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 Λαμία, 29/4/2021 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 

Κατά τις προηγούμενες εβδομάδες, και μετά από συνεννόηση με τις Πρυτανικές Αρχές 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ), αντιπροσωπεία των Πανεπιστημιακών Τμημάτων που 

εδρεύουν στη Λαμία, αποτελούμενη από τον Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών 

(ΣΘΕ), τους Προέδρους των Τμημάτων της ΣΘΕ (Πληροφορικής με Εφαρμογές στη 

Βιοϊατρική, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Φυσικής, Μαθηματικών), τον Πρόεδρο 

του Τμήματος Φυσικοθεραπείας και τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Έρευνας και Καινοτομίας, προχώρησε σε σειρά συναντήσεων και ενημερωτικών επαφών 

με Πολιτειακούς παράγοντες και παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, 

έγιναν συναντήσεις με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα, τον Υφυπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Οικονόμου, τους Βουλευτές Φθιώτιδας κ.κ. 

Χειμάρρα, Σαρακιώτη και Κοτρωνιά, το Δήμαρχο Λαμιέων κ. Καραϊσκο και τον 

Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας κ. Καρακάτζα.  

 

Οι συναντήσεις έγιναν σε πολύ καλό κλίμα και σε αυτές παρουσιάστηκε αναλυτικά η 

πρόοδος των Πανεπιστημιακών Τμημάτων του ΠΘ στην πόλη της Λαμίας. Αναφέρθηκε ότι 

στα 4 Τμήματα της ΣΘΕ και στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας υπηρετούν αυτή τη στιγμή, ή 

αναμένουν διορισμό, συνολικά 67 μέλη ΔΕΠ, 7 ΕΔΙΠ, 2 ΕΕΠ, 17 ΕΤΕΠ και 20 

Διοικητικοί Υπάλληλοι. Εργάζονται, επίσης, 24 μεταδιδακτορικοί ερευνητές και 75 

συμβασιούχοι διδάσκοντες (ΠΔ 407/80). Στα 5 πανεπιστημιακά Τμήματα φοιτούν αυτή 

τη στιγμή περισσότεροι από 2.500 προπτυχιακοί φοιτητές, 450 μεταπτυχιακοί φοιτητές, 

ενώ εκπονούν διδακτορική διατριβή 148 υποψήφιοι διδάκτορες. Έγινε αναφορά στις 

ακαδημαϊκές επιτυχίες των τμημάτων (πιστοποιήσεις και αξιολογήσεις των προγραμμάτων 

σπουδών), στις επιτυχίες των μελών ΔΕΠ (συμπερίληψη σε λίστες διεθνώς 

αναγνωρισμένων επιστημόνων), αλλά και στις χρηματοδοτήσεις για την έρευνα που αυτή 

τη στιγμή ανέρχονται στο ποσό των 6,5 εκ. ευρώ, δημιουργώντας ένα δυναμικό 

περιβάλλον έμψυχου δυναμικού και υποδομών στην περιφέρεια. Στην ίδια κατεύθυνση 

κινείται και το νεοσύστατο Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο “ΙΑΣΩΝ” με τα δύο 

Ινστιτούτα που εδρεύουν στη Λαμία. Τονίστηκε ότι τα Πανεπιστημιακά Τμήματα που 

εδρεύουν στη Λαμία έχουν συνδιαμορφώσει ένα δυναμικό ακαδημαϊκό οικοσύστημα το 

οποίο βρίσκεται σε φάση ανόδου, διαθέτει πολλές προοπτικές για το μέλλον και αποτελεί 

σημαντικό πόλο ανάπτυξης της πόλης και της περιφέρειας. 
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Έγιναν αναφορές και σε διάφορα προβλήματα που προκύπτουν από πρόσφατες 

ρυθμίσεις, όπως η Εθνική Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η 

αναντιστοιχία που εφαρμόστηκε το περασμένο ακαδημαϊκό έτος μεταξύ ομοειδών 

τμημάτων ως προς τις μετεγγραφές των νεοεισερχόμενων φοιτητών στα Τμήματα 

Μαθηματικών και Φυσικής, αλλά και οι καθυστερήσεις που πραγματοποιούνται στους 

διορισμούς μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ.  

 

Τέλος, σε όλες τις συναντήσεις ζητήθηκε από τους Πολιτειακούς και Αυτοδιοικητικούς 

παράγοντες η στήριξη και η περαιτέρω ενίσχυση όλων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων 

που εδρεύουν στη Λαμία. 

 

 

 

 Καθηγητής Παντελής Μπάγκος, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών 

 Αν. Καθηγητής Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής με 

Εφαρμογές στη Βιοϊατρική 

 Αν. Καθηγητής Γεώργιος Φούρλας, Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών 

 Καθηγητής Νικόλαος Στριμπάκος, Πρόεδρος Τμήματος Φυσικοθεραπείας 

 Καθηγητής Διονύσιος Βαβουγυιός, Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής 

 Αν. Καθηγήτρια Μαρία Αδάμ, Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών 

 Αν. Καθηγητής Αθανάσιος Κακαρούντας, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου 

Έρευνας και Καινοτομίας 


