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∆ελτίο τύπου σχετικό µε το σχέδιο «Αθηνά» 

Σύµφωνα µε το αναρτηµένο προσχέδιο της αλλαγής του χάρτη των 
Ανώτατων Ιδρυµάτων, το τµήµα µας απορροφάται από το τµήµα 
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων που εδρεύει στη Χίο. Η αλλαγή αυτή µας 
βρίσκει κάθετα αντίθετους, καθώς υποβαθµίζει στις σπουδές µας και 
αλλάζει το αντικείµενο αυτών! Επιπλέον, ο συνολικός σχεδιασµός του 
«Αθηνά» αποδυναµώνει τις σχολές για λόγους καθαρά οικονοµικούς και 
πολιτικούς. Ο Φοιτητικός µας Σύλλογος τάσσεται στο πλευρό των 
σχολών που αγωνίζονται για το δίκαιο των επιχειρηµάτων τους και την 
µη εξαφάνισή τους λόγω του σχεδίου «Αθηνά». 

Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Φοιτητικού Συλλόγου 
του Τµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης, απορρίπτουµε 
καθολικά την απορρόφηση που προβλέπει το σχέδιο «Αθηνά», καθώς: 

� Αλλάζει άρδην το αντικείµενο σπουδών µας µε αποτέλεσµα να 
υποβαθµιστούν τα διπλώµατα των αποφοίτων του τµήµατος, να 
µειωθεί δραστικά ο αριθµός των φοιτητών που θα συνεχίσουν τις 
σπουδές τους στο νέο τµήµα µε αποτέλεσµα την αντίστοιχη 
διαφυγή προς τις ιδιωτικές σχολές για γρήγορα πτυχία µιας και 
ήδη έχουν παρέλθει χρόνια σπουδών 

� Είµαστε ενεργό τµήµα που αριθµεί σχεδόν 700 ενεργούς φοιτητές 
όντας η πιο ενεργή νότα του Πανεπιστηµίου στο νησί της Χίου 

� Οι απόφοιτοί µας γίνονται δεκτοί σε µεγάλα πανεπιστήµια του 
εξωτερικού, τόσο σε επίπεδο Master, όσο και σε επίπεδο 
διδακτορικού τίτλου 

 



� Οι απόφοιτοί µας απορροφώνται σε ποσοστό του 96% µέσα σε 
12 µήνες από τη στιγµή απόκτησης διπλώµατος 

� Σε µια κατεύθυνση του τµήµατος, οι φοιτητές ασχολούνται µε τα 
logistics, κάτι που περιέχεται µόνο σε 4 µεταπτυχιακά στην 
Ελλάδα (ΠΑ.ΠΕΙ., Ο.Π.Α., Ε.Μ.Π., Α.Π.Θ.) 

� Το τµήµα συγκεντρώνει το 25% της συνολικής έρευνας που 
γίνεται σε όλο το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, αλλά επιπλέον έχει 
συνάψει συνεργασίες µε µεγάλα ερευνητικά προγράµµατα (π.χ. 
CERN) 

� Το τµήµα είναι µοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα και µάλιστα 
καινοτόµο, καθώς παρέχει πληθώρα γνώσεων, κυρίως τεχνικών, 
µε βασικό σκοπό ο απόφοιτος του τµήµατος να µπορεί να 
συνδιαλεχθεί µε κάθε µηχανικό κλασικής ειδικότητας για να 
καταρτίζει ευκολότερα οικονοµοτεχνικές µελέτες, αλλά και σε 
βάθος χρόνου να συντονίζει µηχανικούς πολλών ειδικοτήτων για 
µεγάλα έργα 

� Έχει ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα που έχει ζήτηση στο σύνολό 
του από φοιτητές πολλών µηχανικών τµηµάτων 

Για τους παραπάνω λόγους, θεωρούµε βασικό να µην εξαλειφθεί το 
τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης, καθώς θα χαθεί το 
πρωτοπόρο αυτό αντικείµενο σπουδών. Αντιθέτως, απαιτούµε να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία ίδρυσης της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστήµιου Αιγαίου µεταξύ του τµήµατός µας, του τµήµατος 
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Μηχανικών Πληροφοριακών και 
Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση, όσοι 
έχουν ήδη µπει στο τµήµα, να τελειώσουν τις σπουδές τους ως 
Μηχανικοί Οικονοµίας και ∆ιοίκησης! 


