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Μετά από νέα θυελλώδη συνεδρίαση των εργαζόμενων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας,
με την συμμετοχή όπως όλα δείχνουν και φοιτητών σήμερα ξεκίνησε νέα κατάληψη στο
Ίδρυμα

Εργαζόμενοι και φοιτητές φέρεται να είναι εξοργισμένοι με την απόφαση του Υπουργείου
Παιδείας να δημιουργήσει Ομόσπονδο ΑΕΙ στην Δυτική Μακεδονία, αφήνοντας
αυτοδιοίκητο το Πανεπιστήμιο στην περιοχή, με την προσθήκη μάλιστα νέων Τμημάτων και
ειδικά Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, που αποτελεί πάγιο αίτημα του Πανεπιστημίου
στο Αγρίνιο, μέσω της μετεξέλιξης του Τμήματος ΔΠΦΠ.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr σχετικά με τα δυο μέτωπα,
δηλαδή αυτό της έδρας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, όσο και με το θέμα της προοπτικής
δημιουργίας Ομόσπονδου ΑΕΙ στην Αιτωλ/νία (με πυλώνες το αυτόνομο Πανεπιστήμιο στο
Αγρίνιο και το αυτόνομο ΤΕΙ στο Μεσολόγγι) , υπάρχει πλούσιο παρασκήνιο και
διαβουλεύσεις. Στο παιγνίδι πολιτικά έχει μπει και το ΠΑΣΟΚ που φαίνεται να ζητά την
Ομοσπονδοποίηση στην Αιτωλ/νία, ενώ και η ΔΗΜΑΡ έχει προτείνει αυτό το μοντέλο.
Η προοπτική αυτή θα απορροφήσει και τις αντιδράσεις που υπάρχουν τώρα στην Πάτρα,
μετά την δήλωση ότι έδρα του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας θα είναι το Μεσολόγγι, αφού με την
Ομοσπονδοποίηση το ΤΕΙ της Πάτρας παραμένει άθικτο.
Σε κάθε περίπτωση, οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος,
ως μέσο άσκησης πίεσης ώστε να επιτευχθει έστω και την τελευταία στιγμή η παραμονή
του αυτόνομου Πανεπιστήμιου, μέσω της Ομοσπονδοποίησης.

Επιτροπή αγώνα Διοικητικών Υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας

Μετά τον συνεχιζόμενο εμπαιγμό του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργού οι οποίοι
κατόπιν πιέσεων των κατά τόπους υπουργών, βουλευτών και περιφερειαρχών κάνουν το
αυτονόητο και δημιουργούν Ομοσπονδιακά Πανεπιστήμια (τη στιγμή που μέχρι πριν λίγο
καιρό η πρόφασή τους ήταν ότι δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο) και δημιουργούν Τμήματα
από το μηδέν (τη στιγμή που διακήρυτταν ότι δεν δημιουργούνται νέα Τμήματα) γίνεται
καταφανέστατο πως τα κριτήρια επανασχεδιασμού του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας
διέπονται από ασάφεια και ανορθολογισμό. Η ίδρυση ‘εν μια νυκτί’ Τμήματος Μηχανικών
Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας τη στιγμή που αυτό αποτελούσε
πάγιο αίτημα του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, του Τμήματος Διαχείρισης
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Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων το οποίο είχε τα εχέγγυα και του συλλόγου των
φοιτητών του εν λόγω Τμήματος κάνει εμφανές ότι άλλοτε εφαρμόζεται οριζόντια
αντιμετώπιση και άλλοτε οι ιδιαιτερότητες καθορίζουν τις εξελίξεις.
http://www.esos.gr/article/eidisis-tritovathmia-ekpaidefsi/protasi_ypoyrgoy_panepistimio_tei_dyti
kis_makedonias
(• Ιδρύεται τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ το οποίο εντάσσεται στην
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ ΑΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με έδρα την ΚΟΖΑΝΗ και το οποίο θα
δεχθεί για δεχθεί εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2015- 2016. Άρθρο ESOS)
Αποστασιοποιημένοι από τοπικισμούς και κορώνες έχουμε τονίσει και παλιότερα τα μεγάλα
οφέλη διατήρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας. Ζητούμε τη συμπαράσταση όλης
της ακαδημαϊκής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας σε μια κοινή προσπάθεια. Η
κατάργηση του πανεπιστημίου θα είναι μεγάλη οπισθοδρόμηση που θα στοιχειώσει το
μέλλον της περιοχής.
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας μπορεί να παραμείνει αυτοτελές ίδρυμα,
διασφαλίζοντας τόσο την παραμονή των Τμημάτων στο χώρο όσο και τις θέσεις εργασίας
του προσωπικού σε καιρούς δύσκολους. Οι καταργήσεις φορέων συνεπάγονται και
καταργήσεις οργανικών θέσεων. Επιπλέον, όπως έχει ήδη αποδείξει, μπορεί να συνδράμει
στη διαμόρφωση βιώσιμης ανάπτυξης που ανοίγει το δρόμο για νέες επαγγελματικές
προοπτικές σε μια υποβαθμισμένη γεωγραφική περιφέρεια.
Οι θεσμικοί αντιπρόσωποι του νομού σε Κοινοβούλιο και Περιφέρεια οφείλουν να σταθούν
στο ύψος των περιστάσεων και να λειτουργήσουν, πλέον, ως πραγματικοί και όπως αρμόζει
στις θέσεις τους εκπρόσωποι των αιτημάτων της κοινωνίας που τους ανέδειξε. Όλοι θα
κριθούν από το τελικό αποτέλεσμα και όχι από τις δηλώσεις καλών προθέσεων στα ΜΜΕ.
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας με κατάληψη του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας καλώντας σε
συμπαράσταση την τοπική κοινωνία. Καλούμε, επίσης, όλους τους Αιτωλοακαρνάνες σε
κοινό αγώνα για την υποστήριξη της αυτοτέλειας των εκπαιδευτικών δομών της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αιτωλοακαρνανία.
Όχι στο σχέδιο Αθηνά, όχι στην υποβάθμιση και την απαξίωση του Πανεπιστημίου Δυτικής
Ελλάδας.
Η Επιτροπή αγώνα Διοικητικών Υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας
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