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Θ έ μ α :  Εγκαίνια των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα 
Γρεβενά 

  
 

Με την τέλεση του αγιασμού και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γρεβενών κ. 
κ. Δαβίδ, εγκαινιάσθηκαν την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου οι νέες φοιτητικές εστίες του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στα Γρεβενά. Οι φοιτητικές εστίες φιλοξενούνται σε 
χώρο που παραχωρήθηκε και ανακαινίσθηκε με δαπάνες του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά 
Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), είναι χωρητικότητας 67 κλινών και προσφέρουν υψηλής 
ποιότητας διαμονή στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου. 
 
Κατά τον χαιρετισμό του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Καθηγητής 
Θεόδωρος Θεοδουλίδης, εξέφρασε τις ευχαριστίες της ακαδημαϊκής κοινότητας προς το 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και το Δήμο Γρεβενών για την αμέριστη υποστήριξη που προσφέρουν στο 
Πανεπιστήμιο. Ανακοίνωσε δε, ότι το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. πρόκειται επίσης να χρηματοδοτήσει τη 
στέγαση των φοιτητών και φοιτητριών στις πόλεις της Καστοριάς και της Πτολεμαΐδας. 
 
Ο Πρόεδρος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κ. Κωνσταντίνος Δέρβος περιηγούμενος στους χώρους των 
φοιτητικών εστιών εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα των εργασιών και 
εξήρε την αγαστή συνεργασία που υπήρξε όλο το χρονικό διάστημα της ανακαίνισης του 
κτιρίου με τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητή 
Γεώργιο Ιορδανίδη. Διαπίστωσε δε, την αφοσίωση της Πρυτανικής Αρχής στις παρεχόμενες 
υπηρεσίες που σχετίζονται με τη φοιτητική μέριμνα. 
 
Η λειτουργία των φοιτητικών εστιών σηματοδοτεί την ενδυνάμωση του Πανεπιστημίου τόσο 
σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο παροχών οι οποίες αποτελούν σημαντική εξέλιξη 
για την κοινωνία των Γρεβενών, υπογράμμισε στο χαιρετισμό του ο Αντιπεριφερειάρχης της 
Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών κ. Ιωάννης Γιάτσιος. 
 
Ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης σημείωσε τη σπουδαιότητα της λειτουργίας 
των φοιτητικών εστιών στην πόλη καθώς και το μέλημα της δημοτικής αρχής να υποστηριχθεί 
ο φοιτητικός πληθυσμός της πόλης παρέχοντας ίσες ευκαιρίες στους φοιτητές και φοιτήτριες 
με ασθενές οικονομικό υπόβαθρο να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους. 
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