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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2 

Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. 

Μυτιλήνη 09 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:45 

[ Πρόσκληση Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου 37/2013 ] 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Λειτουργία και Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Προβλήματα από το Σχέδιο << ΑΘΗΝΑ 

>> και το Νόμο 4093/2012. 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1) Σταύρος ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ                     Πρόεδρος Π.Σ. 

2) Πολυκράτης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ        Αντιπρόεδρος Π.Σ. 

3) Καλλιόπη ΓΟΜΟΥ-ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ Γραμματέας Π.Σ. 

4) Παναγιώτης ΠΡΟΒΕΤΖΑΣ                                  Μέλος Π.Σ. 

5) Χρήστος ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  =/= 

6) Μυρσίνη ΚΑΝΛΗ-ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ =/= 

7) Θεολόγος ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ =/= 

8) Θεόδωρος ΒΟΥΝΑΤΣΗΣ =/= 

9) Γεώργιος ΚΟΥΝΑΚΑΣ =/= 

10) Αντώνιος ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ =/= 

11) Σάββας ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ =/= 

12) Ιωάννης ΣΙΑΧΟΣ =/= 

13) Αποστολία ΛΥΚΟΥ =/= 

14) Εμμανουήλ ΚΡΑΚΑΡΗΣ =/= 

15) Γεώργιος ΒΑΣΙΛΗΣ =/= 

16) Κωνσταντίνος ΣΤΟΥΠΟΣ =/= 

17) Νικόλαος ΛΕΟΝΤΑΡΑΣ =/= 

18) Νικόλαος ΜΑΡΚΟΥ =/= 

19) Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΣ =/= 

20) Θεόδωρος ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ =/= 

21) Ευστράτιος ΤΖΙΜΗΣ =/= 

22) Παναγιώτης ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣ =/= 

23) Ευστράτιος ΚΟΡΑΚΑΣ =/= 

24) Αργυρώ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ =/= 

25) Σταμάτιος ΦΙΛΙΠΠΗΣ =/= 

26) Βασίλειος ΤΕΝΤΟΜΑΣ =/= 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1)Σωτήριος ΚΑΡΔΑΡΑΣ 2)Ευάγγελος ΓΙΑΡΜΑΔΟΥΡΟΣ 

3)Αλέξανδρος ΛΥΜΠΕΡΗΣ   4) Εμμανουήλ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 

5)Παύλος ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ  6)Δημήτριος ΣΑΡΑΓΚΑΣ 

7)Ιωάννης ΜΑΛΑΦΗΣ 8)Παντελής ΒΡΟΥΛΗΣ 

9)Αρτέμιος ΠΑΝΟΥΣΟΣ  10)Ηλίας ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ 

11)Γεώργιος ΦΛΩΡΟΣ  12)Γεώργιος ΜΕΡΟΥΣΗΣ 

13)Αγγελική ΜΟΝΙΑΡΟΥ-ΣΑΡΡΗ 14)Νικόλαος ΕΛΕΝΗΣ 

15)Σταμάτιος ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ 

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υπάρχει απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρισταμένου του πρώτου αιρετού Περιφερειάρχη 

Βορείου Αιγαίου κ. Αθανασίου Γιακαλή και των Αντιπεριφερειαρχών κ.κ. Ηρακλή Βερβέρη, Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους και Κωνσταντίνου 

Γανιάρη. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Θεόδωρος Σαμίου για την τήρηση των πρακτικών και κα 

Μαρία Μολιού για την Γραμματειακή υποστήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. 

Αθανάσιος Γιακαλής αφού πήρε το λόγο είπε ότι: 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή. Οι αποφάσεις που πρόκειται να 

ληφθούν και που αφορούν στην αναδιάρθρωση, στις καταργήσεις και στις συγχωνεύσεις 

τμημάτων ΑΕΙ σε όλη την Ελλάδα είναι λογικό να δημιουργούν ανησυχία και ανασφάλεια στην 

κοινωνία των νησιών αλλά και στους καθηγητές, στο προσωπικό και στους φοιτητές του 

Πανεπιστημίου.  

Είναι ίσως περιττό να επαναλάβω ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου των 13.000 φοιτητών, των 18 

τμημάτων, των 28 μεταπτυχιακών προγραμμάτων με το σημαντικό, εκπαιδευτικό ακαδημαϊκό 

έργο, αποτελεί για όλους εμάς τους νησιώτες ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο είμαστε 

αποφασισμένοι να το προστατεύσουμε και να το στηρίξουμε.  

Μιλάω για μία κρίσιμη καμπή και έχει σημασία να τονίσω ότι στη σημερινή συγκυρία της 

μεγάλης κρίσης και της παρατεταμένης ύφεσης, με ανεργία σε πρωτόγνωρα ποσοστά και μεγάλο 

αριθμό πολιτών να βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχιας, η θεωρία της ανάπτυξης έχει για 

εμάς τους νησιώτες ένα βασικό εργαλείο. Και αυτό είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.  
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Και όχι μόνο με τη στενή οικονομική έννοια αλλά κυρίως με την παρουσία στα νησιά μας ενός 

εκπαιδευμένου, ειδικευμένου προσωπικού που μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην 

αναπτυξιακή διαδικασία αλλά και μιας δυναμικής νεολαίας που είναι πηγή ζωής για τα νησιά 

μας, δεδομένου πως και τα τελευταία αποτελέσματα της απογραφής του 2011 δείχνουν 

σημαντική μείωση πληθυσμού γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό.  

Οφείλουμε επομένως σήμερα να καταγράψουμε και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί 

στο Πανεπιστήμιο μετά τη μείωση της χρηματοδότησής του από τον τακτικό προϋπολογισμό, τις 

περικοπές που έγιναν στη φοιτητική μέριμνα, στην αναστολή των διορισμών διδακτικού 

προσωπικού και βέβαια να επισημάνουμε και τα προβλήματα που δημιούργησαν στη λειτουργία 

του Πανεπιστημίου οι απολύσεις προσωπικού που κατά τη γνώμη μου πρέπει να επανεξεταστούν 

από την κυβέρνηση.  

Κλείνοντας θέλω να τονίσω ότι η κατάσταση όπως διαμορφώνεται στα νησιά μας και από τις 

τελευταίες αποφάσεις της κυβέρνησης για κατάργηση μιας σειράς από υπηρεσίες (όπως οι 

Δ.Ο.Υ.) αλλά και συγχωνεύσεις στον τομέα της υγείας, έχουν δημιουργήσει μία άνευ 

προηγουμένου δυσάρεστη ατμόσφαιρα, η οποία επιβαρύνει την ήδη επιβαρημένη 

καθημερινότητα των πολιτών που λόγω κρίσης τείνει να γίνει πλέον δυσβάσταχτη. 

Επαναλαμβάνω μία φράση που την έχω ξαναπεί. Έχω πειστεί ότι το νομοθετικό έργο γίνεται 

χωρίς καμία ουσιαστική επεξεργασία και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ούτε οι ιδιαιτερότητες 

ούτε τα επιπλέον προβλήματα που δημιουργούν τέτοιου είδους αυθαίρετες παρεμβάσεις.  

Και ότι προφανώς κάποιοι νομοθετούν χωρίς να γνωρίζουν τι σημαίνει νησιωτικότητα και 

ποια είναι η καθημερινότητα των νησιωτών. 

Επιδιώξαμε και βρήκαμε ανταπόκριση για συνεργασία και με τις άλλες νησιωτικές 

Περιφέρειες και συμφωνήσαμε στη δημιουργία Δικτύου Νησιωτικών Περιφερειών που θα έχει 

στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων και την διεκδίκηση λύσεων. Άλλωστε το σημερινό θέμα 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου αφορά άμεσα και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρόμοια 

προβλήματα υπάρχουν και στα νησιά του Ιονίου αλλά και με την Κρήτη μοιραζόμαστε όχι μόνο 

το ΕΣΠΑ αλλά και μία σειρά από προβλήματα. Υπάρχει επομένως σημείο συνάντησης και 

είμαστε αποφασισμένοι να το αξιοποιήσουμε… 

Στο σημείο αυτό ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Πάρις Τσάρτας αφού πήρε το 

λόγο. Μεταξύ άλλων τα οποία περιλαμβάνονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, αναφέρθηκε 

στο ιστορικό της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στις διακρίσεις και το ερευνητικό έργο 

που έχει να επιδείξει το παραπάνω ίδρυμα, καθώς επίσης και στις προοπτικές και την ανάπτυξη 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά και στα σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν κυρίως από την 

ασκούμενη οικονομική πολιτική των τελευταίων ετών. 

Τόνισε επίσης ότι το Πανεπιστήμιο θα ανοιχτεί ακόμα περισσότερο στις κοινωνίες των 

νησιών του Αιγαίου, διότι πεποίθηση του είναι ότι το ίδρυμα για να στηριχτεί στις σημερινές 

δύσκολες συνθήκες πρέπει η κοινωνία να γνωρίζει τα προβλήματα του , το έργο του και τις 

προοπτικές του. 

Στη συνέχεια και αφού πήραν το λόγο τοποθετήσεις επί του θέματος, οι οποίες 

περιλαμβάνονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έκαναν οι Αντιπρυτάνεις κ. Αγγελική 

Δημητρακοπούλου, κ.κ. Νικόλαος Σουλακέλλης, Ιωάννης Κάλας, ο Προεδρεύων στο Συμβούλιο 

Διοίκησης του Πανεπιστημίου κ. Νικόλαος Ζούρος, ο εκπρόσωπος των ΔΕΠ κ. Παναγιώτης 

Σωτήρης και ο Πρόεδρος των Διοικητικών Υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Μόσχος. 

Κατόπιν τοποθετήσεις επί του θέματος, οι οποίες περιλαμβάνονται στα μαγνητοφωνημένα 

πρακτικά, έκαναν, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Θεόδωρος Βαλσαμίδης, Ευστράτιος 

Κόρακας, Βασίλειος Τεντόμας, Νικόλαος Κουλουλίας, Γεώργιος Κουνάκας, Ευστράτιος Τζιμής, 

Σταμάτιος Φιλιππής, Νικόλαος Μαρκου, η κ. Αργυρώ Στεφανάκη, ο Πρόεδρος του Σώματος κ. 

Σταύρος Δημηρούδης και ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου κ. 

Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους. 

Κατά τη διαδικασία της δευτερολογίας ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου κ. Πάρις Τσάρτας, 

μεταξύ άλλων τα οποία περιλαμβάνονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, τόνισε ότι το όποιο 
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ψήφισμα στήριξης του Περιφερειακού Συμβουλίου, προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, πρέπει να 

είναι ομόφωνο, ενώ παράλληλα δεσμεύτηκε να εξετάσει την πρόταση του Εντεταλμένου 

Περιφερειακού Συμβούλου της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας κ. Νικολάου Κουλουλία για 

την λειτουργία Θερινού Σχολείου στην Ικαρία σε ζητήματα Μεσογειακής Διατροφής με έμφαση 

στα τοπικά προϊόντα του νησιού. 

Κλείνοντας τη συζήτηση ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Αθανάσιος Γιακαλής 

επισήμανε ότι η απόφαση έγκρισης του ψηφίσματος που θα προκύψει θα πρέπει να είναι 

ομόφωνη και τόνισε ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου θα είναι πρωτοπόρες στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου και δεν θα ανεχθούν κανενός 

είδους υποβάθμιση του. 

Στη συνέχεια και μετά από εκτενή διαλογική συζήτηση και αφού λήφθηκαν υπόψη οι 

τοποθετήσεις του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Αθανασίου Γιακαλή, του Πρυτάνεως 

Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Π. Τσάρτα και των μελών του Σώματος προέκυψε και τέθηκε προς 

έγκριση το παρακάτω ψήφισμα: 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου θεωρεί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως τη 

μεγαλύτερη αναπτυξιακή επένδυση, που έγινε ποτέ στο Αρχιπέλαγος, η οποία εκτός της μεγάλης 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ της, συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της περιοχής, τόσο 

άμεσα, όσο και έμμεσα. 

Λειτουργώντας ως δίκτυο ανάμεσα σε βασικές πόλεις των δύο Περιφερειών, συμβάλει στην 

ολοκλήρωση τους σε μία << ενιαία κοινωνία του Αρχιπελάγους >>. 

Τα γνωστικά αντικείμενα του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό 

προσαρμοσμένα, ώστε να αξιοποιούν τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του Αρχιπελάγους, 

παρέχοντας γνώση και καινοτομία απαραίτητες για την τοπική ανάπτυξη. 

Έχει αναπτύξει δραστηριότητες όπως η λειτουργία των Θερινών Σχολών, η εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση, διοργανώνει μεγάλο αριθμό Διεθνών Συνεδρίων και συμμετέχει με ποσοστό 1% στο 

ΑΕΠ της περιοχής. 

Προσελκύει σημαντικό αριθμό νέων στην περιοχή, τόσο ως φοιτητές, όσο και ως ερευνητές, 

συμβάλλοντας στην τόνωση των τοπικών οικονομιών και στην αναβάθμιση της πολιτιστικής και 

πνευματικής ζωής των νησιών μας. 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι το πέμπτο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. 

Είναι οργανωμένο σαν Πανεπιστήμιο – Δίκτυο, έχει (18) δέκα οκτώ Τμήματα, 

οργανωμένα σε (6) έξι Σχολές κατανεμημένες σε (6) έξι νησιά, (4) τέσσερα της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και (2) δύο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Διαθέτει δε (28) είκοσι οκτώ Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Παρά την περιορισμένη οικονομική υποστήριξη από την Πολιτεία, έχει να επιδείξει τόσο 

σε Εθνικό , όσο και σε Διεθνές επίπεδο σημαντικά επιτεύγματα. 

Σήμερα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σύμφωνα με τις διεθνείς αξιολογήσεις είναι 7
ο
 σε 

ερευνητικό έργο ως προς τα (24) είκοσι τέσσερα συνολικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, 

βρίσκεται στο 5 – 10% των καλυτέρων Πανεπιστημίων του Κόσμου και κατέχει μία από 

τις δυναμικότερες θέσεις Παγκοσμίως μαζί με άλλα Ελληνικά ΑΕΙ, στην << παραγωγή >> 

Διεθνών Δημοσιεύσεων. 

Για όλα τα παραπάνω σημαντικά που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Χώρα και 

στους φοιτητές του, το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου απαιτεί από τον κ. 

Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση, από όλα τα Πολιτικά Κόμματα, να μην υποβαθμιστεί καμία 

Σχολή, καμία λειτουργία του, να μην υπάρξει καμία << κινητικότητα >> εργαζομένου, αλλά 

αντίθετα να ενισχυθεί τόσο οικονομικά, όσο και με το αναγκαίο προσωπικό ( ΔΕΠ – Διοικητικό 

), ώστε να συνεχιστεί η ανάπτυξη του και η απρόσκοπτη λειτουργία του σε όλους τους Τομείς. 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου εκτιμά ότι η επιχειρούμενη αναδιοργάνωση 

του Χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω του σχεδίου << ΑΘΗΝΑ >> δεν πρέπει σε 

καμία περίπτωση να συρρικνώσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, γιατί αυτό θα αποτελέσει  μία 

πρόκληση  που θα απαντηθεί με αγώνες και γενικό ξεσηκωμό των Τοπικών Κοινωνιών, οι οποίες 
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θα περιφρουρήσουν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως ένα << κοινωνικό και κυρίως Εθνικό 

κεκτημένο της περιοχής >>. 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου είναι ΥΠΕΡ μίας Δημόσιας και Δωρεάν 

Παιδείας στην υπηρεσία του Λαού και της Χώρας και όχι των ιδιωτικών συμφερόντων. Μίας 

Παιδείας αντάξιας των προσδοκιών του κάθε φορολογούμενου Έλληνα πολίτη, που απαιτεί 

υψηλού επιπέδου Δημόσια Παιδεία. 

Στο σημείο αυτό ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ευστράτιος Κόρακας αφού πήρε το λόγο, 

μεταξύ άλλων τα οποία περιλαμβάνονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, δήλωσε ότι η 

Παράταξη του θα ψηφίσει λευκό επειδή στο ψήφισμα δεν αναφέρεται η σαφής διαφωνία του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου με το προωθούμενο σχέδιο << ΑΘΗΝΑ >>. 

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη 

όλα τα παραπάνω, τις σχετικές διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

Με ψήφους: 

             23 ΥΠΕΡ 

                   03 ΛΕΥΚΟ ( Π.Σ. κ. Ε.Κόρακας,Α.Στεφανάκη,Σ.Φιλιππής) 

Θεωρεί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή επένδυση, που έγινε ποτέ 

στο Αρχιπέλαγος, η οποία εκτός της μεγάλης ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ της, συμβάλει 

αποφασιστικά στην ανάπτυξη της περιοχής, τόσο άμεσα, όσο και έμμεσα. 

Λειτουργώντας ως δίκτυο ανάμεσα σε βασικές πόλεις των δύο Περιφερειών, συμβάλει στην 

ολοκλήρωση τους σε μία << ενιαία κοινωνία του Αρχιπελάγους >>. 

Τα γνωστικά αντικείμενα του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό 

προσαρμοσμένα, ώστε να αξιοποιούν τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του Αρχιπελάγους, 

παρέχοντας γνώση και καινοτομία απαραίτητες για την τοπική ανάπτυξη. 

Έχει αναπτύξει δραστηριότητες όπως η λειτουργία των Θερινών Σχολών, η εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση, διοργανώνει μεγάλο αριθμό Διεθνών Συνεδρίων και συμμετέχει με ποσοστό 1% στο 

ΑΕΠ της περιοχής. 

Προσελκύει σημαντικό αριθμό νέων στην περιοχή, τόσο ως φοιτητές, όσο και ως ερευνητές, 

συμβάλλοντας στην τόνωση των τοπικών οικονομιών και στην αναβάθμιση της πολιτιστικής και 

πνευματικής ζωής των νησιών μας. 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι το πέμπτο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. 

Είναι οργανωμένο σαν Πανεπιστήμιο – Δίκτυο, έχει (18) δέκα οκτώ Τμήματα, 

οργανωμένα σε (6) έξι Σχολές κατανεμημένες σε (6) έξι νησιά, (4) τέσσερα της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και (2) δύο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Διαθέτει δε (28) είκοσι οκτώ Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Παρά την περιορισμένη οικονομική υποστήριξη από την Πολιτεία, έχει να επιδείξει τόσο 

σε Εθνικό , όσο και σε Διεθνές επίπεδο σημαντικά επιτεύγματα. 

Σήμερα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σύμφωνα με τις διεθνείς αξιολογήσεις είναι 7
ο
 σε 

ερευνητικό έργο ως προς τα (24) είκοσι τέσσερα συνολικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, 

βρίσκεται στο 5 – 10% των καλυτέρων Πανεπιστημίων του Κόσμου και κατέχει μία από 

τις δυναμικότερες θέσεις Παγκοσμίως μαζί με άλλα Ελληνικά ΑΕΙ, στην << παραγωγή >> 

Διεθνών Δημοσιεύσεων. 

Για όλα τα παραπάνω σημαντικά που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Χώρα και στους 

φοιτητές του: 

1. Απαιτεί από τον κ. Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση, από όλα τα Πολιτικά Κόμματα, να 

μην υποβαθμιστεί καμία Σχολή, καμία λειτουργία του, να μην υπάρξει καμία << 

κινητικότητα >> εργαζομένου, αλλά αντίθετα να ενισχυθεί τόσο οικονομικά, όσο και με το 
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αναγκαίο προσωπικό ( ΔΕΠ – Διοικητικό ), ώστε να συνεχιστεί η ανάπτυξη του και η 

απρόσκοπτη λειτουργία του σε όλους τους Τομείς. 

2. Εκτιμά ότι η επιχειρούμενη αναδιοργάνωση του Χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

μέσω του σχεδίου << ΑΘΗΝΑ >> δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συρρικνώσει το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, γιατί αυτό θα αποτελέσει  μία πρόκληση  που θα απαντηθεί με 

αγώνες και γενικό ξεσηκωμό των Τοπικών Κοινωνιών, οι οποίες θα περιφρουρήσουν το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως ένα << κοινωνικό και κυρίως Εθνικό κεκτημένο της περιοχής 

>>. 

3. Τάσσεται ΥΠΕΡ μίας Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας στην υπηρεσία του Λαού και της 

Χώρας και όχι των ιδιωτικών συμφερόντων. Μίας Παιδείας αντάξιας των προσδοκιών 

του κάθε φορολογούμενου Έλληνα πολίτη, που απαιτεί υψηλού επιπέδου Δημόσια 

Παιδεία. 

4. Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στον κ. Πρωθυπουργό, στον κ. Υπουργό Παιδείας και 

στα Πολιτικά Κόμματα της Βουλής των Ελλήνων. 
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               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  

ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ        ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΟΜΟΥ-ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ           ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  

Ακριβές Αντίγραφο 

Εντολή Προέδρου 

Θεόδωρος Σαμίου 


