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ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθμ. 17/22-02-2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
ΣΧΕΤ:
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. 17/22-02-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Συζήτηση σχετικά με την πρόταση αναδιοργάνωσης των
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας
ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ο
Στην Πατρα σημερα την 22/02/2021, ημερα Δευτερα και ωρα 15.30΄ συνηλθε σε εκτακτη
Συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α
55/11.3.2020), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.
44909/80/18-02-2021 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία 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 συμμετείχαν επί του συνόλου πενήντα ενός (51) μελών, τα παρακάτω
μέλη:
1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Πρόεδρος
2. ΔΡΙΒΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Αντιπρόεδρος
3. ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - Γραμματέας
4. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
6. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ
7. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
8. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
10. ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΠΟΛΟΝΥΦΗ ΑΜΑΛΙΑ
11. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
12. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13. ΓΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
14. ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
15. ΖΑΪΜΗΣ ΦΩΚΙΩΝ
16. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
17. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18. ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19. ΚΑΤΣΑΡΗ-ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
20. ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
22. ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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23. ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
24. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
26. ΚΟΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
27. ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
28. ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30. ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
31. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
32. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
33. ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
34. ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
35. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
36. ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
37. ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
38. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
39. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
40. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
41. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
42. ΡΟΥΣΗ- ΝΤΖΙΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
43. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
44. ΣΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ
45. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
46. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
47. ΣΩΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
48. ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
49. ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
50. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
51. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο
Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης κ. Τελώνης Γεώργιος και ο
Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Σύρμος Γεώργιος.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Αγγελοπούλου Γεωργία και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθ.Αποφ. 17 /2021
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης με
τίτλο: «Συζήτηση σχετικά με την πρόταση αναδιοργάνωσης των Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Πατρών» και αφού το Σώμα ομόφωνα αποφάσισε το κατεπείγον της
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συνεδρίασης, το οποίο συνίσταται στο γεγονός ότι το θέμα είναι εξαιρετικά υψηλής
σπουδαιότητας για τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας, τις Πανεπιστημιακές
Κοινότητες των Δήμων, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και για το σύνολο της κοινωνίας των
ανωτέρω Δήμων, έδωσε το λόγο στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη,
που ως εισηγητής του θέματος αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:
«Η στήριξη της Περιφέρειας στα εκπαιδευτικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Δυτικής Ελλάδας αποτελεί μία
πάγια και διαχρονική αρχή που η σημερινή Περιφερειακή Αρχή, έχει, πολλαπλώς τιμήσει αλλά και ενισχύσει,
με γνώμονα ότι καμία επένδυση που γίνεται στον χώρο της Παιδείας, αλλά και στον χώρο της Έρευνας και
της Καινοτομίας, δεν αποτελεί χαμένη επένδυση, αλλά αντίθετα, επένδυση στο κοινό μέλλον του συνόλου
της Δυτικής Ελλάδας.
Προς αυτή την κατεύθυνση, από την πρώτη στιγμή η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, φρόντισε ώστε να
υλοποιήσει - και μάλιστα με επιταχυνόμενους ρυθμούς - όλα τα έργα, τις δράσεις και τις συνεργασίες με το
Πανεπιστήμιο Πατρών, αλλά και να εντάξει νέα έργα και νέες δράσεις που θα ενισχύσουν ακόμα
περισσότερο το Πανεπιστήμιο, τόσο σε ό,τι αφορά τις Σχολές και τα Τμήματα της έδρας του, όσο και τα
περιφερειακά του Τμήματα.
Παράλληλα, από την πρώτη στιγμή επεδίωξε τη διαρκή και αδιαμεσολάβητη συνεννόηση με τις Πρυτανικές
Αρχές του Πανεπιστημίου, πιστή στην πεποίθησή της ότι ένα Πανεπιστήμιο που θα αγκαλιάζει το σύνολο της
Δυτικής Ελλάδας είναι ένα ισχυρό και μεγάλο Πανεπιστήμιο που αναβαθμίζει με τη σειρά του και το σύνολο
της Περιφέρειας.
Προς αυτή την κατεύθυνση, ήδη από τον Ιανουάριο του 2020, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας ανέλαβε
την ευθύνη εκκίνησης μίας ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών – όπως εκφραζόταν
από την τότε Πρυτανική Αρχή - και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να συνεχιστεί και να ενισχυθεί η
ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, ειδικά σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά του Τμήματα. Αποδείχθηκε ότι μέσα από
έναν αληθινό αλλά και ουσιαστικά γόνιμο διάλογο, η σχέση Πανεπιστημίου και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
αποτελεί τον πυλώνα πάνω στον οποίο μπορεί να στηριχθεί ένα καλύτερο μέλλον για όλους, δηλαδή για το
Πανεπιστήμιο αλλά και για το σύνολο των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών της περιοχής μας.
Γι’ αυτό και το αποτέλεσμα εκείνου του διαλόγου ήταν μία κοινή ανακοίνωση που μεταξύ άλλων, ανέφερε τα
εξής: «Η δυνατότητα επανεκτίμησης της λειτουργίας όλων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου
Πατρών, στα σημεία όπου αυτά σήμερα βρίσκονται ή προγραμματιζόταν να λειτουργήσουν, αποτελεί κοινή
και εδραία πεποίθηση όλων μας. Σήμερα αποφασίσαμε πως το Πανεπιστήμιο Πατρών, μετά από απόφαση
της Συγκλήτου, θα υποβάλλει εκ νέου τους σχετικούς φακέλους στη νέα Ανεξάρτητη Αρχή, ενώ η Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας και οι οικείοι Δήμοι θα παράσχουν κάθε αναγκαία στήριξη σε υποδομές, προκειμένου η
λειτουργία τους να είναι άρτια. Καλούμε και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να στηρίξει από
την πλευρά της, οικονομικά αλλά και με ενίσχυση σε μέλη ΔΕΠ, το Πανεπιστήμιο Πατρών, συμβάλλοντας με
τη σειρά της στη λειτουργία των νέων Τμημάτων, αλλά και στην εύρυθμη λειτουργία όλων των Σχολών και
Τμημάτων του».
Επιπλέον, στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου και μετά την εκλογή και ανάδειξη των νέων Πρυτανικών
Αρχών, συγκλήθηκε Περιφερειακό Συμβούλιο, παρουσία επίσης των Δημάρχων, με θέμα το Πανεπιστήμιο
Πατρών και τον Ακαδημαϊκό Χάρτη της Δυτικής Ελλάδας, κατά το οποίο έγινε σαφές ότι η Τοπική
Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να μένει απλός παρατηρητής των αποφάσεων που λαμβάνονται για την τοπική
κοινωνία, είτε από το Πανεπιστήμιο, είτε από την Πολιτεία όπως εκφράζεται από την εκάστοτε ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας, αλλά επιζητάει να έχει λόγο και άποψη, στα πλαίσια πάντα ενός ανοικτού και γόνιμου
διαλόγου. Στα πλαίσια εκείνου του Συμβουλίου αποφασίστηκε η στήριξη των δίκαιων αιτημάτων του
Πανεπιστημίου Πατρών προς την Πολιτεία.
Επιπλέον, είχε γίνει σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως η μεγάλη «στέγη»
των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων, θα συνεχίσει να στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο ένα μεγάλο και
εξακτινωμένο Πανεπιστήμιο Πατρών, γεγονός που εν τοις πράγμασι αποδεικνύεται από το ύψος των 17,5
εκατομμυρίων ευρώ περίπου, που διατίθενται από τους πόρους της Περιφέρειας προς το Πανεπιστήμιο,
αλλά και από τις πρόσφατες αποφάσεις ένταξης νέων έργων ύψους 2,8 εκ. ευρώ από το πρόγραμμα
δημοσίων επενδύσεων της ΠΔΕ.
Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, το φως της δημοσιότητας έχει δει ένα σχέδιο εισήγησης της Επιτροπής
Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο αναφέρεται σε συγχωνεύσεις και
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μετακινήσεις Τμημάτων και Σχολών που πλήττουν ιδιαίτερα τα περιφερειακά τμήματα του Πανεπιστημίου και
έχουν προκαλέσει εύλογες ανησυχίες και αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες.
Για τον λόγο αυτό, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συναισθανόμενη την ευθύνη της έναντι του συνόλου των
700.000 περίπου πολιτών της Δυτικής Ελλάδας και του συνόλου των Δήμων, αποφάσισε την σύγκληση ενός
ακόμα, εκτάκτου Περιφερειακού Συμβουλίου, διατηρώντας εδραία ακόμα την πεποίθηση ότι ο διάλογος και η
παράθεση όλων των απόψεων μπορούν να οδηγήσουν με ασφάλεια στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για
όλους.
Αυτό, ωστόσο, σημαίνει πως ο διάλογος δεν μπορεί να έχει προαπαιτούμενα και, όπως είχε επισημανθεί στο
Περιφερειακό Συμβούλιο του περασμένου Νοεμβρίου, η Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να έχει τον ρόλο απλού
παρατηρητή ή να αισθάνεται πως βρίσκεται απέναντι σε τετελεσμένες αποφάσεις.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει να υποστηρίζει την ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση και εξάπλωση του
Πανεπιστημίου Πατρών στο σύνολο της γεωγραφικής επικράτειας της Δυτικής Ελλάδας. Συνεχίζει, επίσης να
υποστηρίζει ότι η καλή και αγαστή συνεργασία του Πανεπιστημίου και της Αυτοδιοίκησης είναι μία σχέση
«win win», αλλά πρέπει να είναι μία σχέση που θα στηρίζεται στην πρόσθεση και όχι την αφαίρεση, στον
πολλαπλασιασμό και όχι στη διαίρεση. Προς αυτή την κατεύθυνση, εισηγήσεις και αποφάσεις που
μεγαλώνουν τις αποστάσεις μεταξύ Πανεπιστημίου και τοπικών κοινωνιών, ασφαλώς και δεν βοηθούν.
Εξάλλου, επί πολλά χρόνια δαπανήθηκαν πολλά χρήματα και καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια ώστε η
εξακτίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών να γίνει πραγματικότητα και ενδεχόμενη αναστροφή αυτής της
προσπάθειας θα σηματοδοτήσει μία σπατάλη χρήματος και χρόνου, κυρίως όμως μία μεγάλη ομολογία
αποτυχίας που θα βαραίνει τους πάντες και μάλιστα, χωρίς να προοιωνίζει την επιτυχία της νέας
στρατηγικής.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει την αγαθή τύχη να έχει την έδρα του σε μία μητροπολιτική περιοχή με πολύ
ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και περίπου στο κέντρο μίας δυναμικής περιφέρειας χωρίς τεράστιες
χιλιομετρικές αποστάσεις και με τεράστιες πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες που προσφέρουν εξίσου
μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης πολλών γνωστικών αντικειμένων αλλά και παραγωγής καινοτομίας στον
πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα που ούτε το
Πανεπιστήμιο, ούτε η Δυτική Ελλάδα, μπορούν να απωλέσουν.
Για τους λόγους αυτούς, το Περιφερειακό Συμβούλιο στη βάση όσων ήδη συμφωνήθηκαν κατά τη
ης
συνεδρίαση της 26 Νοεμβρίου 2020, επαναβεβαιώνοντας την πεποιθησή του για ένα μεγάλο και
εξακτινωμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα, καθώς και για την ανάγκη διαρκούς διαλόγου μεταξύ Πανεπιστημίου και
Αυτοδιοίκησης, αποφασίζει:
1. Τη συνέχιση του διαλόγου με το Πανεπιστήμιο, στη βάση όσων έχουν ήδη συμφωνηθεί για
στήριξη των αποκεντρωμένων Σχολών και Τμημάτων με παράλληλη και σταθερή στήριξη
των αιτημάτων του Πανεπιστημίου, αλλά και της τοπικής κοινωνίας, για περαιτέρω ενίσχυση
του με προσωπικό αλλά και για εμπλουτισμό των Σχολών και των γνωστικών του
αντικειμένων, με βάση τις υπαρκτές δυνατότητες της περιοχής.
2. Την δέσμευση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να στηρίξει με πόρους την ανάπτυξη
υποδομών των περιφερειακών τμημάτων του Πανεπιστημίου, ούτως ώστε να καταστούν έτι
περαιτέρω βιώσιμα, λειτουργικά και ελκυστικά για φοιτητές και καθηγητές.
3. Την εκπροσώπηση της Αυτοδιοίκησης στη συνεδρίαση της Συγκλήτου κατά την οποία θα
συζητηθεί η εισήγηση της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού, καθώς και σε οποιαδήποτε
συνεδρίαση αφορά μείζονα ζητήματα του Πανεπιστημίου που άπτονται επίσης του
ενδιαφέροντος της τοπικής κοινωνίας
4. Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, η
οποία και θα αναλάβει να εκφράσει ενώπιον της Συγκλήτου, την θέση και άποψη της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στο σύνολό της.
5. Την αποστολή της παρούσας απόφασης προς το Υπουργείο Παιδείας».
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Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν κι έλαβαν το λόγο: ο Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών κ.
Μπούρας Χρήστος, ο Βουλευτής Αιτωλ/νιας κ. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, η Βουλευτής
Αχαΐας κ. Αλεξοπούλου Χριστίνα, ο Βουλευτής Ηλείας κ. Καλαματιανός Διονύσιος, ο
Βουλευτής Ηλείας κ. Νικολακόπουλος Ανδρέας, ο Βουλευτής Αιτωλ/νιας κ. Μωραΐτης Θάνος,
η Βουλευτής Ηλείας κ. Αυγερινοπούλου Διονυσία- Θεοδώρα, ο Βουλευτής Αιτωλ/νιας κ.
Βαρεμένος Γιώργος, ο Δήμαρχος Πύργου κ. Αντωνακόπουλος Τάκης, ο Δήμαρχος Ήλιδας κ.
Λυμπερης Ιωάννης, ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παπαναστασίου Γεώργιος, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας
κ. Καλογερόπουλος Δημήτριος, ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου κ. Λύρος Κωνσταντίνος, ο
Δήμαρχος Ανδραβίδας - Κυλλήνης κ. Λέντζας Ιωάννης, ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κ.
Γεωργιόπουλος Γεώργιος, ο Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αιτωλ/νιας κ. Τσιχριτζής Παναγιώτης,
ο

Πρόεδρος

Επιμελητηρίου

Ηλείας

κ.

Νικολούτσος

Κωνσταντίνος,

ο

καθηγητής

Πανεπιστημίου Πατρών κ. Κουτσομπίνας Θεόδωρος, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών –
Πρόεδρος Τμήματος κ. Θεοδωρίδης Προκόπης, ο εκπρόσωπος νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ κ.
Παπαδόπουλος Δημήτριος, ο Γεν. Γραμματέας Φοιτητών Ιατρικής Σχολής Πάτρας - ΔΑΠ κ.
Κυριαζής Χρήστος, ο καθηγητής Πανεπιστημίου κ. Μπεληγιάννης Γρηγόρης, ο εκπρόσωπος
μεταπτυχιακών και υποψήφιων διδακτόρων τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας κ. Κούρτης
Γεώργιος, ο εκπρόσωπος φοιτητών φυσικοθεραπείας κ. Γιαννακλής Ηλίας, ο πρόεδρος του
φοιτητικού συλλόγου ΔΠΠΝΤ κ. Γούλας Ιωάννης

και ο Πρόεδρος Συλλόγου Φοιτητών

Πύργου κ. Λειβαδιώτης Παναγιώτης.
Πριν την ψηφοφορία του θέματος είχε αποχωρήσει ο Επικεφαλής της Παράταξης
«Αριστερή Παρέμβαση- Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα» κ. Κοσίνας
Χρήστος.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον πρόεδρο, και τους λοιπούς
ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος και μετά από
διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

1. Δηλώνει αντίθετο με την πρόταση Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού γιατί θεωρεί ότι
δεν υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες των Περιφερειακών Τμημάτων.
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2. Τη συνέχιση του διαλόγου με το Πανεπιστήμιο, στη βάση όσων έχουν ήδη συμφωνηθεί
για στήριξη των αποκεντρωμένων Σχολών και Τμημάτων με παράλληλη και σταθερή
στήριξη των αιτημάτων του Πανεπιστημίου, αλλά και της τοπικής κοινωνίας, για
περαιτέρω ενίσχυση του με προσωπικό αλλά και για εμπλουτισμό των Σχολών και
των γνωστικών του αντικειμένων, με βάση τις υπαρκτές δυνατότητες της περιοχής.
3. Τη δέσμευση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να στηρίξει με πόρους την ανάπτυξη
υποδομών των περιφερειακών τμημάτων του Πανεπιστημίου, ούτως ώστε να
καταστούν έτι περαιτέρω βιώσιμα, λειτουργικά και

ελκυστικά για φοιτητές και

καθηγητές.
4. Τη διερεύνηση από την

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας της δυνατότητας

χρηματοδότησης μέσω του ΠΕΠ ενός προγράμματος για την ενίσχυση και την
επαγγελματική κατάρτιση, το οποίο θα λειτουργήσει ενισχυτικά προς την ακαδημαϊκή
έρευνα και την επαγγελματική κατάρτιση των φοιτητών με προτεραιότητα την
ενίσχυση των περιφερειακών τμημάτων.
5. Την εκπροσώπηση της Αυτοδιοίκησης στη συνεδρίαση της Συγκλήτου κατά την οποία
θα συζητηθεί η εισήγηση της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού, καθώς και σε
οποιαδήποτε συνεδρίαση αφορά μείζονα ζητήματα του Πανεπιστημίου που άπτονται
επίσης του ενδιαφέροντος της τοπικής κοινωνίας
6. Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Περιφερειακής Ένωσης
Δήμων, η οποία και θα αναλάβει να εκφράσει ενώπιον της Συγκλήτου, την θέση και
άποψη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σύνολό της.
7. Τη

διεκδίκηση

ενός

ισχυρού,

εξωστρεφούς

και

βιώσιμου

Πανεπιστημίου

εξακτινωμένου, με Σχολές και Τμήματα αναβαθμισμένα, με επαγγελματικά
δικαιώματα και με δομές διοίκησης σε επίπεδο κοσμητείας σε Αιτωλοακαρνανία και
Ηλεία.
8. Την αποστολή της παρούσας απόφασης προς το Υπουργείο Παιδείας.

Κατά της εισήγησης αυτής ψήφισαν ο Επικεφαλής και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Καραθανασόπουλος Νικόλαος,
Αγγελοπούλου Αναστασία, Αθανασόπουλος Τρύφωνας και Μωραΐτης Νικόλαος, ο
Επικεφαλής και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Αντίσταση Πολιτών Δυτικής
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Ελλάδας» κ.κ. Χατζηλάμπρου Βασίλειος και Κούστας Κωνσταντίνος, ο Επικεφαλής της
παράταξης «Πατριωτική Αυγή για την Δυτική Ελλάδα» κ. Νικολακόπουλος Ανδρέας και ο
Επικεφαλής

της

Παράταξης

«Οικολογική

Δυτική

Ελλάδα»

κ.

Παπακωνσταντίνου

Κωνσταντίνος.

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΑ ΜΕΛΗ
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