«Όχι» στην κατάργηση της νεοϊδρυθείσας Νομικής Σχολής Πατρών από το Περιφερειακό Συμβούλι
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Υπέρ της ίδρυσης και λειτουργίας Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών
τάχθηκε σήμερα Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής
Ελλάδας κατά τη συνεδρίασή του.

Συγκεκριμένα, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα ακόλουθα:
- «Όχι» στην κατάργηση της νεοϊδρυθείσας Νομικής Σχολής Πατρών. «Ναι» στην υποβολή
μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων φοιτητών το 2020.
- Καλείται η Κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
να επανεκτιμήσουν τους λόγους που τους οδήγησαν στην εξαγγελία της κατάργησης της
νεοϊδρυθείσας Νομικής Σχολής Πατρών.
- Συστήνεται Επιτροπή με στόχο το διάλογο με το υπουργείο Παιδείας. Σε αυτήν θα
μετέχουν ο νυν Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, ο νεοεκλεγείς Περιφερειάρχης
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Νεκτάριος Φαρμάκης, εκπρόσωποι των περιφερειακών παρατάξεων, με δυνατότητα
διεύρυνσης από εκπροσώπους τοπικών επιστημονικών και παραγωγικών φορέων.
- Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκφράζει τη βούλησή της να χρηματοδοτήσει τις υποδομές
των νεοϊδρυθέντων τμημάτων.

«Η κατάργηση της νεοϊδρυθείσας Νομικής Σχολής της Πάτρας θα είναι ένα ιστορικό λάθος,
που δεν πρέπει να επιτρέψουμε. Πρέπει να κουβεντιάσουμε με την Κυβέρνηση και η
Κυβέρνηση πρέπει να επανεκτιμήσει την θέση της . Εμείς δεν πρέπει να επιτρέψουμε να
χαθεί μία από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για την ενίσχυση της πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης στη Δυτική Ελλάδα» τόνισε κατά την τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης
Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, ο οποίος μάλιστα ανακοίνωσε ότι τις επόμενες
ημέρες θα περάσει από την Εκτελεστική Επιτροπή, με στόχο να κατατεθεί άμεσα προς
έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η πρόταση για χρηματοδότηση από την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας των κτιριακών υποδομών στις οποίες θα αναπτυχθεί η Νομική Σχολή.
Στη συνεδρίαση παρέστη και τοποθετήθηκε η Πρύτανις του Πανεπιστημίου Πατρών
Βενετσάνα Κυριαζοπούλου. Αφού έκανε ιστορική αναφορά στο αίτημα ίδρυσης Νομικής
Σχολής, τονίζοντας ότι τέθηκε για πρώτη φορά το 1966 και εκ τοτε ασκούνται συνεχείς
πιέσεις, κατέθεσε τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι η κατάργηση της Νομικής Σχολής
έγινε γνωστή στις Πρυτανικές Αρχές από τηλεοράσεως, χωρίς να έχει προηγηθεί συζήτηση
με το υπουργείο Παιδείας.
Η ίδια επεσήμανε ότι με τη δημοσίευση των νέων τμημάτων στο ΦΕΚ η Νομική Σχολή έχει
ήδη ιδρυθεί και στην κατεύθυνση αυτή έχει συγκροτηθεί εννεαμελής επιτροπή κατάρτισης
προγράμματος σπουδών, ενώ -όπως είπε- « έχει δρομολογηθεί το χτίσιμο της σχολής», με
τη σύνταξη τεχνικού δελτίου και χρηματοδότηση που έχει εξασφαλιστεί από την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Η κ. Κυριαζοπούλου αναφέρθηκε στην απόφαση της Συγκλήτου και ανέπτυξε τους λόγους
για τους οποίους η ίδρυση της Νομικής Σχολής είναι αναγκαία. Καταλήγοντας ευχαρίστησε
τον Περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα και το Περιφερειακό Συμβούλιο για την έμπρακτη
στήριξή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών με τη χρηματοδότηση της περίφραξης της
πανεπιστημιούπολης και της ανακαίνισης τριάντα αμφιθεάτρων, ευχόμενη η συνεργασία να
συνεχιστεί και με τη νέα Περιφερειακή Αρχή. Ευχήθηκε στον Νεκτάριο Φαρμάκη καλή
επιτυχία και τον ευχαρίστησε για τη δημόσια θέση που έχει εκφράσει σε σχέση με τη
στήριξη της Νομικής Σχολής.
Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι των παρατάξεων, όπως επίσης οι εκπρόσωποι
των παριστάμενων τοπικών φορέων.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν ακόμη ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Φοιτητικής Μέριμνας,
Υποδομών, Ενέργειας και Αειφορίας Γιώργος Αγγελόπουλος, ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως
Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Νίκος Καραμάνος, ο Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας
Βασίλης Αϊβαλής, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου Πελοποννήσου & Νοτιοδυτικής
Ελλάδος Γιώργος Βαγενάς, ο Πρόεδρος Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πάτρας
Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος και ο ταμίας του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου
Ηλίας Κωνσταντάτος.
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