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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πρωτοβουλίες της ΝΟΔΕ Αιτ/νίας σχετικά με την διαμόρφωση του
χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό, μετά την κατάθεση του σχεδίου «Αθηνά»
προς διαβούλευση

Αρχικά μετά από την έκτακτη συνεδρίαση της ΝΟΔΕ στο Μεσολόγγι, διατυπώθηκαν οι
θέσεις και οι απόψεις των κομματικών στελεχών, για τις περαιτέρω ενέργειες που έπρεπε
να θα ακολουθηθούν. Στο πλαίσιο αυτό η πρόταση της ΝΟΔΕ Αιτωλ/νίας περιλαμβάνει την
διατήρηση της αυτονομίας του ΤΕΙ Μεσολογγίου και του Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας
Το ΤΕΙ Μεσολογγίου – συμπεριλαμβανομένου του Τμήματος της Ναυπάκτου - με έτος
ίδρυσης το 1981 (από τα παλιότερα της χώρας), αποτελεί σήμερα ένα από τα πλέον
διακεκριμένα Τεχνολογικά Ιδρύματα, με αναγνώριση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό. Στεγάζεται σε άρτιες και πλήρεις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, τις οποίες ήδη η
ελληνική πολιτεία έχει υποστηρίξει με νέα κτήρια και επιπλέον εξοπλισμό. Επίσης διαθέτει
σχολές και τμήματα υψηλής επιλεξιμότητας, που παρέχουν εξειδικευμένη γνώση και
κατεύθυνση.

Παράλληλα το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας έχει αναπτύξει εξαιρετικές προοπτικές,
περιλαμβάνοντας τμήματα τα οποία έχουν γνωστικά αντικείμενα άμεσα συνδεδεμένα με
την τοπική οικονομία και τα χαρακτηριστικά της περιοχής.

Τις παραπάνω θέσεις διατύπωσαν ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ κος Κώστας Σύρρος καθώς και
τα στελέχη που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο
γραφείο του Υπουργού Παιδείας την προηγούμενη εβδομάδα.
Κατά την διάρκεια της συνάντησης, κατατέθηκαν τα σχετικά υπομνήματα, και τέθηκαν οι
βάσεις για περεταίρω διάλογο μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα.
Προηγουμένως , ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ και ο αντιπρόεδρος κος Π. Παπαθανάσης
συμμετείχαν στην σύσκεψη του πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο του Αγρινίου, ενώ ο κος
Σύρρος συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΤΕΙ Μεσολογγίου κο
Βαγγέλη Πολίτη Στεργίου
, όπου εξέφρασε την υποστήριξή της ΝΟΔΕ στο αίτημα για διατήρηση της έδρας και της
αυτονομίας του Τεχνολογικού Ιδρύματος. Παράλληλα αναζητήθηκαν κοινοί τρόποι δράσης.
Στο ίδιο πλαίσιο, την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται συνάντηση με τα μέλη της
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας.
Τέλος, έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα, συνάντηση με μέλη της Επιτροπής
μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής.
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