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Μζγαρα , 10 Απριλίου 2019  

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Ομόφωνθ Ιςτορικι απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, κεμελιώνει 

τθν ίδρυςθ και λειτουργία Σμιματοσ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ 

Αττικισ ςτα Μζγαρα 

Ιςτορικι είναι θ χκεςινι ομόφωνθ απόφαςθ του Δθμοτικοφ 

υμβουλίου των Μεγάρων (109/9.4.2019), περί δωρεάν παραχϊρθςθσ 

χριςθσ του 1ου ΕΠΑΛ Μεγάρων ςτο Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ, για 

τθν Ιδρυςθ και λειτουργία διετοφσ Προγράμματοσ Επαγγελματικισ 

Εκπαίδευςθσ, του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ. 

Ζνα όνειρο δεκαετιϊν και  ςυντονιςμζνεσ  ενζργειεσ τθσ 

Διοίκθςθσ του Διμου Μεγαρζων επί ςειρά ετϊν και επίμονεσ 

προςπάκειεσ τθσ αρμόδιασ Αντιδθμάρχου για κζματα Παιδείασ του 

Διμου κ. Λζνασ Ριγα, παίρνει ςάρκα και οςτά και θ λειτουργία 

Πανεπιςτθμιακοφ Σμιματοσ ςτα Μζγαρα είναι πλζον γεγονόσ. 

Η Διοικοφςα Επιτροπι του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ υπό 
τθν Προεδρία του κ. Κωνςταντίνου Μουτηοφρθ, ςτθ ςυνεδρίαςι τθσ, 
που ζγινε ςτο Αιγάλεω ςτισ 19 Μαρτίου 2019 (Πρακτικό Απόφαςθσ 
6/19.3.2019) αποφάςιςε ΟΜΟΦΩΝΑ και ενζκρινε τθν ςυνεργαςία του 
Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ με το Διμο Μεγαρζων, για τθν Ιδρυςθ 
και λειτουργία ςε υνεργαςία, διετοφσ Προγράμματοσ Επαγγελματικισ 
Εκπαίδευςθσ, αρχισ γενομζνθσ από το ςχολικό ζτοσ 2019 – 2020 !!! 

 
 



Πρόκειται αςφαλϊσ για μζγα ιςτορικό γεγονόσ που ςίγουρα ο 
Διμοσ Μεγαρζων  αναμζνεται να ζχει  πολλαπλά οφζλθ. 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ ταμοφλθσ μετά τθ 
ςυνεδρίαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου διλωςε: 

« Είμαι ευτυχισ, που ςτθ κθτεία μου ωσ Δθμάρχου Μεγαρζων 
ζχομε το πολφ ευχάριςτο γεγονόσ τθσ Ιδρυςθσ και λειτουργίασ ςτο 
προςεχζσ ςχολικό ζτοσ Σμιματοσ του Πανεπιςτθμίου τθσ Δυτικισ 
Αττικισ  ςτα Μζγαρα. 

Η ςυςτθματικι και ςτοχευμζνθ εργαςία  τθσ Διοίκθςθσ του Διμου 
και θ εργϊδθσ προςπάκεια τθσ  Αντιδθμάρχου για κζματα Παιδείασ του 
Διμου Μεγαρζων Λζνασ Ριγα, ζφεραν αυτά τα απολφτωσ κετικά 
αποτελζςματα χωρίσ αμφιβολία. 

Μζρα με τθ μζρα χτίηουμε με ςθμαντικότατα ζργα υποδομισ ζνα 
καλφτερο μζλλον για τισ επόμενεσ γενιζσ και φυςικά όταν χτίηεισ για τθν 
παιδεία δθμιουργείσ προχποκζςεισ κι ευκαιρίεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ 
περιοχισ μασ.  

Αυτι θ απόφαςθ που ελιφκθ ομόφωνα απόψε από το Δθμοτικό 
υμβοφλιο περί δωρεάν παραχϊρθςθσ χριςθσ του 1ου ΕΠΑΛ Μεγάρων  
χωρίσ καμία αμφιβολία κα αλλάξει ςφντομα τουσ ρυκμοφσ λειτουργίασ 
ςτθν κακθμερινότθτα τθσ πόλθσ και όλοι αντιλαμβάνονται τθν τεράςτια 
ςθμαςία τθσ λειτουργίασ Σμιματοσ του πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ 
ςτθν πόλθ μασ.» 
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