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Κυρία Υπουργέ,

Ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Βαγενάς και τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδος,
Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Ο.Ε.ΕΣ.Π.), θα ήθελαν επί ευκαιρία της
ανάληψης των νέων σας καθηκόντων ως Υπουργός Παιδείας και
Θρησκευμάτων να σας γνωστοποιήσουν το ψήφισμα που εξέδωσε η
Ομοσπονδία μας την 1η Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη Νοσηλευτική
Σχολή στη Σπάρτη.
Η απόφαση της Επιτροπής «Γαβρόγλου» για μεταφορά της Νοσηλευτικής
Σχολής στην Τρίπολη βρίσκει την Ομοσπονδία μας αντίθετη, καθώς μια
τέτοια απομάκρυνση θα επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα στην οικονομική
και κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή της περιοχής. Εξάλλου, ύστερα και από
την ανακοίνωση του Ιδρύματος Νιάρχου για τη δωρεά δημιουργίας νέου
νοσοκομείου στην Σπάρτη, δεν υφίσταται πλέον ο λόγος στον οποίο
στηρίχθηκε η εν λόγω μεταφορά.
Επίσης, θα θέλαμε να σταθείτε και να επανεξετάσετε το εξής σημείο: Η
μεταφορά της Νοσηλευτικής Σχολής στην Τρίπολη, σύμφωνα με τις
διαβεβαιώσεις του τέως Υπουργού κ. Γαβρόγλου θα γινόταν σταδιακά. Στα
νέα Μηχανογραφικά Δελτία η Νοσηλευτική θα είχε έδρα την Τρίπολη όπως
και έγινε, αλλά οι υπάρχοντες φοιτητές (2ου, 3ου και 4ου έτους) θα
αποφοιτούσαν από τη Σπάρτη. Ωστόσο αυτό δεν συνέβη. Η μετακίνηση
όλων των φοιτητών με απλή απόφαση και όχι με βάση το νόμο, μας γεννά
ερωτήματα για την νομιμότητά της και για τις προθέσεις των Πρυτανικών
Αρχών. Η επιστροφή των φοιτητών των προηγούμενων ετών στη
Νοσηλευτική Σχολή της Σπάρτης είναι επιτακτική ανάγκη για την λακωνική
κοινωνία.

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας το ψήφισμα της Ομοσπονδίας μας
και ευελπιστούμε στην ανάκληση της εν λόγω απόφασης.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Βαγενάς

Ο Γεν. Γραμματέας

Αντώνιος Καλοθέου

