
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Συνέντευξη Τύπου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µε αφορµή την 
εξαγγελία των Υπουργών κ.κ. Μ. Γιαννάκου και Φ. Πάλλη-Πετραλιά 

 για την δηµιουργία Τµήµατος Τουρισµού στο Πανεπιστήµιο 
Πειραιώς 

 
Την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου, δόθηκε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα από 
τις Πρυτανικές και Κοσµητειακές Αρχές του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
σχετικά µε την εξαγγελία των Υπουργών Παιδείας και Τουριστικής 
Ανάπτυξης για τη δηµιουργία Τµήµατος Τουρισµού στο Πανεπιστήµιο 
Πειραιά. Στη συνέντευξη τύπου παρέστησαν πλήθος εκπροσώπων από 
Φορείς του Τουρισµού και της εκπαίδευσης, Καθηγητές και Ερευνητές 
από πανεπιστήµια και ΤΕΙ, και Εκπρόσωποι των ΜΜΕ.  
Στην Συνέντευξη Τύπου οι οµιλητές τόνισαν τα ακόλουθα: 
 

1. Το Πανεπιστήµιο Πειραιά επιλέγεται από τα δύο Υπουργεία 
µέσω πρόσφατης εξαγγελίας τους, για να δηµιουργήσει Τµήµα 
Τουρισµού, χωρίς κανένα θεσµικό όργανό του να έχει επισήµως 
εκδηλώσει ενδιαφέρον για κάτι τέτοιο και χωρίς να έχει καν να 
εκπονήσει και να καταθέσει την προβλεπόµενη σχετική µελέτη 
σκοπιµότητας. 

 
2. Η απόφαση αυτή αντιβαίνει στην αρχή της αυτοτέλειας των 

Πανεπιστηµίων, βάση της οποίας τα πανεπιστήµια έχουν την 
πρωτοβουλία τεκµηριωµένων προτάσεων για νέα Τµήµατα ενώ 
το ΥΠΕΠΘ τις εξετάζει και τελικά αποφασίζει. 

 
3. Αγνοείται – χωρίς καµία εξήγηση και τεκµηρίωση – το γεγονός 

ότι η Σχολή Επιστηµών της ∆ιοίκησης (στη Χίο) έχει ήδη 
υποβάλλει στο ΥΠΕΠΘ από τον Φεβρουάριο 2006 αναλυτική 
πρόταση για την δηµιουργία Τµήµατος Τουρισµού, καθώς και το 
γεγονός ότι υπάρχει οµόφωνη σχετική απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου καθώς και της Κοσµητείας της 
Σχολής Επιστηµών της ∆ιοίκησης.  

 
4. ∆εν λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι, όπως µε αιτιολογηµένα 

στοιχεία επισηµάνθηκε, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου έχει 
δωδεκαετή επιτυχηµένη παρουσία στις Πανεπιστηµιακές 
Σπουδές στον Τουρισµό, η οποία εγγυάται την άµεση και 
αποτελεσµατική λειτουργία ενός Τµήµατος Τουρισµού. 
Συγκεκριµένα το Πανεπιστήµιο Αιγαίου διαθέτει: (α) Την 
µοναδική σε Ελληνικό πανεπιστήµιο κατεύθυνση Τουρισµού σε 



προπτυχιακό τµήµα, (β) το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών 
«Σχεδιασµός, ∆ιοίκηση και Πολιτική του Τουρισµού», (γ) το 
Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών, (δ) την πλέον 
εκτεταµένη Βιβλιοθήκη Τουρισµού σε Ελληνικό ΑΕΙ, (ε) τον 
µεγαλύτερο αριθµό µελών ∆ιδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού 
µε ειδίκευση στον Τουρισµό, (στ) παρέχει τεχνογνωσία για την 
δηµιουργία προπτυχιακών και µεταπτυχιακών προγραµµάτων 
σπουδών στον Τουρισµό σε πανεπιστήµια του εξωτερικού, (ζ) 
άρτιες Κτιριακές Υποδοµές και εργαστήρια, κ.α. 
 

5. Επισηµάνθηκε ότι αυτή η αδικαιολόγητη εξαγγελία πλήττει 
άµεσα τόσο το ακριτικό περιφερειακό Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
όσο και την ανάπτυξη της Χίου, ενώ επιπλέον ακυρώνεται µία 
µακροχρόνια επένδυση στις Τουριστικές Σπουδές που έχει 
υλοποιηθεί στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου για την οποία τα 
τελευταία δέκα χρόνια δαπανήθηκαν σχεδόν 3 εκατοµµύρια 
ευρώ δηµοσίου χρήµατος. 

 
6. Επισηµάνθηκε η πιεστική ανάγκη της χώρας και ειδικά του 

τουριστικού κλάδου για την άµεση δηµιουργία πανεπιστηµιακού 
Τµήµατος Τουρισµού. Σύµφωνα µε σχετικά στοιχεία, υπάρχει 
τεκµηριωµένη απαίτηση για την δηµιουργία τουλάχιστον 2 
πανεπιστηµιακών Τµηµάτων Τουρισµού. 

 
7. Ζητήθηκε να αλλάξει η πρόσφατη απόφαση των δύο Υπουργών, 

και να δηµιουργηθεί Τµήµα Τουρισµού στο Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου. Τέλος, τονίσθηκε ότι το Πανεπιστήµιο θα συνεχίσει µε 
όλα τα θεσµικά και πολιτικά µέσα που διαθέτει να διεκδικεί την 
ίδρυση του εν λόγο Τµήµατος. 

 
Όλα τα δεδοµένα που παρουσιάστηκαν στην Συνέντευξη Τύπου, 
οδηγούν αντικειµενικά στο συµπέρασµα ότι ο φυσικός χώρος ενός 
τουλάχιστον πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού δεν µπορεί να 
είναι άλλος από την Χίο και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, το οποίο και 
θέλει και µπορεί να δηµιουργήσει άµεσα το σχετικό Τµήµα. 

 
 
 


