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ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η Σύγκληςξπ Παμεπιρςημίξσ Αιγαίξσ μεςά από ρσζήςηρη για ςξ ποξρυέδιξ μόμξσ πεοί ςηπ
Οογάμχρηπ ςηπ Τοιςξβάθμιαπ Εκπαίδεσρηπ πξσ δημξριξπξίηρε ςξ ΥΠΔΒΜΘ, απξτάριρε μα
διαςσπώρει δημόρια ςα ακόλξσθα:
Τξ διεθμέπ ρςξίυημα για ςα Παμεπιρςήμια ρήμεοα έγκειςαι:
- ρςη δσμαμική έμςανη ςηπ ςευμξλξγικήπ διάρςαρηπ και ςηπ διεπιρςημξμικήπ ποξξπςικήπ ρςιπ
ρπξσδέπ και ρςημ έοεσμα
- ρςημ ποξρέλκσρη μέχμ και δσμαμικώμ εοεσμηςώμ και ρςημ εμθάοοσμρή ςξσπ για έμςανη ρςημ
ακαδημαψκή κξιμόςηςα
- ρςη δημιξσογία ελκσρςικώμ ποξγοαμμάςχμ ρπξσδώμ και ρσμθηκώμ τξιςηςικήπ ζχήπ για ςιπ
μέεπ και ςξσπ μέξσπ από ςημ εθμική επικοάςεια, ςημ εσοχπαψκή έμχρη αλλά και από ςοίςεπ,
όμξοεπ κσοίχπ υώοεπ.
Mε ασςξύπ ςξσπ ρςόυξσπ, ςξ Παμεπιρςήμιξ Αιγαίξσ πξοεύςηκε από ςημ ίδοσρή ςξσ και ρσμευίζει μα
πξοεύεςαι, ρςημ μεγαλύςεοη και δσρκξλόςεοη πεοιτέοεια ςηπ υώοαπ, ρςα μηριά ςξσ Βξοείξσ και ςξσ
Νξςίξσ Αιγαίξσ.
Τξ ρυέδιξ Νόμξσ πξσ καςέθερε ςξ επιςελείξ ςξσ Υπξσογείξσ Παιδείαπ κιμείςαι με ακοιβώπ αμςίθεςξ
ςοόπξ. Παοεμπξδίζει ασςή ςημ πξοεία, κιμείςαι ρε αλλόςοιεπ καςεσθύμρειπ, επιυειοεί και ποάςςει
πέοαμ ςχμ ρσμςαγμαςικώμ επιςαγώμ και ςηπ δημξκοαςικήπ παοάδξρηπ.
Τξ Παμεπιρςήμιξ Αιγαίξσ θα ρσμευίρει χρςόρξ μα λειςξσογεί και μα επιςελεί ςξ ακαδημαψκό ςξσ
καθήκξμ μέρα ρςξ πλαίριξ ςχμ κείμεμχμ ρσμςαγμαςικώμ οσθμίρεχμ.

Η Σύγκληςξπ ςξσ Παμεπιρςημίξσ Αιγαίξσ καλεί ςημ Κσβέομηρη:



Να απξρύοει ςξ ρυέδιξ μόμξσ πξσ έδχρε ρςη δημξριόςηςα ςξ ΥΠΔΒΜΘ και μα ξικξδξμήρει
μέεπ ρυέρειπ εμπιρςξρύμηπ και ρσμεογαρίαπ με ςημ παμεπιρςημιακή κξιμόςηςα.
Να ρςαμαςήρει ςξμ ξλιρθηοό δοόμξ ςξσ κσβεομηςικξύ και κξμμαςικξύ παοεμβαςιρμξύ ρςη
διξίκηρη και αμάπςσνη ςχμ Παμεπιρςημίχμ, παοεμβαςιρμξύ πξσ έυει ρςοεβλώρει ςιπ
ποξρπάθειεπ και ςημ εικόμα ςχμ ελλημικώμ παμεπιρςημίχμ. Να μημ διεσούμει ασςή ςημ
πξλιςική παθξγέμεια ποξρθέςξμςαπ και ςξμ επιυειοημαςικό παοεμβαςιρμό με ςη μξοτή δήθεμ
ποξρχπικξςήςχμ.
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Να μη μεςακσλήρει ςξ κόρςξπ υοημαςξδόςηρηπ ςχμ Παμεπιρςημίχμ ρςξσπ τξιςηςέπ και ρςιπ
τξιςήςοιεπ με ειραγχγή διδάκςοχμ ή με ποξγοάμμαςα ρπξσδώμ μικοόςεοηπ διάοκειαπ και,
καςά ρσμέπεια, μικοόςεοηπ επιρςημξμικήπ και επαγγελμαςικήπ ανίαπ.
Να ρεβαρςεί ςιπ εογαριακέπ ρσμθήκεπ και ςημ ακαδημαψκή ποξξπςική ςχμ σπηοεςξύμςχμ και
εκλεγέμςχμ μελώμ ςηπ παμεπιρςημιακήπ κξιμόςηςαπ και μα μημ απξθαοούμει ςημ
ποξρέλκσρη μέχμ δσμαμικώμ επιρςημόμχμ ρςα ελλημικά ΑΕΙ.

Πιξ αμαλσςικά, θεχοξύμε όςι ςξ ποξςειμόμεμξ ρυέδιξ μόμξσ, δεμ βαρίζεςαι ρε δεδξμέμα και
αμςικειμεμικέπ αμαλύρειπ ςχμ διακσβεσμάςχμ ςηπ Αμώςαςηπ εκπαίδεσρηπ ρε διεθμέπ και εθμικό
επίπεδξ και δεμ απαμςά ρςα αμςίρςξιυα ποξβλήμαςα διόςι:
 Είμαι αμςίθεςξ ρςημ σπόρςαρη ςχμ παμεπιρςημίχμ, και ρςη ρσμςαγμαςικά καςξυσοχμέμη
ασςξδιξίκηρή ςξσπ, ειράγξμςαπ έμα ασςαουικό, ρσγκεμςοχςικό και ξλιγαουικό ρύρςημα
διξίκηρηπ.
 Είμαι αμςιακαδημαψκό, απξμακούμεςαι από ςα ιδαμικά ςηπ παιδείαπ και σπξκαθιρςά ςημ πξιξςική
εκπαίδεσρη με ςημ καςάοςιρη, μέρα από αμεπαοκή ςαυύοσθμα ποξγοάμμαςα, εμώ ςα ςοιεςή
πςσυία θα σπξβαθμίρξσμ οιζικά ςιπ επαγγελμαςικέπ ποξξπςικέπ ςχμ πςσυιξύυχμ.
 Είμαι αμςιδημξκοαςικό, αμαιοώμςαπ ξσριαρςικά ςη δημξκοαςική ρσμμεςξυή και εκποξρώπηρη
όληπ ςηπ παμεπιρςημιακήπ κξιμόςηςαπ.
 Ειράγει μια αγξοαία αμςίληφη για ςημ εκπαίδεσρη, αμςιμεςχπίζει ςα Παμεπιρςήμια χπ Αμώμσμεπ
Εςαιοείεπ και αμαιοεί ςξμ δχοεάμ υαοακςήοα ςηπ Αμώςαςηπ Εκπαίδεσρηπ.
 Ειράγει ςημ αςξμική εογαριακή διαποαγμάςεσρη μέρα ρε έμα πεοιβάλλξμ διαοκώπ μειξύμεμηπ
υοημαςξδόςηρηπ.
 Εκυχοεί κοίριμεπ αομξδιόςηςεπ για ςημ έοεσμα και ςη διαυείοιρη ςηπ παμεπιρςημιακήπ
πεοιξσρίαπ ρε μξμικό ποόρχπξ ιδιχςικξύ δικαίξσ.
 Εναταμίζει ςημ έμμξια ςξσ παμεπιρςημιακξύ αρύλξσ.
Η έλλειφη ρςοαςηγικήπ για ςημ παιδεία και ςημ έοεσμα πξσ ςαλαμίζει ςημ ελλημική κξιμχμία εδώ και
δεκαεςίεπ, αμςικαθίρςαςαι ρήμεοα με ςημ ραοχςική ξοιζόμςια ρσοοίκμχρη ςχμ παμεπιρςημίχμ, πξσ
θα επέλθει με όοξσπ «αγξοάπ», ρε αμςικαςάρςαρη ςχμ όοχμ παοαγχγήπ μέαπ γμώρηπ, αμαγκώμ
αμάπςσνηπ και παιδείαπ ςηπ ελλημικήπ κξιμχμίαπ.

Η Σύγκληςξπ ςξσ Παμεπιρςημίξσ Αιγαίξσ απξταρίζει, απξδευόμεμη πλήοχπ ςημ απόταρη ςηπ
Σσμόδξσ Ποσςάμεχμ (Βόλξπ, 1-2/7/2011):
 Να καλέρει ςξ ρύμξλξ ςηπ ελλημικήπ και διεθμξύπ παμεπιρςημιακήπ κξιμόςηςαπ, και ςημ ελλημική
κξιμχμία, μα σπεοαρπιρςεί ςξ αγαθό ςηπ παιδείαπ
 Να βοίρκεςαι ρε διαοκή ρσμεδοίαρη όλξ ςξ επόμεμξ διάρςημα, και μα αμαλάβει ποχςξβξσλίεπ
αμαλσςικήπ εμημέοχρηπ ςηπ ελλημικήπ κξιμχμίαπ, ρε εθμικό και ςξπικό επίπεδξ.
 Να επιδιώνει κξιμή δοάρη με ςιπ Σσγκλήςξσπ όλχμ ςχμ Παμεπιρςημιακώμ Ιδοσμάςχμ ςηπ υώοαπ,
ποξςείμξμςάπ ςξσπ ςη ρσμςξμιρμέμη αμςίδοαρη ςχμ ελλημικώμ παμεπιρςημίχμ ρε πεοίπςχρη
καςάθερηπ ή φήτιρήπ ςξσ.
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