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Θέμα:Παραχωρηθείσα έκταση 178 στρεμμάτων για ανάπτυξη νέων υποδομών   

Πανεπιστημιούπολης στη θέση «Αη Βασιλιώτικα» του ∆ήμου Αγρινίου  
 

Αξιότιμη κα Πρύτανη 

Όπως είναι γνωστό το Πανεπιστήμιο Πατρών κατέχει μια έκταση 178 στρεμμάτων στη 

θέση Αη Βασιλιώτικα του ∆ήμου Αγρινίου (παλαιό Πολιτικό Αεροδρόμιο) που παραχωρήθηκε 

από το ∆ημόσιο  προκειμένου να ιδρυθεί Πανεπιστήμιο και Τεχνολογικό Πάρκο στο Αγρίνιο. 

Το Πανεπιστήμιο Πατρών «κληρονόμησε» την έκταση αυτή μετά την κατάργηση του 

Πανεπιστημίου ∆υτικής Ελλάδας και την ανάληψη της λειτουργίας των τμημάτων του 

Αγρινίου από το Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Όπως είναι γνωστό η παραχώρηση του ακινήτου από το δημόσιο έληξε την 27/3/2017 

και θέλουμε να γνωρίζουμε εάν είναι στη βούληση του Πανεπιστημίου και εάν ζητήθηκε η 

ανανέωση της παραχώρησης.  

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας τα προηγούμενα χρόνια αλλά και σήμερα συμμετείχε ενεργά 

στην δημιουργία τοπικού ρυμοτομικού στην συγκεκριμένη έκταση  και εξαιτίας αυτού του 

λόγου αλλά βεβαίως και εξαιτίας της τεράστιας σημασίας που έχει το θέμα για την κοινωνία 

του Αγρινίου και της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ευρύτερα έχει εύλογο ενδιαφέρον να 

ενημερωθεί επισήμως. 

Επίσης η διαδικασία έγκρισης του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην παραχωρηθείσα 

έκταση των 178 στρεμμάτων μετά από ενέργειες που έγιναν από τον ∆ήμο Αγρινίου, το ΤΕΕ 

Αιτωλοακαρνανίας και την Τεχνική Υπηρεσία του πρώην Πανεπιστημίου ∆υτικής Ελλάδας  

είχε φτάσει σε προχωρημένο στάδιο διεκπεραίωσης. 



Ο ∆ήμος Αγρινίου στις 27/3/2017 με το υπ΄αριθμ. Πρωτ.: 1944/οικ./27-03-2017 

έγγραφό του σας ζήτησε την αποστολή του φακέλου προκειμένου να εμπλουτιστεί με τα 

απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία, που είναι έτοιμα από καιρό., να επικαιροποιηθεί από 

το ∆ημοτικό Συμβούλιο και να  σας επιστραφεί προκειμένου να διαβιβαστεί αρμοδίως στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας προκειμένου να  εισηγηθεί στο ΣΥΠΟΘΑ. 

Θα θέλαμε να μας γνωρίσετε εάν απαντήσατε στο σχετικό έγγραφο του ∆ήμου Αγρινίου 

και ποιες είναι οι προθέσεις σας. 

Η λειτουργία της Πανεπιστημιακής Κοινότητας στο Αγρίνιο αποτελεί ένα γεγονός 

τεράστιας σημασίας σε επίπεδο ιδεών, πολιτισμού, κουλτούρας και ανάπτυξης του τόπου 

μας, οπότε η κοινωνία και οι φορείς της περιοχής οφείλουν να γνωρίζουν όλες τις 

πληροφορίες εξέλιξης της παραπάνω διαδικασίας. 

 

Για το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας 
                                                            Ο Πρόεδρος 
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Κοινοποίηση: 
  Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

            Περιφερειάρχη κ. Κατσιφάρα Απόστολο 
  Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού & Εκτέλεσης Έργων 
    κ. Μπούρα Χρήστο 
   ∆ήμο Αγρινίου 

  Γενικό Γραμματέα κ. Τζιώλη ∆ημήτριο 
   
 

 
 


