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Μετανάστες και πρόσφυγες θα εγγραφούν στο πανεπιστήμιο Αιγαίου για να 
φοιτήσουν σε τμήματά του, όπως αποφάσισε ο πρύτανης κ. Στέφανος 
Γκρίτζαλης. 
 
Μάλιστα η απόφαση περιλαμβάνει και τη σύσταση ομάδας εργασίας που θα 
ασχοληθεί με το θέμα, και η οποία θα πρέπει μέχρι και το τέλος Ιουνίου να 
ολοκληρώσει την έκθεσή της γύρω από τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να 
υπάρχουν. 
 
Αναλυτικά η απόφαση του πρύτανη αναφέρει τα εξής: 
 
“Aποφασίζει 



και συγκροτεί Ομάδα Εργασίας/ Συντονιστικό Όργανο για τη διερεύνηση των 
προϋποθέσεων εγγραφής μεταναστών - ενδεχομένως και προσφύγων - στο 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως ακολούθως: 
• Αλεξάνδρα Μπούνια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, αναπληρώτρια Πρύτανη 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας, ως Πρόεδρο της 
Ομάδας Εργασίας. 
• Θεμιστοκλή Λέκκα, Ομότιμο Καθηγητή, πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, ως μέλος. 
• Kωνσταντίνο Σοφούλη, Ομότιμο Καθηγητή, πρώην πρόεδρο της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος 
• Ανδρέα Τρούμπη, καθηγητή, κοσμήτορα της Σχολής Περιβάλλοντος, πρώην 
πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος 
• Παναγιώτη Γρηγορίου, καθηγητή, κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος. 
 
Η ομάδα Εργασίας/ Συντονιστικό Όργανο θα επικουρείται νομικά και 
διοικητικά, ως ακολούθως: 
• Δέσποινα Κουτρέλλη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Κεντρικής Διεύθυνσης 
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας 
• Ευαγγελία Καρδάτου, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος 
Προπτυχιακών Σπουδών της Κεντρικής Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής 
Μέριμνας 
 
• Αναστάσιο Μόσχο, αναπληρωτή προϊστάμενο του Τμήματος Φοιτητικής 
Μέριμνας και Συμβουλευτικής της Κεντρικής Διεύθυνσης Σπουδών και 
Φοιτητικής Μέριμνας. 
Το έργο της Ομάδας Εργασίας/ Συντονιστικού Οργάνου για τη διερεύνηση των 
προϋποθέσεων εγγραφής μεταναστών - ενδεχομένως και προσφύγων - στο 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου συνίσταται στη στοχευμένη διερεύνηση και άρτια 
καταγραφή του συνόλου των απαιτούμενων προϋποθέσεων, με σκοπό την 
εγγραφή μεταναστών - ενδεχομένως και προσφύγων - ως φοιτητών και 
φοιτητριών σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, την αποτύπωση της 
υφιστάμενης κατάστασης περί εγγραφής τους σε Πανεπιστήμια γειτονικών 
χωρών, καθώς και στη διερεύνηση του πλαισίου παροχής υπηρεσιών 
συμβουλευτικής και φοιτητικής μέριμνας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
 
Η Ομάδα Εργασίας λειτουργούσα ως Συντονιστικό Όργανο, θα προσφεύγει, 
ανά θέμα επιμέρους μελέτης, στις εξειδικευμένες γνώσεις μελών ΔΕΠ, 
ενδεικτικά, σε όσες και όσους δραστηριοποιούνται ερευνητικά σε θέματα 
πολιτικών μετανάστευσης, μετακινήσεων πληθυσμών και ασύλου, 
θεραπεύουν τη συμβουλευτική, μελετούν θέματα διδασκαλίας ενηλίκων σε 
γλώσσα μη μητρική κ.ά. 
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