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ΠΡΟΣ: ΜΜΕ Περιφέρειας 
Β. Αιγαίου 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Με την παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Πάρι 
Τσάρτα, των Αντιπρυτάνεων κ.κ. Αγγελικής Δημητρακοπούλου, 
Νίκου Σουλακέλλη και Γιάννη Κάλλα, του Προεδρεύοντα του 
Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου κ. Νίκου Ζούρου καθώς 
και εκπροσώπων του Συλλόγου ΔΕΠ και των εργαζομένων του 
Ιδρύματος, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου με μοναδικό θέμα τη «Λειτουργία και Ανάπτυξη του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Προβλήματα από το Σχέδιο «Αθηνά» και 
το Νόμο 4093/2012». 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από πολύωρη συζήτηση στη 
διάρκεια της οποίας αναπτύχθηκαν οι προβληματισμοί που 
προκύπτουν από την προώθηση του σχεδίου «Αθηνά» στα 
Περιφερειακά Πανεπιστήμια και ειδικότερα στο Πανεπιστήμιο του 
Αιγαίου, αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος υπέρ της 
απρόσκοπτης λειτουργίας των Πανεπιστημιακών Σχολών, 
της ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της 
διατήρησης των θέσεων διδακτικού και διοικητικού 
προσωπικού του Ιδρύματος, το οποίο θα διατυπωθεί σε 
συνεργασία με την Πρυτανεία και θα κατατεθεί στον 
Πρωθυπουργό, στο Υπουργείο Παιδείας και στα κόμματα της 
Βουλής. 
Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Νάσος Γιακαλής, στην 
εισήγησή του, δήλωσε ότι «το Πανεπιστήμιο Αιγαίου βρίσκεται σε 
μία κρίσιμη καμπή» και πως «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.». 
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Ο Περιφερειάρχης σχολίασε πως «το Πανεπιστήμιο Αιγαίου των 
13.000 φοιτητών, των 18 τμημάτων, των 28 μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων με το σημαντικό εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό του 
έργο, αποτελεί για όλους εμάς τους νησιώτες ένα περιουσιακό 
στοιχείο το οποίο είμαστε αποφασισμένοι να το προστατεύσουμε 
και να το στηρίξουμε.». 
Παράλληλα εξέφρασε την άποψη ότι στη δύσκολη οικονομική 
συγκυρία που διανύουμε, «η παρουσία στα νησιά μας ενός 
εκπαιδευμένου, ειδικευμένου προσωπικού, μπορεί να συμβάλλει 
ουσιαστικά στην αναπτυξιακή διαδικασία, χαρακτηρίζοντας και την 
παρουσία της δυναμικής νεολαίας του Πανεπιστημίου στο Βόρειο 
Αιγαίο ως «πηγή ζωής για τα νησιά μας».   
Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο κ. Γιακαλής χαρακτήρισε ως 
«υπόθεση που αφορά όλους μας» αυτή του Πανεπιστημίου, 
τονίζοντας ότι «οφείλουμε σήμερα να καταγράψουμε 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». 
Ο Περιφερειάρχης στον επίλογό του για μία ακόμη φορά έψεξε 
εκείνους που «νομοθετούν χωρίς να γνωρίζουν τι σημαίνει 
νησιωτικότητα και ποια είναι η καθημερινότητα των νησιωτών». 
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