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Ζητά την άμεση λειτουργία του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου
Ηπείρου στην Άρτα, ο Δήμαρχος Αρταίων.

Τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων υποδέχτηκε και καλωσόρισε το
πρωί της Δευτέρας ο Δήμαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάννης, στο αμφιθέατρο του
Πανεπιστημίου, στους Κωστακιούς Άρτας στο πλαίσιο της εκδήλωσης υποδοχής
πρωτοετών φοιτητών από το Ανώτατο πλέον Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που εδρεύει στην Άρτα.

Στην κατάμεστη από πρωτοετείς φοιτητές αίθουσα, παρέστησαν ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε Άρτας Βασίλης Ψαθάς, η Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων και Κοσμήτορας της Σχολής κα. Αθηνά Τζώρα, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Παιδείας Κώστας Χαρακλιάς, ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης Παντελής Κωλέτσος,
καθηγητές του Πανεπιστημίου και η Προϊστάμενη του Τμήματος Περιβαλλοντολογικού
Σχεδιασμού του Δήμου Αρταίων Φωτεινή Κουτσούμπα.
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Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, αφού ευχήθηκε καλή φοιτητική ζωή και καλή
διαμονή στην πόλη μας τόνισε ότι θεωρεί τους φοιτητές ως πρεσβευτές της Άρτας στην
υπόλοιπη Ελλάδα. «Οι πόρτες του Δημαρχείου είναι ανοιχτές για κάθε ιδέα που θα
συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής μας και στον πρωτογενή μας τομέα, αλλά φυσικά
και για κάθε πρόβλημα που μπορούμε να δώσουμε λύση».

Ενημέρωσε επίσης τους φοιτητές ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα, ο Δήμος Αρταίων
σκοπεύει να διοργανώσει για αυτούς ημερησία περιήγηση στα μνημεία και τα αξιοθέατα της
περιοχής μας, με στόχο να γνωρίσουν καλύτερα τον τόπο που θα διαμείνουν αλλά και να
γνωρίσουν από κοντά τον πρωτογενή τομέα.

Παράλληλα, ο κ. Τσιρογιάννης στάθηκε στην σημασία και στην δυναμική του Ανώτατου
Ιδρύματος, ενώ αναφέρθηκε στην συνεργασία του Πανεπιστημίου με το Δήμο Αρταίων, η
οποία όπως τόνισε, έχει κοινό παρονομαστή την ανάπτυξη της περιοχής.

«Βασικός μας στόχος είναι να αξιοποιήσουμε τη δυναμική του προς όφελος της πόλης και
των πολιτών, και κοπιάσαμε πολύ για αυτό, για αυτό και στοχεύουμε σε μια πολύπλευρη
συνεργασία, μέσα από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που, μεταξύ άλλων, θα αφορά:

- Την σύνταξη εδαφολογικών Χαρτών στο Δήμο Αρταίων.

- Την δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας για την Αγροτική Ανάπτυξη.

- Την από κοινού συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.

- Την δημιουργία του «Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου στην
Άρτα ».

- Την πιστοποίηση των ακτινιδίων της Άρτας.
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- Το Σήμα τοπικής παραδοσιακής Κουζίνας με την συνεργασία των επιχειρήσεων εστίασης.

- Την Έκθεση ανθοκομίας στο Παραλίμνιο Πάρκο.

- Μελέτες για την αισθητική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αρταίων.

Αμέσως μετά, ο κ. Τσιρογιάννης συναντήθηκε και με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ένταξης
του ΤΕΙ Ηπείρου σε Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, κ. Αναστάσιο Τσίνα. «Κάναμε μια συζήτηση
πάνω σε πολύ βασικά ζητήματα λόγω της έναρξης λειτουργίας των νέων τμημάτων. Ο
διάλογος θα συνεχιστεί, καθώς πρόκειται για τη συγχώνευση δύο μεγάλων εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων με χιλιάδες φοιτητές και εκπαιδευτικό προσωπικό. Ως Δήμος θα συνεχίσουμε να
έχουμε σε βασική προτεραιότητα την ενίσχυση της Άρτας, μέσω της αναβάθμισης των
τμημάτων Γεωπονίας, Μουσικών Σπουδών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Άρτα,
καθώς επίσης και την λειτουργία του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής.

Με πλήρως στελεχωμένα τμήματα και με σωστές εγκαταστάσεις, αναβαθμίζουμε τις
φοιτητικές παροχές συμβάλλοντας έτσι στην στήριξη της τοπικής μας οικονομίας»
ανέφερε μετά το τέλος της συνάντησης ο Δήμαρχος Αρταίων.
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