
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Αναφορικά µε την πρόσφατη ανακοίνωση των Υπουργών Παιδείας και Τουριστικής 
Ανάπτυξης για τη δηµιουργία προπτυχιακού Τµήµατος στο Πανεπιστήµιο Πειραιά 
«το οποίο θα εκπονήσει µελέτη βιωσιµότητας αυτού του τµήµατος» (ιστοσελίδα ΕΡΤ 
στις 12/02/07) θα θέλαµε να επισηµάνουµε τα ακόλουθα: 
 
1. Οι δύο Υπουργοί προκρίνουν και προτείνουν τη δηµιουργία ενός Τµήµατος 
Τουρισµού (του πρώτου σε αυτό το επιστηµονικό πεδίο στη χώρα µας) σε ένα 
Πανεπιστήµιο του οποίου κανένα αρµόδιο όργανο δεν έχει εκφράσει σχετική 
βούληση και όπως προκύπτει δεν έχει καν εκπονήσει την αναγκαία µελέτη 
βιωσιµότητας, όπως απαιτείται.  
 
2. Αγνοείται άρα η κατατεθειµένη – εδώ και ένα έτος – σχετική µε το θέµα 
πρόταση και αναλυτική µελέτη βιωσιµότητας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου είναι το µόνο πανεπιστήµιο στη Χώρα που 
έχει κατεύθυνση Τουρισµού σε προπτυχιακό Τµήµα από το 1996 (Τµήµα ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων Χίου), Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στο Σχεδιασµό, ∆ιοίκηση 
και Πολιτική του Τουρισµού, Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών και την 
πλέον ενηµερωµένη βιβλιοθήκη Τουρισµού στη χώρα. Επιπλέον, στο Πανεπιστήµιό 
µας υπάρχει ο µεγαλύτερος πυρήνας καθηγητών σε ελληνικό ΑΕΙ (10-12 άτοµα) µε 
πλούσιο συγγραφικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο, ενώ διαθέτει και τις 
αναγκαίες κτιριακές υποδοµές ώστε να λειτουργήσει άµεσα ένα τέτοιο τµήµα. Επίσης, 
την τελευταία δεκαετία από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου έχει αποφοιτήσει ο 
µεγαλύτερος αριθµός φοιτητών µε Τουριστική εκπαίδευση από τη χώρα µας σε 
προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο (Μάστερ και ∆ιδακτορικό). 

 
3. Τα εύλογα ερωτήµατα προς τις δύο Υπουργούς είναι:  
 

      (α) Υφίσταται στρατηγικό σχέδιο σύµφωνα µε το οποίο επιβάλεται να ενισχύεται η 
ανάπτυξη ενός κεντρικού Πανεπιστηµίου σε βάρος ενός περιφερειακού µε τη 
δηµιουργία ενός ακόµη Τµήµατος όταν µάλιστα το τελευταίο έχει σαφώς 
σηµαντικότερο επιστηµονικό έργο και υποδοµές στο επιστηµονικό πεδίο του 
Τουρισµού; 

      (β) Είναι δυνατόν να αναβαθµιστούν οι τουριστικές σπουδές στη χώρα µας όταν 
υποβαθµίζεται – χωρίς καµία εξήγηση - η υπερδεκαετής ακαδηµαϊκή, εκπαιδευτική 
και ερευνητική παρουσία του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σε αυτό το πεδίο;  

      (γ) Είναι λογικό να ξεκινάει µία νέα επένδυση, σχεδόν από το µηδέν, σε ένα 
Πανεπιστήµιο, το οποίο δεν έχει καν ζητήσει κάτι τέτοιο, ενώ το κράτος έχει επενδύσει 
έως τώρα στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου κατά µετριοπαθείς υπολογισµούς 2,5 έως 3 
εκατοµµύρια ευρώ για την προώθηση των τουριστικών σπουδών και της έρευνας την 
τελευταία δεκαετία;  

 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου είναι το µόνο Πανεπιστήµιο στην Ελλάδα, το οποίο 
διαθέτει πολυετή εµπειρία, υποδοµές και ανθρώπινο δυναµικό στην Τουριστική 
Εκπαίδευση. Παράλληλα, είναι το µόνο Πανεπιστήµιο στην Ελλάδα το οποίο έχει 
εφράσει επισήµως τη βούλησή του να δηµιουργήσει Τµήµα Τουρισµού και έχει 
καταθέσει σχετική µελέτη βιωσιµότητας. Κατά συνέπεια, εκτιµούµε ότι διαδικασίες οι 
οποίες αποκλείουν τη συµµετοχή του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στην προσπάθεια  



 
 
 
αναβάθµισης των Τουριστικών Σπουδών στην Χώρα µας, µέσω της δηµιουργίας 
Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων, θα οδηγήσουν εκ των πραγµάτων σε αποφάσεις, οι 
οποίες θα στερούνται της προς τούτο απαιτούµενης µέγιστης δυνατής επιστηµονικής 
τεκµηρίωσης και κύρους και κατά συνέπεια σε αποφάσεις, οι οποίες θα είναι πολιτικά 
αδύναµες, κοινωνικά άδικες και από πλευράς περιφερειακής ανάπτυξης 
µεροληπτικές.  
Έστω και την ύστατη αυτή στιγµή, ζητούµε την επανεξέταση της πολιτικής των 
παραπάνω δύο εµπλεκόµενων Υπουργείων ως προς το θέµα αυτό το οποίο είναι 
µείζονος σηµασίας τόσο για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου όσο και για τα νησιά του 
Αρχιπελάγους γενικότερα. Από την πλευρά  
 
 
 
του το Πανεπιστήµιο Αιγαίου είναι έτοιµο να εµπλακεί σε ένα επιστηµονικά γόνιµο 
διάλογο µε τα ως άνω δύο Υπουργεία κατά τον οποίο πιστεύει ότι έχει την 
απαιτούµενη τεχνογνωσία και εµπειρία να πείσει ότι η µόνη σωστή κατεύθυνση είναι 
αυτή της αποδοχής του αιτήµατος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για τη δηµιουργία 
Τµήµατος Τουρισµού σε αυτό. 
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