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Η απονομή πτυχίων σε 130 φοιτητές του
Πολυτεχνείου Κρήτης πραγματοποιήθη-
κε χθες το μεσημέρι στην αίθουσα του
Πνευματικού Κέντρου Χανίων. 

Σ
ε μία γεμάτη αίθουσα την έναρξη της τελετής

Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού κήρυξε ο

πρύτανης του Π.Κ. Ευάγγελος Διαμαντόπουλος

που την χαρακτήρισε ως μέρα χαράς. 

«Είναι μία πολύ σημαντική μέρα διότι οι απόφοιτοι του

Πολυτεχνείου θα απλωθούν σε όλη την Ελλάδα και στον

κόσμο και ευελπιστούμε ότι θα έχουν μία πολύ καλή

επαγγελματική σταδιοδρομία. Θα ήθελα να τους πω να

μην φοβηθούν τίποτε, αφού οι βάσεις που έχουν πάρει

είναι πολύ καλές», σημείωσε. 

Μάλιστα για πρώτη φορά στην αρχή της εκδήλωσης

παλιοί απόφοιτοι του Π.Κ. οι οποίοι αναφέρθηκαν σε ολι-

γόλεπτα βίντεο στην καριέρα που κάνουν σήμερα και πως

το Ιδρυμα επηρέασε τη ζωή αλλά και την επαγγελματι-

κή τους σταδιοδρομία. Επίσης πρώτη φορά φέτος σε ακα-

δημαϊκή περίοδο υπήρξαν 3 και όχι 2 τελετές απονομής

λόγω του μεγάλου αριθμού των πτυχιούχων.

ΝΕΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τις φοιτητικές

εστίες που κατασκευάζονται ο κ. Διαμαντόπουλος

είπε ότι προχωρούν κανονικά οι εργολαβίες και ότι σε

ένα εξάμηνο ολοκληρώνεται το τελευταίο κτήριο της β'

φάσης και προχωρούν κανονικά της γ' φάσης. Με το

πρώτο συγκρότημα της γ' φάσης θα πρέπει να παραδοθεί

μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019 και το δεύτερο μέχρι τον

Δεκέμβριο  του 2020. 

«Με τον τρόπο αυτό θα επιλύσουμε πλήρως το αίτη-

μα όλων των φοιτητών για στέγαση. Από 76 άτομα σή-

μερα με τα τρία κτήρια της β' φάσης έχουμε πάει στα 116

άτομα και μόλις ολοκληρωθεί όλο το

έργο θα έχουμε 260 δωμάτια στα οποία

θα μπορούν να μένουν έως 300 άτομα

εφόσον κάποια δωμάτια επιλεχθούν να γί-

νουν δίκλινα», εξήγησε ο Πρύτανης. 

Παράληλα πρόσθετε ότι «έχουμε περίπου

250 αιτήσεις τον χρόνο, έτσι θα υπερκα-

λύψουμε όλο τον αριθμό και θα δώσου-

με την δυνατότητα και σε άλλους φοιτη-

τές να μένουν στην εστία. Οσον αφορά

την σίτιση εκεί το Υπουργείο μας χρη-

ματοδοτεί με ένα πολύ αστείο ποσό -1,80

ευρώ την ημέρα ανά φοιτητή- για 830 άτο-

μα, δικαίωμα σίτισης έχουν 1.500 φοι-

τητές τα υπόλοιπα τα καλύπτουμε εμείς

από το Π.Κ». 

Γ. ΔΡΑΚΑΚΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Αποφοίτηση νέων
επιστημόνων 

Οπως πάντα φίλοι των πτυχιούχων εξέφρασαν την στήριξη τους 
με ευφάνταστα πανό, μέχρι και με αυτοκόλλητα.

Από τις απονομές πτυχίων.

■ Τελετή απονομής

διπλωμάτων Μηχανικών 


