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ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της αριθμ. 69/17-06-2015 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθ. 69/17-06-2015 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Πρόταση έκδοσης
ψηφίσματος για την επιχειρούμενη μεταφορά των Πανεπιστημιακών
Τμημάτων του Αγρινίου στην Πάτρα» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω
δικές σας ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 17-6-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00΄ στην
αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» (Ακτή Δυμαίων 50) προσήλθε
σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την
υπ’ αριθ. πρωτ. 164450/240/11-6-2015 γραπτή πρόσκληση της Προέδρου του η
οποία

εκδόθηκε

εκδόθηκε

νομότυπα

και

δόθηκε

σε

όλους

τους

κ.κ.Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010
(άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών,
τα παρακάτω μέλη :
1)Τογιοπούλου

Αναστασία-Πρόεδρος

,

2)

Κανέλλης

Γεώργιος

–

Αντιπρόεδρος, 3) Κούστας Κωνσταντίνος- Γραμματέας, 4) Αγγελόπουλος
Γεώργιος,

5)Αγιομυργιαννάκης

Εμμανουήλ,

6)Αριστειδόπουλος

Χαράλαμπος, 7)Αυγέρης Σάββας, 8)Βεργοπούλου Παρασκευή, 9)Δεσύλλας
Δημήτριος,

10)Δριβίλας

12)Ζαχαροπούλου-Στούμπου
14)Καρδάρα

Ευσταθία,

Δημήτριος,

11)Ευθυμίου

Αδαμαντία,

15)Καρπέτας

13)Καπράλος

Κωνσταντίνος,

Απόστολος,
Σπυρίδων,

16)Κατσακούλης

Ευάγγελος, 17)Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης), 18)Κοκκότη ΓεωργίαΑρετή, 19)Κολοβός Ιωάννης, 20)Κοτοπούλης Σπυρίδων, 21)Κοτσιλιάνος
Κωνσταντίνος,

22)Κωσταριάς

Δημήτριος,

23)Λύτρας

Ιωάννης,

24)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 25)Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, 26)Μπράμος

Παναγιώτης,

27)Νασιώτης

Θεόδωρος,

28)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη

Γεωργία, 29)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, 30)Ρήγας Χρήστος, 31)Σιαμπλής
Δημήτριος, 32)Σώκος Ευθύμιος, 33)Υφαντής Νικόλαος, 34)Φαρμάκης
Νεκτάριος 35)Φωτόπουλος Τρύφων, 36)Χαροκόπος Αντώνιος, 37)Χήνος
Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Αρβανιτάκης Ιωάννης (δικαιολογημένα
απών),

Γαβριηλίδης

Κωνσταντίνος,

Ζαφειρόπουλος

Ιωάννης

(δικαιολογημένα απών), Κατσανιώτης Ανδρέας, Κελεπούρης Ανδρέας,
Κωνσταντοπούλου

Αναστασία

(δικαιολογημένα

απούσα),

Λαλιώτης

Παναγιώτης, Μπαλαμπάνης Νικόλαος (δικαιολογημένα απών),

Μπούνιας

Χρήστος (δικαιολογημένα απών), Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Πλατανιάς
Παναγιώτης (δικαιολογημένα απών), Σύρμος Γεώργιος , Τσόγκας Γεώργιος
και Χατζηλάμπρου Βασίλειος.
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ.Απόστολος

Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών

Ενοτήτων Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος
και Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν, υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και
δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΨΗΦΙΣΜΑ
Αριθ.Αποφ. 69 /2015
Στη συνέχεια η Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας
διάταξης με τίτλο: «Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος για την επιχειρούμενη
μεταφορά των Πανεπιστημιακών Τμημάτων του Αγρινίου στην Πάτρα» που
κατατέθηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολο Κατσιφάρα
μετά τα δημοσιεύματα και την επικείμενη την 18-6-2015 συνεδρίαση της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα το νέο χωρικό σχεδιασμό για
την μεταφορά των πανεπιστημιακών τμημάτων του Αγρινίου στην Πάτρα κι
αφού το Σώμα ομόφωνα αποδέχεται τη συζήτηση του θέματος ένταξε αυτό στο
τέλος της ημερήσιας διάταξης. Κατά τη συζήτησή του η Πρόεδρος δίνει τον
λόγο στον εισηγητή του, Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ.Απόστολο
Κατσιφάρα, ο οποίος υπενθύμισε την προηγούμενη απόφαση που είχε λάβει το
Περιφερειακό Συμβούλιο στις 11 Φεβρουαρίου 2013 για το σχέδιο «Αθηνά»,
με την οποία εξέφραζε την αντίθεσή του στην επιχειρούμενη αναδιάταξη του
χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δίχως να έχει γίνει γόνιμος διάλογος με την
τοπική κοινωνία και τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς και λέγοντας μεταξύ
άλλων ότι: ««Πρέπει να ενισχυθεί η δωρεάν Παιδεία και να σταματήσουν οι
αποσπασματικές μεταβολές, που χωρίς στρατηγική και κατεύθυνση, υποβαθμίζουν
την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη χώρα μας, ιδιαίτερα τώρα που η χώρα και η
ελληνική κοινωνία περνά την μεγαλύτερη δοκιμασία. Πρέπει να έχουμε πάντα
υπόψιν μας πως η διέξοδος από την κρίση, θα έλθει μέσα από την Παιδεία και την
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας».
Το Περιφερειακό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον εισηγητή, την Πρόεδρο και τους
λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του θέματος, κατόπιν
διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος με το παρακάτω περιεχόμενο:
 Να σταματήσει άμεσα οποιαδήποτε συζήτηση σχετική με την μεταφορά
των πανεπιστημιακών τμημάτων του Αγρινίου στην Πάτρα . Να
παραμείνουν τα τμήματα στο Αγρίνιο και να αναληφθούν πρωτοβουλίες
για διαμόρφωση ενός σχεδίου αναβάθμισης και περαιτέρω ανάπτυξής τους
καθώς και αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των τμημάτων.
 Να στηριχτεί οικονομικά το Πανεπιστήμιο Πατρών με πρόσθετη
χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να είναι λειτουργικά
βιώσιμο και να καλυφθούν όλες οι πιεστικές ανάγκες του σε όλες τις
Σχολές, τα Τμήματα, τις Ερευνητικές Δομές και ιδιαίτερα σε αυτά του
Αγρινίου ώστε το Πανεπιστήμιο Πατρών ανασάνει οικονομικά, να μην
υποβαθμιστεί το έργο του και να παραμείνει πρωταγωνιστής στον
ελλαδικό και διεθνή ακαδημαϊκό χώρο.
 Να ενισχυθεί η δωρεάν και δημόσια εκπαίδευση και να σταματήσουν οι
αποσπασματικές μεταβολές χωρίς μελέτη και σχέδιο, χωρίς στρατηγική
και κατεύθυνση που υποβαθμίζουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα
μας, ιδιαίτερα τώρα που η χώρα και η ελληνική κοινωνία περνάει τη
μεγαλύτερη δοκιμασία έχοντας πάντα υπόψη ότι η διέξοδος από την κρίση
περνάει από την επένδυση στην παιδεία και την παραγωγική
ανασυγκρότηση.
 Παραμένουμε
σταθερά
στην αντίθεση που είχαμε εκφράσει ως
Περιφερειακό Συμβούλιο για το σχέδιο «Αθηνά» και σε ό,τι αφορά τις
καταργήσεις τμημάτων των ΤΕΙ, στην Ηλεία, στην Αχαΐα και στην
Αιτωλοακαρνανία, που έγιναν χωρίς σχέδιο, χωρίς ακαδημαϊκό στόχο και
αναστάτωσαν οικονομικά τις τοπικές κοινωνίες.
Κατά της εισήγησης αυτής ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της
Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Κοτσιλιάνος
Κωνσταντίνος και Κοτοπούλης Σπυρίδων και ο Επικεφαλής της Παράταξης
«Αριστερή Παρέμβαση-Αντικαπιταλιστική Κίνηση Δυτικής Ελλάδας»
κ.Δεσύλλας Δημήτριος.
Το παρόν Πρακτικό αφού
υπογράφεται ως ακολούθως :

συντάχθηκε,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

διαβάστηκε

και

βεβαιώθηκε,

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

