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Ι. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ακαδημαϊκή Συγκρότηση : Επιπτώσεις Σχεδίου «Αθηνά» 

Η εφαρμογή του Σχεδίου «Αθηνά», επέβαλε νέα ακαδημαϊκή δομή και 

συγκρότηση Σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως 

ακολούθως: 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας  

Τμήμα Γεωγραφίας   

Τμήμα Κοινωνιολογίας 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας  

  

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Τμήμα Περιβάλλοντος  

Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας  

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής 

  

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων  

Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών   

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης   

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   

Τμήμα Μαθηματικών   

    - Εισαγωγική Κατεύθυνση Μαθηματικών  

    - Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών 

Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών  

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων   

  

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού  

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών 

  

Με τη νέα αυτή ακαδημαϊκή δομή διαφώνησε η Σύγκλητος του Ιδρύματος 

και αποφάσισε την προσφυγή του Π.Α. στο ΣτΕ (η προσφυγή εκδικάστηκε 

τον Νοέμβριο του 2013 και αναμένεται η απόφαση) καθώς όπως 

προκύπτει από το ΠΔ 93/2013: 
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1. Δεν τηρείται η δέσμευση της Ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για 

λειτουργία από το έτος 2014, της Πολυτεχνικής Σχολής στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην οποία θα εντάσσονταν τα τρία εν 

λειτουργία Τμήματα Μηχανικών του Πανεπιστημίου.  

2. Συγχωνεύονται τα δύο Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μαθηματικών και Στατιστικής & 

Αναλογιστικών Μαθηματικών) στη Σάμο,  δίχως καμία 

επιστημονική ή άλλη αιτιολόγηση . 

3. Δεν τηρείται η δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας για έναρξη 

λειτουργίας του Τμήματος Οικονομικής & Διοίκησης Τουρισμού 

(ΤΟΔΙΤ) στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ιδρυμένου με ΦΕΚ και με 

καθορισμένο κωδικό μηχανογραφικού δελτίου υποψήφιων 

φοιτητών από το 2009. 

4. Αναφορικά με το 1 & 3 η  αιτιολογία ότι δεν ενεργοποιούνται νέα 

Τμήματα  στο πλαίσιο του σχεδίου Αθηνά δεν ισχύει καθώς 

εγκρίνεται η λειτουργία του Τμήματος Ψυχολογίας ΕΚΠΑ και του 

Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας, ενώ ιδρύεται νέο Τμήμα Πληροφορικής στη Λαμία το 

οποίο και επιβάλλεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

Πέραν της προσφυγής,  η Πρυτανική Αρχή έχει δημοσιοποιήσει τη 

διαφωνία του Πανεπιστημίου στο Υπουργείο Παιδείας, στην ΑΔΙΠ, στο 

ΣΑΠΕ καθώς και στα ΜΜΕ και την Πολιτική Ηγεσία της χώρας. 
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Συνεργασίες με Πανεπιστήμια και Φορείς 

   Υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας με ΟΤΑ (Περιφέρειες 

Βορείου & Νοτίου Αιγαίου, Δήμοι: Αθηναίων, Λέσβου, Λήμνου, 

Χίου, Σάμου, Ερμούπολης Σύρου, Ρόδου) 

 Υπογραφή Συμφωνητικού με Περιφ. Βορείου & Νοτίου Αιγαίου για 

τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού 

 Υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας με τα Επιμελητήρια νησιών 

του Αιγαίου 

 Υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας  με τις ΑΣΤΕ (Ρόδου και 

Αγίου Νικολάου) του ΟΤΕΚ 

 Υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας και υλοποίηση δράσεων 

συνεργασιών με Ελληνικά & Ξένα Πανεπιστήμια  

 Δίκτυο 7+1 Ελληνικών Πανεπιστημίων [ΕΜΠ, Καλών 

Τεχνών, ΑΠΘ, ΔΠΘ, Παν. Ιωαννίνων, Παν. Πελοποννήσου, 

και Πανεπιστήμιο Κύπρου] 

 ΤΕΠΑΚ, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 Ιδρύματα Ρωσίας: Institute of Economics, Management & 

Law, Kazan & Alexander Nevsky Diplomatic Intitution,  

  Coastal Carolina University –USA, University of Central 

Oklahoma, Universite De Rouen (France),  

 Universita de Corsica (agreement in principle) 

 Τουρκία: Ege University, 

  Ισραήλ: Ben Gurion 

 Κίνα: Shanghai Maritime University 

 Συμμετοχή στο δίκτυο EURAS (Eurasian Universities Network) 

 Παραμονή στο Ευρωμεσογειακό Πανεπιστήμιο & αλλαγή 

του εκπροσώπου του Παν. Αιγαίου (νέος εκπρόσωπος ο Αν. 

Καθ. Π. Τσάκωνας, ΤΜΣ) 

 Συμμετοχή στο διεθνές δίκτυο  των νησιωτικών 

πανεπιστημίων RETI 

 Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με Greek Challenge 

 

Εκκρεμότητες: Υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το 

Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, το ΕΚΚΕ, το Δήμο Θεσσαλονίκης, το 

Δήμο Θήρας, το Πανεπιστήμιο Haifa (Ισραήλ), το Πανεπιστήμιο 

Καλαβρίας & το Rai University (Ινδία). 
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Πλαίσιο Συνεργασιών 

 Διατύπωση Πολιτικής Εrasmus 2014-2020 και Απονομή του 

Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

(12/2013) [ Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020]. Ο 

Χάρτης Erasmus καθορίζει το γενικό πλαίσιο για τις 

ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες συνεργασίας, τις 

οποίες το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σχεδιάζει να 

πραγματοποιήσει στο πλαίσιο του Erasmus+. 

 

Συγκρότηση Επιτροπών Πανεπιστημίου Αιγαίου ( μετά από απόφαση 

της Συγκλήτου) 

 Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ακαδημαϊκού 

Προγραμματισμού και Αξιολόγησης 

 Συμβούλιο Κοσμητόρων 

 Επιτροπή Δεοντολογίας 

 Συγκλητική Επιτροπή Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) 

 Επιτροπή Επιμορφωτικών Προγραμμάτων 

 Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

 Επιτροπής Προσέλκυσης Προγραμμάτων 

 Επιτροπή Δημιουργίας Ιστορικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 Επιτροπή Διαχείρισης Ενέργειας 

 Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας 

 Επιτροπή καταγραφής προβλημάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 Επιτροπή Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης,  

 Ακαδημαϊκή Επιτροπή Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 

 Ιδρυματική Επιτροπή «Πρακτικής Άσκησης» 

 Ιδρυματική Επιτροπή Δ.Α.ΣΤΑ 

 Ιδρυματική Επιτροπή Open courses 

 Επιτροπής Ανοικτών Διαλέξεων του Ιδρύματος 

 Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 Οικονομικό Συμβούλιο 

 Επιτροπή Πειραματικών Σχολείων 

 Επιτροπή Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Επιτεύξεων 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 Επιτροπή Προώθησης Επιχειρηματικότητας 
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ΙΙ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Ακαδημαϊκά 

 Θεσμός «Ανοικτές Διαλέξεις Παν. Αιγαίου» υπό την αιγίδα των 

Κοσμητειών σε όλα τα νησιά 

 Διενέργεια και ολοκλήρωση εσωτερικών αξιολογήσεων Τμημάτων 

–  Ολοκλήρωση εξωτερικής αξιολόγησης Τμημάτων (2014) με 

ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. 

 Ανάδειξη της Αριστείας  του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο 

 Πλήρης εφαρμογή του συστήματος ECTS σε όλα τα προπτυχιακά 

και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών  

 Θεσμοθέτηση νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων σπουδών 

 

 

Εκπαιδευτικά 

 Οριζόντια Δράση έργου Ηράκλειτου -Υποτροφίες Διδακτορικών 

Διατριβών (σε εξέλιξη υλοποίησης) 

 Δημιουργία Διαδικασιών και Δομής «Θερινών Σχολείων 

Πανεπιστημίου Αιγαίου», με την υποστήριξη χρηματοδότησης 

έργου «Πολυνησιωτικότητας»  

 Υλοποίηση  53 Διεθνών Θερινών Σχολείων (2012, 2013, 2014) [ (i) 

υλοποίηση 31 Θερινών Σχολείων, κυρίως μέσω χρηματοδότησης 

ΕΣΠΑ και (ii) υλοποίηση 22 Θερινών Σχολείων, με χρηματοδότηση 

κυρίως μέσω διδάκτρων και ενδεχόμενων πρόσθετων χορηγιών] 

 Υποστήριξη - Διεύρυνση εμβέλειας μαθημάτων Προπτυχιακού 

Επιπέδου: έργο «Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα» [Οpen Courses]  

 Καθορισμός Διαδικασιών Επιμορφωτικών Προγραμμάτων 

(προδιαγραφές αρμόδιας Συγκλητικής Επιτροπής επί της ποιότητας 

του περιεχομένου και της οικονομικής διαχείρισης, των 

αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που υποβάλλονται στον 

ΕΛΕ),  

 Δομή, Προδιαγραφές και Υποδομές, Επιμορφωτικών 

Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης από απόσταση- μέσω 

τεχνολογικών πλατφορμών (με την υποστήριξη του έργου 

«Πολυνησιωτικότητας») 

 Eπιμορφωτικά Προγράμματα «Επικαιροποίησης γνώσεων 

αποφοίτων» με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 2007-2013 (σε φάση πρώτης 

περιόδου υλοποίησης) 
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Προγράμματα Δημιουργίας Δομών, Διαδικασιών, Υποδομών, για την 

υποστήριξη της ακαδημαϊκής και διοικητικής διαδικασίας 

 Έργο ΜΟΔΙΠ [ Δομές και Διαδικασίας Υποστήριξης Καταγραφής 

του Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού, Επιμορφωτικού έργου και της 

λειτουργίας του Πανεπιστημίου, Αποτίμησης και  Αξιολόγησης  

αυτού ] 

 

 ΔΑΣΤΑ: Η Δομή Απασχόλησης και ΣΤΑδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελεί μια νέα, καινοτόμα δομή, στην 

οποία οι φοιτητές/τριες και οι απόφοιτοι/ες του ιδρύματος μπορούν 

να απευθύνονται για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία. Η Δ.Α.ΣΤΑ. 

προωθεί την ενίσχυση της δικτύωσης με άλλα Ιδρύματα, φορείς 

απασχόλησης και πιστοποιημένους φορείς προώθησης της 

απασχόλησης, με καταληκτικό στόχο την αποτελεσματική και 

αποδοτική υλοποίηση δράσεων σύνδεσης του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου με την αγορά εργασίας. 

H Δ.Α.ΣΤΑ. (dasta.aegean.gr) συνθέτει, οργανώνει και συντονίζει, σε 

μια ενιαία βάση: 

1.  Το Γραφείο Διασύνδεσης (career.aegean.gr) 

2.  Την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/ φοιτητριών 

(pa.aegean.gr) 

3. Τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 

(mke.aegean.gr) 

Επίσης η Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει ολοκληρώσει την 

ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

(Ο.Π.Σ.), το οποίο περιλαμβάνει ως διακριτά υποσυστήματα τα 

Πληροφοριακά Συστήματα των τριών άλλων δομών (το Γραφείο 

Διασύνδεσης, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και τη Μονάδα 

Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας). 

  

 ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ [ Θερινά Σχολεία, Προγράμματα Διά Βίου 

Μάθησης, Επαγγελματική Επιμόρφωση, κ.ά. ] 

 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ   [ Καταγραφή, απλούστευση και 

τυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών ] 

 

 ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - Open Courses  

[Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας με σημαντικό αριθμό 

εκπαιδευτικού υλικού προπτυχιακών μαθημάτων ] 

 

 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ  [προμήθεια, παραμετροποίηση και 

λειτουργία λογισμού ανοικτού κώδικα φοιτητολογίου] 
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ΙΙΙ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Υποστήριξη έργου Ολομέλειας Επιτροπής Ερευνών 

 Δόμηση και κατηγοριοποίηση θεμάτων επεξεργασίας Ολομέλειας 

Επιτροπής Ερευνών 

 Δημιουργία Ιστοχώρου Καταγραφής και Αναζήτησης Αποφάσεων 

Ολομέλειας Επιτροπής Ερευνών 

 Καθορισμός Διαδικασιών, Ευθυνών και διασυνδέσεων 

Εκπροσώπων Τμημάτων και Ολομέλειας ΕΕ 

 Βελτίωση λειτουργίας Επταμελούς Οργάνου Επιτροπής Ερευνών 

 

Βελτίωση Οικονομικής Διαχείρισης πόρων ΕΛΕ 

 Σταδιακή μείωση δαπανών από πόρους ΕΛΕ. Από τις αρχικές 

δαπάνες του 2010 σε ύψος 17% επί του κύκλου εργασιών ανά έτος,  

οι δαπάνες μειώθηκαν σταδιακά στο 10% (2011), 8,2% (2012), στο 

6,6% (2013) επί του κύκλου εργασιών. 

 Αναλυτικοί απολογισμοί επί των δαπανών 

 Αξιοποίηση και ασφαλής δημιουργία αποθεματικών για κάλυψη 

αναγκών υποστήριξης φοιτητών/τριών ( Υποτροφίες Υπ. 

Διδακτόρων ΥΠΑΤΙΑ, Αμοιβές Προσωπικού Συμβουλευτικών 

Σταθμών Ψυχολογικής Υγείας φοιτητών/φοιτητριών) 

 

Αυτοματοποίηση διαδικασιών ΕΛΕ 

 Ηλεκτρονικό σύστημα εξόφλησης δαπανών (προς πλήρη 

κατάργηση επιταγών) [Χρηματοδότηση από πρόγραμμα 

Απλοποίησης Διαδικασιών ΕΛΕ/ΕΣΠΑ 2007-2013] 

 Αυτοματοποιημένη ενημέρωση επί των εξοφλήσεων δαπανών προς 

δικαιούχους   

 Σχεδιασμός και δημιουργία πλήρους ηλεκτρονικού συστήματος 

οικονομικής διαχείρισης έργων (προς χρήση από τα μέλη ΔΕΠ και 

τους συνεργάτες τους) 

 Αυτοματοποίηση συμβάσεων  

 Ενοποίηση βάσεων δεδομένων κ.ά. 

 

Αντιμετώπιση πρόσθετων γραφειοκρατικών διαδικασιών που επιβλήθηκαν 

σε εθνικό επίπεδο κατά την τελευταία τετραετία 

 Διαδικασίες συστήματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (παλαιότερες και πρόσφατες) 

 Διαδικασίες λόγω ένταξης των ΑΕΙ και των ΕΛΕ στους Φορείς 

Γενικής Κυβέρνησης  

 Διαδικασίες λόγω διαρκών αλλαγών των φορολογικών και 

ασφαλιστικών συστημάτων κ.ά. 
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Παράγοντες Ερευνητικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 Δράσεις Υποστήριξης Τμημάτων για την διατύπωση της άρρητης 

ερευνητικής τους πολιτικής και της προβολής του ερευνητικού τους 

έργου 

 Επεξεργασίες ισχυροποίησης των ερευνητικών εργαστηρίων του  

Πανεπιστημίου Αιγαίου  

 Δράσεις βελτίωσης της καταγραφής και προβολής του ερευνητικού 

έργου και του ερευνητικού προφίλ του Πανεπιστημίου Αιγαίου  

 

 

ΙV. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 

Υποστήριξη Φοιτητών/φοιτητριών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, 

υπ. Διδάκτορες) 

 Δημιουργία ΚΕΦ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) 

 Ολοκλήρωση εκτυπώσεων πτυχίων σε πάπυρο (εκκρεμότητα 10 

ετών) 

 Υποστήριξη φοιτητικών συλλόγων και φοιτητικών ομάδων – 

χρηματοδότηση συλλόγων 2011 (1.500 € ανά σύλλογο) 

 Οργάνωση  8ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Φοιτητικών Θεατρικών 

Ομάδων. 

 

 Δημιουργία και Λειτουργία Συμβουλευτικών Σταθμών 

Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών/τριών και Προσωπικού [εν 

πλήρη λειτουργία σε ΣΑΕ/Ρόδος και ΣΕΔ/Χίος) από 09/2013 και 

μερική Υποστήριξη Συμβουλευτικού Σταθμού ΣΘΕ/Σάμου.  

Χρηματοδότηση με πόρους ΕΛΕ 

 

 Δημιουργία και Εφαρμογή του θεσμού των Υποτροφιών ΥΠΑΤΙΑ 

Υποψηφίων Διδακτόρων [1η προκήρυξη: Δεκέμβριος 2013]. 

Κανονισμός, Διαδικασίες, Εργαλεία, δημιουργία αποθεματικών 

χρηματοδότησης κλπ  Χρηματοδότηση με πόρους ΕΛΕ 

 

 Σχεδιασμός βραβείων Αριστείας σε προπτυχιακούς και 

μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες, με πρωτοβουλία του 

Συμβουλίου Ιδρύματος (2014) 

 

 Συστηματικές παρεμβάσεις, παρά τις αλλαγές των νόμων και τη 

μείωση κονδυλίων του προϋπολογισμού για τη διατήρηση της 

φοιτητικής μέριμνας σε ικανοποιητικό επίπεδο σε συνδυασμό με 

την προσπάθεια εξασφάλισης υποδομών (φοιτητικές εστίες σε όλες 

τις πανεπιστημιακές μονάδες). 
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V.  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

 Παρεμβάσεις της Πρυτανικής Αρχής στο θέμα του διορισμού των 

εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ στα Πανεπιστήμια. 

 Συστηματική παρέμβαση για το ζήτημα της εξασφάλισης 

πιστώσεων των συναδέλφων διδασκόντων ΠΔ 407/80 

 Συνεργασία με τους Α- Λέκτορες 

 Διαρκείς παρεμβάσεις για την μη απώλεια διοικητικών υπαλλήλων 

και Εξαίρεση του Πανεπιστημίου Αιγαίου από το μέτρο της 

Διαθεσιμότητας /Κινητικότητας  των ΙΔΑΧ ΔΕ Διοικητικών 

Υπαλλήλων στο πλαίσιο του ν.4093/2012, λόγω της 

πολυνησιωτικότητάς του (συνεργασία της Πρυτανικής Αρχής με 

άλλους φορείς των νησιών, εκπροσώπους των κομμάτων, των ΟΤΑ 

κλπ). 

 

 

VI.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 Τοποθέτηση Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε Τμήματα του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου για την εύρυθμη λειτουργία των 

διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος  

 Ολοκλήρωση & αποστολή στο ΥΠΑΙΘ Έκθεσης Αξιολόγησης των 

Δομών και Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 Ολοκλήρωση Οργανισμού Πανεπιστημίου Αιγαίου (αποστολή στο 

ΥΠΑΙΘ)  

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 

 

 Δημιουργία του «Ιστορικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αιγαίου» με 

σκοπό τον εντοπισμό, τη διάσωση, τη συλλογή, την αρχειοθέτηση 

και διάθεση στην έρευνα τεκμηρίων με διηνεκή αξία για την 

Ιστορία του Πανεπιστημίου Αιγαίου και, κατ’ επέκταση, της 

Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας και της Ιστορίας της Εκπαίδευσης 

στην Ελλάδα. 

 

 Δημιουργία Δομής Διενέργειας Θερινών Σχολείων 
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 Δημιουργία Δομής Διενέργειας Επιμορφωτικών Προγραμμάτων 

από Απόσταση μέσω ΤΠΕ 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ   

1 ΠΣ ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ  

Αναβάθμιση – επέκταση της λειτουργικότητας του υφιστάμενου 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης 

Φοιτητολογίου σε 7 προπτυχιακά τμήματα στα πλαίσια του  έργου «E- 

University», σε όλα τα υπόλοιπα Τμήματά του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

(προπτυχιακά και μεταπτυχιακά). Διασύνδεση με τα κεντρικά 

συστήματα Εύδοξος, Κεντρικών Στατιστικών και Ερμής. Ανάπτυξη 

νέων  ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους καθηγητές, φοιτητές και 

γενικότερα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.  

«Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης Πολιτών και Ακαδημαϊκής 

Κοινότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου», Υποέργο 1 : ΠΣ Φοιτητολογίου, 

Ψηφιακή Σύγκλιση, (ΕΣΠΑ) 2007-2013, Προϋπολογισμός: 142.750,00 € 

 

2 ΠΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Αναβάθμιση και επέκταση των λειτουργικοτήτων των Πληροφοριακών 

Συστημάτων που διαθέτει το ίδρυμα στις παρακάτω περιοχές:                         

1. Διαχείριση Προσωπικού 

2. Διαχείριση Οικονομικών Υποθέσεων 

3. Διαχείριση  Έργων 

4. Διαχείριση Προμηθειών,  

σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Ειδικότερα το έργο 

περιλαμβάνει:                              

• Ανάπτυξη υποσυστήματος λογιστηρίου που θα αντικαταστήσει το 

υπάρχον υποσύστημα. 

• Ανάπτυξη υποσυστήματος διαχείρισης των διοικητικών υπηρεσιών 

που θα αντικαταστήσει το υπάρχον υποσύστημα. 

• Ανάπτυξη νέων  ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τα μέλη του 

πανεπιστημίου Αιγαίου και προς εξωτερικούς συνεργάτες. 

• Διασύνδεση με εξωτερικά συστήματα 

«Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης Πολιτών και Ακαδημαϊκής 

Κοινότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου», Υποέργο 2 : ΠΣ Λειτουργικών 

Υπηρεσιών. Ψηφιακή Σύγκλιση, (ΕΣΠΑ) 2007-2014, Προϋπολογισμός: 

101.100,00 € 
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3 ΔΑΣΤΑ  

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος (Ο.Π.Σ.) το οποίο συνδέει τα Πληροφοριακά Συστήματα των 

πράξεων: Πρακτική Άσκηση, Γραφείο Διασύνδεσης και Μονάδα 

Καινοτομίας του Παν/μίου Αιγαίου. Επιπρόσθετα προβλέπεται η 

ανάπτυξη, λειτουργία και συνεχής ενημέρωση ενός δικτυακού τόπου 

μέσω του οποίου θα παρέχεται ενημέρωση / πληροφόρηση για το σύνολο 

των δραστηριοτήτων της Δ.Α.ΣΤΑ. [ http://dasta.aegean.gr/ ]   

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΔΑΣΤΑ)  

(ΟΠΣ: 328348)", ΕΣΠΑ, Ε.Π. Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, 

Προϋπολογισμός: 23.000 € 

 
4 Γραφείο Διασύνδεσης   

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός  Πληροφοριακού Συστήματος  (Π.Σ.) 

μέσω Διακτυακού τόπου, το οποίο έχει στόχο τη σύνδεση της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας μέσα από τη 

συστηματική παρακολούθηση της πορείας των νέων αποφοίτων και τη 

στήριξη και πληροφόρησή τους σε θέματα σχετικά με προκηρυσσόμενες 

θέσεις εργασίας αλλά και με τα μεταπτυχιακά προγράμματα [ 

https://gd.aegean.gr/ ] 

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΟΠΣ 299918) ΕΣΠΑ, 

Ε.Π. Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση , Προϋπολογισμός: 31000 €. 

 
5 Πρακτική Άσκηση   

Το έργο αφορά στον σχεδιασμό και στη δημιουργία ενός Πληροφοριακού 

Συστήματος  (Π.Σ.)  του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης με στόχο τη 

συστηματική παρακολούθηση και αλληλεπίδραση όλων των 

ενδιαφερόμενων μέρών, την παρακολούθηση της προόδου επιμέρους 

εργασιών και ζητημάτων, την διαμόρφωση κατάλληλων δεικτών, τη 

βελτίωση της υλοποίησης, και την αξιολόγηση αυτών των 

δραστηριοτήτων από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και από τη Δ.Α.ΣΤΑ. 

Επίσης ανάπτυξη, λειτουργία, και συνεχή ενημέρωση του δικτυακού 

τόπου του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Ο δικτυακός τόπος του 

Γραφείου Πρακτικής Άσκησης θα αποτελεί σημείο ενημέρωσης σχετικά 

με το σύνολο των δραστηριοτήτων του Γραφείου. Στα πλαίσια ανάπτυξης 

υλοποιήθηκε σύνδεση με το Φοιτητολόγιο του Π.Αι. και το σύστημα 

ΑΤΛΑΣ [ http://pa.aegean.gr/ ]  

Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΟΠΣ 299943), ΕΣΠΑ, Ε.Π. 

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, Προϋπολογισμός: 20000 € 

 

 

http://dasta.aegean.gr/
https://gd.aegean.gr/
http://pa.aegean.gr/
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6 Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας   

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη και η λειτουργία ενός 

Πληροφοριακού  Συστήματος που συνδυάζει δραστηριότητες που 

προάγουν:  

 Την γνώση σε θέματα επιχειρηματικότητας, με την ανάπτυξη 

μαθημάτων που ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα σε τρία 

επίπεδα: (1) γνώση επιχείρησης (2) ανάπτυξη επιχειρηματικών 

δεξιοτήτων (3) επιχειρηματική εμπειρία  

 Την ανάπτυξη καινοτόμου και δημιουργικού πνεύματος, με την 

ένταξη δραστηριοτήτων που υποκινούν όπως Βραβεία 

Επιχειρηματικότητας, και  

 Την σύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο, όπως Επισκέψεις σε 

επιλεγμένες καινοτόμες επιχειρήσεις, ομιλίες επιχειρηματιών. 

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου 

[http://mke.aegean.gr/ ] (ΟΠΣ 304308), ΕΣΠΑ, Ε.Π. Εκπαίδευση και Διά Βίου 

Μάθηση, Προϋπολογισμός: 17300 €.  

 

7 ALUMNINET  

Το έργο αφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση μιας ενοποιημένης 

πλατφόρμας διαχείρισης και υποστήριξης των αποφοίτων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου (AlumniNet). Το AlumniNet θα καλύπτει 

οριζόντια τις ανάγκες των αποφοίτων όλων των Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου. Βασικοί στόχοι/υπηρεσίες του έργου αποτελούν: (1) 

Ενημέρωση για νέα Τμήματος προέλευσης, ευκαιρίες μεταπτυχιακής 

εκπαίδευσης και απασχόλησης, υποτροφίες, (2) Αποστολή ειδοποιήσεων 

(alerts) για προσθήκη νέων καταχωρήσεων, (3) Κοινωνική δικτύωση 

μεταξύ αποφοίτων, (4) Αναζήτηση θέσεων εργασίας από αποφοίτους, (5) 

Αναζήτηση αποφοίτων από επιχειρηματικούς φορείς, (6) Παρακολούθηση 

εκπαιδευτικής και επαγγελματικής εξέλιξης αποφοίτων  

«Ανάπτυξη υπηρεσιών για την Υποστήριξη  Αποφοίτων Πανεπιστημίου 

Αιγαίου (AlumniNet)», Ψηφιακή Σύγκλιση, (ΕΣΠΑ) 2007-2014, 

Προϋπολογισμός: 168000 €. 

 
8 ΜΟΔΙΠ  

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη και η λειτουργία ενός 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ο.Σ.Δι.Π.) του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του, τόσο 

τις σημερινές όσο και τις μελλοντικές, και να είναι συμβατό με τις 

απαιτήσεις του θεσμικού του πλαισίου  

Οι δράσεις του Έργου πιο συγκεκριμένα αφορούν στα εξής: 

•Ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας 

του ΠΑ 

http://mke.aegean.gr/
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•Ανάπτυξη και λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας 

•Λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας του ΠΑ (Portal, Survey, ΠΣ, data entry, data analysis).  
  

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΜΟΔΙΠ 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου) [http://modip.aegean.gr/], ΕΣΠΑ, Ε.Π. 

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, Προϋπολογισμός: 87000 €. 

 

9 Ψηφιακή Βιβλιοθήκη  

Αναβάθμιση της πύλης της βιβλιοθήκης ώστε να καθίσταται δυνατή η 

παροχή υπηρεσιών WEB 2.0 και η υποστήριξη της οριζόντιας δράσης των 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, στην δημιουργία των προϋποθέσεων 

διατήρησης του ψηφιακού αποθέματος της βιβλιοθήκης, στην 

εγκατάσταση και ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος 

ερευνητικής δραστηριότητας (CRIS), και στην δημιουργία υπηρεσίας 

απόθεσης και τεκμηρίωσης γεωγραφικών και κοινωνικοοικονομικών 

δεδομένων.  

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ψηφιακή Σύγκλιση, 

(ΕΣΠΑ) 2007-2014, Προϋπολογισμός: 230000 €. 

 

10 Πολυνησιωτικότητα: Πλατφόρμα σύγχρονης τηλεεκπαίδευσης  

Σχεδίαση, ανάπτυξη και δημιουργία πληροφοριακού συστήματος 

σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

[https://conf.aegean.gr ]. 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου: ΕΣΠΑ, Ε.Π. 

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, Προϋπολογισμός επιμέρους δράσης: 

72.000 €. 

 

11 Πολυνησιωτικότητα: Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης 

Σχεδίαση, ανάπτυξη και δημιουργία πληροφοριακού συστήματος 

σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου [https://moodle.aegean.gr] 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου : ΕΣΠΑ, Ε.Π. 

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 

  

 

 

http://modip.aegean.gr/
https://conf.aegean.gr/
https://moodle.aegean.gr/
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12 Πολυνησιωτικότητα: Πληροφοριακό Σύστημα Διοικητικής 

Υποστήριξης  

Σχεδίαση, ανάπτυξη και δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για την 

ανάπτυξη και υποστήριξη της Διοικητικής υποδομής των δράσεων της 

Πολυνησιωτικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Περιλαμβάνει 

υποσύστημα μητρώου οντοτήτων, εγγραφών επιμορφούμενων, 

συμμετοχή διδασκόντων/επιμορφωτών, ανάθεσης διδασκαλιών και 

συμβάσεων, προετοιμασίας διαύγειας, Συμφωνητικά, διαχείριση 

ECTS/ECVET, διαχείρισης συνεδριών, παρουσιολόγια, ωρολόγια, 

πιστοποιητικά, προϋπολογισμοί, οικονομική διαχείριση ηλεκτρονικές 

πληρωμές, ολοκλήρωση με συστήματα σύγχρονης και ασύγχρονης 

εκπαίδευσης και με υπηρεσίες καταλόγου, αναφορές, στατιστικά και 

διαχείριση του κύκλου εργασίας (workflow).  

«Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου», ΕΣΠΑ, Ε.Π. 

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 

  

13 Πολυνησιωτικότητα: Σύστημα Υποβολής Προτάσεων  

Σχεδίαση, ανάπτυξη και δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για τη 

σχεδίαση προτάσεων/προσκλήσεων, τη δημοσιοποίησή τους και την 

παραλαβή προτάσεων για οποιαδήποτε μορφή πρότασης. 

(χρησιμοποιήθηκε ήδη από το έργο και το σύστημα ΕΡΑΣΜΟΣ). 

«Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου», ΕΣΠΑ, Ε.Π. 

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 

  

14 Ψηφιακή Γεωγραφία  

Σκοπός του έργου είναι η οργάνωση, δημοσιοποίηση και η παροχή 

πρόσβασης στις γεωγραφικές πληροφορίες που παράγουν τα Εργαστήρια 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, στόχος 

είναι η δημιουργία και λειτουργία μιας Υποδομής Χωρικών Δεδομένων 

(Spatial Data Infrastructure), κατάλληλα προσαρμοσμένης στις ανάγκες 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες και 

διεθνή πρότυπα. Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων απευθύνεται σε όλη 

την κοινότητα του Παν. Αιγαίου (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί 

φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητές, μέλη ΔΕΠ και προσωπικό). 

Θα παρέχει τη δυνατότητα οργάνωσης, αναζήτησης, προεπισκόπησης και 

μεταφόρτωσης των γεωγραφικών δεδομένων των Εργαστηρίων, μέσω 

κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών. 

«Υποδομή Χωρικών Δεδομένων Πανεπιστημίου Αιγαίου», Ψηφιακή 

Σύγκλιση, (ΕΣΠΑ) 2007-2013, Προϋπολογισμός: 240.000 €. 
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15  ΟpenCources  

Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για υποστήριξη ψηφιακών 

μαθημάτων, υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας κατάρτιση 

προσωπικού. Ολοκλήρωση, προσαρμογή και υποστήριξη συστήματος 

open-e-class.   

“Υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων” ΕΣΠΑ, 

Ε.Π. Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, Προϋπολογισμός: 60.000 €. 

 
16  ΜΟΔΙΠ 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα  της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. Περιλαμβάνει υποσυστήματα Portal δημοσιοποίησης, σχεδίασης, 

δημιουργίας και δημοσιοποίησης εργαλείων ερωτηματολογίων (Survey), 

ΠΣ διαχείρισης δεδομένων που συγκεντρώνονται, Υποσύστημα 

διαχείρισης εισόδου δεδομένων από χρήστες ή από άλλα υπάρχοντα 

πληροφοριακά συστήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου,  Υποσύστημα 

ανάλυσης, επεξεργασίας και παρουσίασης δεδομένων.  

ΜΟΔΙΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΕΣΠΑ, Ε.Π. Εκπαίδευση και Διά 

Βίου Μάθηση  

 

17  Aναβάθμιση Διοικητικών Υπηρεσιών  

Υποέργο 1: «Διαχείριση αξιοποίησης κοινών κτηριακών υποδομών» 

Διοικητική Μεταρρύθμιση, Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013  

 

18 Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κοινών Πόρων  

            (Common Resources Management System – CRMS)  

Υποέργο 2: Κεντρική διαχείριση αδειών λογισμικού  

Διοικητική Μεταρρύθμιση, Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013  

 

19 Αιτήσεις Μεταπτυχιακών  

Υποέργο 3: Υποβολή αιτήσεων στα προγράμματα μεταπτυχιακών 

σπουδών  

Διοικητική Μεταρρύθμιση, Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 

  

20 eVoting, eParticipation  

Υποέργο 4: (eVoting, eParticipation)  

Συλλογή στοιχείων και καταγραφή απόψεων των μελών της 

Πανεπιστημιακής Κοινότητας για τη λήψη αποφάσεων των Πρυτανικών 
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αρχών, της Συγκλήτου και λοιπών οργάνων, για τα ζητήματα που 

απασχολούν το Πανεπιστήμιο.  

Διοικητική Μεταρρύθμιση, Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 

  

21 Καταγραφή Ερευνητικού Έργου  

Υποέργο 5: Καταγραφή, επικαιροποίηση και ανάδειξη του ερευνητικού 

έργου των μελών ΔΕΠ  

Διοικητική Μεταρρύθμιση, Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013  

          

 

 

VII.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Η ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία και οι θεσμικές αλλαγές 

που επέβαλε το Υπουργείο Οικονομικών και η ανάγκη προσαρμογής 

του Πανεπιστημίου στη νέα συγκυρία  επέβαλαν μια σειρά από 

σημαντικές παρεμβάσεις 

 Προσαρμογή της οικονομικής διαχείρισης στο νέο θεσμικό πλαίσιο 

το οποίο περιλαμβάνει 

o Εφαρμογή του ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) 

o Υποχρέωση ανάρτησης εγγράφων στον Ιστότοπο «Διαύγεια» 

o Νέα διαδικασία για τους διαγωνισμούς των προμηθειών 

 Αλλαγή διαδικασίας κατάρτισης και έγκρισης τακτικού 

προϋπολογισμού 

o Αναδιοργάνωση του τρόπου αποτύπωσης του 

προϋπολογισμού  συνοπτικότερο τρόπο. Δημιουργία ενός 

βασικού προϋπολογισμού με σχετικά περιορισμένο αριθμό 

κατηγοριών, ο οποίος επιτρέπει την καλύτερη κατανόησή του 

και επομένως την επί της ουσίας συζήτησή του από τα 

όργανα διοίκησης του Ιδρύματος. Στη συνέχεια ο βασικός 

προϋπολογισμός αναλύεται σε όλες τις επιμέρους 

κατηγορίες δαπάνης του τακτικού προϋπολογισμού 

(κωδικούς) από τις οικονομικές υπηρεσίες 

o Τυποποίηση της διαδικασίας κατάρτισης του 

προϋπολογισμού και προσαρμογή της στο νέο θεσμικό 

πλαίσιο 

o Ενεργοποίηση του αναλυτικού οικονομικού απολογισμού 

o Εισαγωγή του ετήσιου οικονομικού προγραμματισμού των 

Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Μονάδων, με βάση τον οποίο 

καταρτίζεται στη συνέχεια ο προϋπολογισμός 
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o Δημιουργία ΒΟΜ (Βασική Οικονομική Μονάδα) κεντρική και 

ανά νησί ώστε να προετοιμάζουν κατανεμημένα τον 

προϋπολογισμό και να παρακολουθούν την εκτέλεσή του 

σύμφωνα και με τον προγραμματισμό των μονάδων. Η 

συστηματική διαβούλευση των ΒΟΜ μαζί με το Οικονομικό 

Συμβούλιο πάνω στο νέο βασικό προϋπολογισμό, επέτρεψε 

τη ριζική αναθεώρηση του προϋπολογισμού και τη μεταφορά 

πόρων από μονάδα σε μονάδα χωρίς τριβές σε μια περίοδο 

ακραίων περικοπών 

 Διενέργεια ενιαίων ανά αντικείμενο διαγωνισμών προμηθειών και 

υπηρεσιών για όλες τις Πανεπιστημιακές Μονάδες. 

 Συγκρότηση – Λειτουργία του Οικονομικού Συμβουλίου του 

Ιδρύματος  

 Οργάνωση της διαχείρισης του 25% των εσόδων από το ΤΜΕΔΕ, και 

των ΠΜΣ με δίδακτρα, που προβλέπεται να καλύπτει τα 

λειτουργικά έξοδα του Ιδρύματος (5%), της Σχολής(5%), ή του 

οικείου Τμήματος (15%). Η παρέμβαση αυτή ήταν αναγκαία για την 

εξοικονόμηση πόρων για τη λειτουργία του Ιδρύματος σε μια 

περίοδο τεράστιας και απότομης μείωσης του τακτικού 

προϋπολογισμού 

 Προσαρμογή της Μισθοδοσίας στις μεγάλες αλλαγές που 

επέβαλαν οι νέες διατάξεις, με αλλαγή του προγράμματος 

μισθοδοσίας 

 Εφαρμογή του διπλογραφικού λογισμικού συστήματος 

 Διαγραφή παλαιότερου χρέους του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο 

Ι.Κ.Α., κατόπιν παρέμβασης της Πρυτανικής Αρχής προς τη 

Διοίκηση του Οργανισμού 

 

 

 

IIX.  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 

Επίγνωση-Αποτίμηση Λειτουργίας Πανεπιστημίου 

Διαμόρφωση Δομής, Εργαλείων και Διαδικασιών Υποστήριξης της 

διαρκούς Καταγραφής του Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού, Επιμορφωτικού 

έργου και της λειτουργίας του Πανεπιστημίου, καθώς και της 

Αποτίμησης και  Αξιολόγησης  αυτού (χρηματοδότηση από το έργο 

ΜΟΔΙΠ/Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση/ΕΣΠΑ 2007-2013). Σκοπός του 

έργου είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών και της λειτουργίας του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
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 Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Εφαρμογή Ολοκληρωμένου 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (έχει δοθεί προς εσωτερική 

διαβούλευση την άνοιξη 2013, ενώ είναι σε εξέλιξη η αξιολόγησή του 

από εξωτερικούς αξιολογητές/ειδήμονες 8ος & 9ος /2014) 

 Σχεδιασμός Υλοποίηση και Εφαρμογή Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (τελεί σε 

φάση ολοκλήρωσης) 

 Έκθεση Αυτό-αξιολόγησης Πανεπιστημίου, βάσει των καταγραφών 

των δεδομένων, καθώς και των πρόσφατων 

απαιτήσεων/προδιαγραφών της ΑΔΙΠ (σε εξέλιξη). 

 

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πανεπιστημίου  

(i) Πλαίσιο Στρατηγικού Σχεδιασμού 2014-2020 : Παραγωγή Σχεδίου/ 

Πλαισίου από την Συγκλητική Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού 

συνοδευόμενο από εκτενές Παράρτημα Δεδομένων 

Πανεπιστημίου [συνεδριάσεις επιτροπής ετών : 2012, 2013] και 

κατάθεσή του προς υποβολή στη Σύγκλητο, Μάιος 2013. 

Συνεδρίαση Συγκλήτου [22η /13.06.2013]: Υιοθέτηση Σχεδίου ως 

υλικό διαβούλευσης. Η Διαβούλευση έλαβε χώρα κατά το 

χειμερινό εξάμηνο 2013-2014 με συμμετοχή Τμημάτων, συλλόγων 

και διενέργεια συζητήσεων σε επίπεδο Σχολών. 

(ii) Παραγωγή κειμένου Στρατηγικού Σχεδιασμού με την μορφή 

δημοσιοποιήσιμου Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, και με περιεχόμενο το υλικό σύνθεσης και κοινής 

αποδοχής που συνίσταται στο Όραμα, Αποστολή, Ταυτότητα και 

Στρατηγικοί Στόχοι Πανεπιστημίου Αιγαίου για την προσεχή 

περίοδο 2014-2020 Τίθεται προς ψήφιση και υιοθετείται από την 

Σύγκλητο [26η /27.02.2014] 

(iii) Κατά το επόμενο στάδιο, απαιτείτο να γίνουν τρία χρονικά 

παράλληλα επίπεδα επεξεργασιών-διαβουλεύσεων : (Α) 

Επεξεργασίες από Τμήματα και Σχολές (1) Στρατηγικός 

σχεδιασμός των Τμημάτων, λαμβάνοντας υπόψη και τα 

συμπεράσματα της εσωτερικής και της εξωτερικής αξιολόγησης 

των Τμημάτων (2) Συναφείς επισημάνσεις-προτάσεις ως προς το 

σύνολο της Σχολής και το σύνολο του Πανεπιστημίου (Β) 

Αποφάσεις επί των Πολιτικών, για τις επιμέρους διαστάσεις της 

Στρατηγικής (Γ) Προγραμματισμός της Υλοποίησης των 

Στρατηγικών Στόχων και της εφαρμογής των επιμέρους 

πολιτικών και δράσεων. Το εν λόγω στάδιο διεκόπη λόγω (α) της 
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έναρξης της προεκλογικής περιόδου νέων πρυτανικών αρχών, (β) 

της επεξεργασίας της απόφασης της Συγκλήτου από το 

Συμβούλιο Ιδρύματος που τελεί σε εξέλιξη. 

 

 

IX. ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

1. Υλοποιημένα και Υλοποιούμενα Έργα  

 

A. Πανεπιστημιακή Μονάδα Μυτιλήνης 
 «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ» 

o Το Πανεπιστήμιο έχει δρομολογήσει την κατασκευή 

ιδιόκτητων Φοιτητικών Κατοικιών σε οικόπεδο που 

παραχωρήθηκε από το κληροδότημα Ραπτέλλη εντός της 

πόλεως της Μυτιλήνης.  

o Οι Φοιτητικές Κατοικίες αποτελούνται από τέσσερα κτίρια 

και θα μπορούν να φιλοξενήσουν 130 φοιτητές. Επίσης θα 

διαθέτουν και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για τις ανάγκες 

των φοιτητών. 

o Το έργο έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου  και 

χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.  Έχει ήδη ολοκληρωθεί η 

εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών. Η κατασκευή των 

κτιρίων είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί 

εντός του 2015.  

 «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ»  

o Προκειμένου να μεταφερθούν όλες οι ακαδημαϊκές 

δραστηριότητες του Πανεπιστημίου στο Λόφο 

Πανεπιστημίου στη Μυτιλήνη και να αποσυμφορηθούν τα 

υφιστάμενα κτίρια, έχει δρομολογηθεί η κατασκευή 

κτιριακών υποδομών στο ιδιόκτητο οικόπεδο του Λόφου, 

όπου θα στεγασθούν τα Τμήματα Κοινωνιολογίας, 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Κοινωνιολογίας 

και Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, καθώς και 

το Παράρτημα της Βιβλιοθήκης. 

o Το έργο έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου  και 

χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Οι απαιτούμενες μελέτες 

εκπονούνται και βρίσκονται στη φάση ολοκλήρωσής τους. Η 

κατασκευή του κτιρίου αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 

2015. 
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B. Πανεπιστημιακή Μονάδα Χίου 
 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 

ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚ. ΚΑΡΑΜΑΟΥΝΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΤΑΜΠΑΚΙΚΑ ΧΙΟΥ 

Η έρευνα ανατέθηκε με προγραμματική σύμβαση στο ΑΠΘ. 

Σκοπός της σύμβασης αυτής είναι η ολοκληρωμένη γεωτεχνική 

έρευνα και χαρτογράφηση των γεωτεχνικών συνθηκών που 

επικρατούν στο οικόπεδο, ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη 

εικόνα και να προταθούν οι καταλληλότεροι τρόποι θεμελίωσης 

και το αντίστοιχο κόστος. Τα στοιχεία αυτά απαιτούνται 

προκειμένου να αποφασισθεί αν είναι τεχνικά και οικονομικά 

εφικτή η κατασκευή κτιρίων του Πανεπιστημίου στο εν λόγω 

οικόπεδο.  

Η έρευνα έχει ολοκληρωθεί 

 

Γ. Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου 

 «Αποκατάσταση Κτιρίου Β΄ κτιριακού συγκροτήματος  

Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο» 

Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου), με 

προϋπολογισμό 9,5 εκατ. ευρώ. Η σύμβαση του έργου ανέρχεται 

στα 4,2 εκατ. Ευρώ.  

Το φυσικό αντικείμενο το έργου περιλαμβάνει την 

αποκατάσταση κτιρίου που είχε πληγεί από σεισμό και 

απαιτήθηκε η στατική του ενίσχυση. Το έργο ολοκληρώθηκε και 

έχει δοθεί προς χρήση στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου ήδη 

από τον Νοέμβριο του 2013. (Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν 

στις 31/1/2014). 

 «Αγορά Ακινήτου για τη στέγαση φοιτητών της 

πανεπιστημιακής μονάδας της Ρόδου»  

Το έργο εντάχθηκε στις 24-01-2013στο ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Νοτίου 

Αιγαίου), με προϋπολογισμό 5 εκατ. Ευρώ. 

Το φυσικό αντικείμενο το έργου περιλαμβάνει την αγορά και 

τον εξοπλισμό ακινήτου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως 

φοιτητική κατοικία, δεδομένου ότι η πανεπιστημιακή μονάδα 

της Ρόδου δεν διαθέτει ιδιόκτητες φοιτητικές κατοικίες.  

Η διαδικασία διαγωνισμού αγοράς του ακινήτου απέβη άκαρπη 

και δρομολογήθηκε η επανάληψή της, όμως η Περιφέρεια Ν. 

Αιγαίου προχώρησε στην απένταξη του έργου, παρά την έντονη 

διαφωνία του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
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 Διαμόρφωση Κτιρίου «Δήμητρα», το οποίο παραχωρήθηκε στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΠΙΠ 

 

Δ. Πανεπιστημιακή Μονάδα Σάμου 

 Ολοκληρώθηκαν, εγκαινιάστηκαν  και λειτουργούν  οι φοιτητικές 

κατοικίες (Ιούνιος 2012) 

 

 

2. Νέα Έργα 

 

A. Πανεπιστημιακή Μονάδα Μυτιλήνης 

 Μελέτη ελέγχου στατικής επάρκειας Ξενία Α’ 

Με την εν λόγω μελέτη θα γίνει έλεγχος στατικής επάρκειας 

του κτιρίου του Ξενία Α΄ και θα προταθούν τυχόν εργασίες 

ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού του κτιρίου. Ο φάκελος 

διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης είναι έτοιμος.  

 Αγορά ακινήτου (πρώην ΑΤΕ) από Τράπεζα Πειραιώς 

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει κάνει πρόταση στο Πανεπιστήμιο για 

αγορά ακινήτου της(πρώην ΑΤΕ), το οποίο είναι ήδη μισθωμένο 

από το Πανεπιστήμιο. Για την κάλυψη του κόστους αγοράς θα 

γίνει πρόταση στο Πράσινο Ταμείο (ΥΠΕΚΑ), όταν δημοσιευθεί 

σχετική πρόσκληση. 

 

B. Πανεπιστημιακή Μονάδα Χίου 

 Αποκατάσταση Καρραδείου 

Προγραμματίζεται να ανατεθεί μελέτη αποκατάστασης των 

κτιρίων της Καρραδείου, αφού προηγηθεί έλεγχος στατικής 

επάρκειας.  

Έχει ανατεθεί από την Περιφ. Δ/νση Χίου η εκπόνηση του 

κτιριολογικού προγράμματος της μονάδας, προκειμένου να  

οριστικοποιηθούν οι χρήσεις της Καρραδείου, να 

προχωρήσουμε σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και στη 

συνέχεια στις απαιτούμενες μελέτες.  

 

Γ. Πανεπιστημιακή Μονάδα Σάμου 

 Ταμπάκικα Σάμου 

Προγραμματίζεται η αποκατάσταση τριών κτιρίων στα 

Ταμπάκικα Σάμου, ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου. Εχει 

ετοιμασθεί ο φάκελος του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, 

καθώς και ο φάκελος των απαιτουμένων μελετών. 
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 Μουσείο Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί συνέχεια του οράματος 

του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή και, θέλοντας να τον 

τιμήσει, αλλά και να συμβάλει στη διατήρηση της ιστορικής 

επιστημονικής μνήμης, επιθυμεί να δημιουργήσει ένα νέο 

πανεπιστημιακό μουσείο, το Μουσείο Κωνσταντίνου 

Καραθεοδωρή, με έδρα τη Σάμο. Βασικός στόχος αποτελεί η 

απρόσκοπτη πρόσβαση όσο το δυνατόν ευρύτερου κοινού 

(διαδικτυακή μορφή ως εικονικό μουσείο και μέσω της 

δημιουργίας ειδικού χώρου στη Σάμο). Για την υλοποίηση 

των παραπάνω, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου βρίσκεται σε 

επαφή με τους κληρονόμους της οικογένειας Καραθεοδωρή 

και έχει εξασφαλίσει τη συναίνεσή τους για την απόκτηση 

σημαντικών οικογενειακών κειμηλίων. Το εγχείρημα θα 

υλοποιηθεί και με τη συμβολή του Ιδρύματος Ωνάση. 

 
 

 

Δ. Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου 
 ΠΙΚΠΑ 

Έχουν παραχωρηθεί στο πανεπιστήμιο από την ΚΕΔ τα 

κτίρια του ΠΙΚΠΑ (πρώην στρατοπέδου), τα οποία 

βρίσκονται δίπλα στα λοιπά κτίρια του πανεπιστημίου,  

προκειμένου αυτά να αξιοποιηθούν και να στεγάσουν 

χρήσεις του Πανεπιστημίου. Σε συνεργασία με την Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου, γίνεται διερεύνηση των τυχόν 

προβλημάτων του ακινήτου (π.χ. αυθαίρετα κτίσματα), αλλά 

και των δυνατοτήτων αξιοποίησής του. Στη συνέχεια θα 

συνταχθεί κτιριολογικό πρόγραμμα και θα δρομολογηθεί η 

εκπόνησης των απαιτουμένων μελετών. 

 Ξενώνες στην παλιά πόλη της Ρόδου 

Έγινε πρόταση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για 

παραχώρηση στο Πανεπιστήμιο ορισμένων κτιρίων στην 

παλιά πόλη της Ρόδου, προκειμένου αυτά να 

χρησιμοποιηθούν ως ξενώνες. Αναμένονται από την 

Περιφέρεια σχετικές κατευθύνσεις, σχετικά με την 

παραχώρηση των κτιρίων, την ένταξη των μελετών/έργων 

στο ΕΣΠΑ, κλπ. 
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Ε. Πανεπιστημιακή Μονάδα Λήμνου 

 Γαροφαλίδειο 

Πρόκειται για διατηρητέο κτίριο, παλιό κινηματογράφο, το 

οποίο παραχωρήθηκε στο Πανεπιστήμιο από το Νοσοκομείο 

της Λήμνου. Το Πανεπιστήμιο προγραμματίζει να 

ανακαινίσει το κτίριο και να χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων και ως αίθουσες διδασκαλίας με 

κατάλληλο χώρισμα. Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο 

Λήμνου και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για εξασφάλιση 

της απαιτούμενης χρηματοδότησης καθώς και του σχήματος 

που θα υλοποιήσει το έργο. Η χρηματοδότηση της μελέτης 

πραγματοποιείται από τους δωρητές κκ Γαρουφαλίδη 

Νικόλαο και Γαρουφαλίδη Βασίλειο. Η μελέτη βρίσκεται σε 

εξέλιξη. 

 

(B) Διευθέτηση κτιρίων – Περιορισμός μισθωμένων Κτιρίων    

 

Η Πρυτανική αρχή από το 2010 είχε εκπονήσει σχέδιο οικονομικής 

ενίσχυσης των Τμημάτων μέσω της μείωσης των κονδυλίων για 

ενοικίαση κτιρίων σε όλες τις Πανεπιστημιακές μονάδες. Όμως, η 

ριζική και απότομη περικοπή του τακτικού προϋπολογισμού σε 

ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, για το 2011 επέβαλε τον περιορισμό 

των δαπανών για ενοίκια που τότε ήταν της τάξης των 2.5 

εκατομμυρίων και αντιπροσώπευε περίπου το 30% του τακτικού 

προϋπολογισμού. Επιχειρήθηκε η περικοπή των κονδυλίων 

μίσθωσης με παράλληλη αναδιοργάνωση της λειτουργίας των 

κτηρίων αλλά και μιας προσπάθειας για απόκτηση νέων 

ιδιόκτητων κτηριακών υποδομών (αναφέρθηκε παραπάνω). Το 

πρόγραμμα διευθέτησης των κτηρίων προέβλεπε την από κοινού 

χρήση όλων των αιθουσών διδασκαλίας καθώς και των αιθουσών 

συνελεύσεων και εκδηλώσεων ανά νησί για όλα τα νησιά και έναν 

κεντρικό προγραμματισμό των αιθουσών σε ετήσια βάση καθώς 

και τη μετακίνηση όλων των Τμημάτων της Μυτιλήνης πλην της 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στον Λόφο του Πανεπιστημίου. Η 

μετακίνηση οργανώθηκε μετά από μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας 

που διασφάλιζε την επάρκεια των χώρων για όλες τις λειτουργίες. 

Το συνολικό πρόγραμμα μετεγκατάστασης μαζί με την μετακίνηση 

των Τμημάτων της Ρόδου στο ιδιόκτητο κτήριο  που επισκευάστηκε 

επέτρεψε την περικοπή των δαπανών για μίσθωση κατά 80% 

τουλάχιστον, δηλαδή πάνω από 2 εκατομμύρια. 
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Τεχνολογικές Υποδομές 

Συγχρηματοδοτούμενα έργα προμηθειών Πανεπιστημίου Αιγαίου  

 

 

Από το ΠΕΠ Β. Αιγαίου 

 

1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ (Προϋπολογισμός 

972.230,00 €) 

 Έχει ολοκληρωθεί το έργο με συμβασιοποιημένο 

προϋπολογισμό 727.175,25 € 

 

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Προϋπολογισμός 

1.285.000,00 €) 

 Αναβάθμιση Δικτυακής Υποδομής και Συστήματος 

Διαχείρισης/Παρακολούθησης Δικτύου 

Περιλαμβάνει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αναβάθμιση 

του δικτύου διανομής και δικτύου πρόσβασης καθώς και την 

αναβάθμιση των απαιτούμενων συστημάτων που καθιστούν 

δυνατή την διαχείριση και παρακολούθηση του δικτυακού 

εξοπλισμού. Προϋπολογισμός 685.000€ 

 Αναβάθμιση τηλεφωνίας σε τεχνολογία Voice over IP (VOIP) 

Περιλαμβάνει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την αναβάθμιση 

του υπάρχοντος συστήματος IP τηλεφωνίας. Για την 

ολοκληρωμένη λειτουργία του συστήματος , εκτός από την 

τεχνολογική υποδομή, έπρεπε να συνοδεύεται από ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής και χρέωσης τηλεφωνικών 

κλήσεων. Τέλος, συμπεριλήφθηκε ένα Κεντρικό Σύστημα 

Τηλεομοιοτυπίας (Fax-Server) το οποίο συνεργάζεται πλήρως με 

το IP τηλεφωνικό δίκτυο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Προϋπολογισμός 450.000€ 

 Εξοπλισμός βιβλιοθήκης 

Περιλαμβάνει εξοπλισμό απαραίτητο για την υποστήριξη 

παρεχόμενων υπηρεσιών από την Βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστημίου. Συμπεριλαμβάνονται ο εξοπλισμός 

Μηχανογράφησης, Συστήματα Αναγνώρισης Τεκμηρίων και 

φωτοτυπικά μηχανήματα.   

Έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια εξοπλισμού συνολικού 
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προϋπολογισμού 1.042.064,74 €. Υπολείπεται η συμβασιοποίηση 

εξοπλισμού της βιβλιοθήκης με προϋπολογισμό 22.000 €. 

 

3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ ΚΑΙ ΣΑΜΟ 

(Προϋπολογισμός 3.115.081,60€) 

Περιλαμβάνει την προμήθεια ηλεκτρονικού και εργαστηριακού 

εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των εργαστηρίων των 

Τμημάτων της Σχολής Περιβάλλοντος, της Σχολής Κοινωνικών 

Επιστημών, της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης και της Σχολής 

θετικών Επιστημών. 

Έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια εξοπλισμού συνολικού  

προϋπολογισμού 1.343.138,62€. Εντός του Σεπτεμβρίου 2014 θα 

δημοσιευτεί η διακήρυξη για τη διενέργεια του διαγωνισμού για 

την κατακύρωση του μη έως τώρα συμβασιοποιημένου 

εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 1.650.763,40 € 

 

4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

(Προϋπολογισμός 685.000,00 €) 

Περιλαμβάνει την απαιτούμενη υποδομή ικρίωμα, διακομιστές 

τύπου blade, λογισμικό για την διαχείριση τους και λογισμικό 

δημιουργίας και διαχείρισης εικονικών μηχανών. Τέλος, 

περιλαμβάνεται αποθηκευτικό σύστημα για την ασφαλή φύλαξη 

των δεδομένων. 

Το έργο έχει ολοκληρωθεί με συμβασιοποιημένο προϋπολογισμό 

573.886,53 € 

 

Από το ΠΕΠ Ν. Αιγαίου 

 

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΣΥΡΟ (Προϋπολογισμός 

2.000.000,00 €) 

 Προμήθεια εξοπλισμού τμημάτων 

Περιλαμβάνει την προμήθεια ηλεκτρονικού και εργαστηριακού 

εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των εργαστηρίων 

των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών καθώς και 

του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και 

Συστημάτων. Προϋπολογισμός 1.630.000€ 

 Προμήθεια μηχανογραφικού κέντρου 
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Περιλαμβάνει την απαιτούμενη υποδομή ικρίωμα, διακομιστές 

τύπου blade, λογισμικό για την διαχείριση τους και λογισμικό 

δημιουργίας και διαχείρισης εικονικών μηχανών. Τέλος, 

περιλαμβάνεται αποθηκευτικό σύστημα για την ασφαλή 

φύλαξη των δεδομένων. Προϋπολογισμός 370.000€  

Έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια του μηχανογραφικού κέντρου 

καθώς και μέρους του εξοπλισμού των τμημάτων. Ολοκληρώνεται 

εντός του Σεπτεμβρίου 2014 η αξιολόγηση των προσφορών του 

διαγωνισμού για την συμβασιοποίηση του υπόλοιπου εξοπλισμού 

των τμημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 1.574.300,00 € 

 

 

Από άλλα προγράμματα 

 

Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης – 

τηλεκπαίδευσης  

Ολοκλήρωση του Συστήματος Τηλεδιασκέψεων με την προμήθεια 

εξοπλισμού για την λειτουργία 6 νέων αιθουσών τηλεδιάσκεψης,  μιας 

κεντρικής αίθουσας τηλεδιάσκεψης και 45 Σταθμών τηλεδιάσκεψης Η/Υ 

πολλαπλών χρήσεων. Επίσης συμπεριλαμβάνεται ένα Σύστημα 

τηλεδιάσκεψης με χρήση browser και Kεντρικό Σύστημα Διαχείρισης των 

τηλεδιασκέψεων. Προϋπολογισμός 503.000 € 

«ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ», ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ 2007- 2013 

 

Προμήθεια εξοπλισμού της Πράξης : Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Δημιουργία υποδομής για ψηφιοποιήσεις σπάνιων βιβλίων, καθώς και 

ψηφιοποίηση βίντεο και ήχου. Προβολή ψηφιοποιημένων τεκμηρίων  σε 

φορητά μέσα. Προβολή και απόθεση τεκμηρίων στη Βιβλιοθήκη. 

Προϋπολογισμός 77.000€ 

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 

ΕΣΠΑ 2007-2013 
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X.  ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες: 

 

 Πρωτοβουλία Συλλογής Υπογραφών (Petition) ενάντια στην 

ανέγερση πυρηνικών εργοστασίων σε Ακούγιου – Σινώπη [Μάιος 

2011] 

 

 Πρωτοβουλία και διοργάνωση Διημερίδας Συνόδου Πρυτάνεων 

«Οικονομική και Κοινωνική Κρίση: Προσεγγίσεις και Προτάσεις 

Ανάπτυξης» [30-31/3/2012] 

 

 Πρωτοβουλία Δημιουργίας λογοτεχνικών Βιβλιοθηκών στις 

Πανεπιστημιακές Μονάδες 

 

 Πρωτοβουλία δημιουργίας «κάρτας ειδικών προνομίων» ΠΑ, σε 

συνεργασία με το Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού 

 

 Δωρεά Ζωής: Τράπεζα αίματος, δωρεά οργάνων: μετά από 

εισήγηση του Πρύτανη η Σύγκλητος, αποφάσισε να παροτρύνει 

όλες τις συνιστώσες της πανεπιστημιακής κοινότητας να γίνουν 

εθελοντές αιμοδότες και δωρητές οργάνων. 

 

 Γνωριμία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου:  Κοινή εκδήλωση, σε όλες 

τις Πανεπιστημιακές Μονάδες, γνωριμίας των τοπικών κοινωνιών 

με τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ενημέρωση για τις 

ευκαιρίες σπουδών και επιμόρφωσης καθώς και για την 

εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του Ιδρύματος  για 

κάθε ενδιαφερόμενο μαθητή, γονέα, επαγγελματία, εκπαιδευτικό 

κλπ.  

 

 15ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης σε απευθείας μετάδοση 

από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου [Μάρτιος 2013] 

 Πραγματοποίηση 1ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου: 

Ολόκληρο το Αιγαίο, ένα Φεστιβάλ ταινιών ντοκιμαντέρ: 

AegeanDocs (8-11 Δεκεμβρίου 2013). 

 Live streaming με τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών σε συνέχεια 

Συμφώνου Ψηφιακής Συνεργασίας (2013): Ψηφιακή αναπαραγωγή 

των συζητήσεων της Δράσης (κύκλος συζητήσεων με τον τίτλο 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ με θέμα τον πολιτισμό, την επιστήμη και 

την εκπαίδευση), που πραγματοποιούνται στους χώρους της 
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ΑΡΙΟΝΑ. Η ΑΡΙΟΝΑ είναι ιδιοκτήτης της Στέγης Γραμμάτων και 

Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση στην Αθήνα. Η δράση της συνίσταται 

στην προώθηση μοντέρνων καλλιτεχνικών εκφράσεων, στη 

στήριξη νέων Ελλήνων καλλιτεχνών, στη δημιουργία διεθνών 

συνεργασιών, στη μόρφωση και στη δια βίου παιδεία, όπως επίσης 

στη συνύπαρξη και αλληλεπίδραση επιστήμης, καινοτομίας και 

τέχνης, με θέμα τον πολιτισμό, την επιστήμη και την εκπαίδευση 

που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της στην Αθήνα. 

 

 

 

X.I. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

 

Θεσμικά Ζητήματα 

 Παραγωγή και Επεξεργασία θέσεων για το νέο θεσμικό πλαίσιο, 

από την Συγκλητική Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και 

Απόφαση υιοθέτησης των συναφών θέσεων [«Προτάσεις για τον Νόμο 

Πλαίσιο των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»] από την 

Σύγκλητο [2.12.2010] 

 Προσφυγές στο ΣτΕ για το νέο θεσμικό πλαίσιο (ν.4009/2011 & 

ν.4076/2012) 

 Εκπροσώπηση της Συνόδου Πρυτάνεων στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση 

και Διά Βίου Μάθηση {ΕΠΕΔΒΜ} [2012, 2013, 2014] 

 Συντονισμός Επιτροπής της Συνόδου Πρυτάνεων και διατύπωση 

θέσεων, προτάσεων και τροπολογιών για το υπό διαβούλευση 

Νομοσχέδιο για την Έρευνα την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την 

Καινοτομία, 2012 

 Συντονισμός νέας Επιτροπής της Συνόδου Πρυτάνεων και 

διατύπωση θέσεων, προτάσεων και τροπολογιών για το νέο υπό 

διαβούλευση Νομοσχέδιο για την Έρευνα, την Τεχνολογική 

Ανάπτυξη και την Καινοτομία [ΕΤΑΚ], 2013 

 Ανάληψη Προεδρείου Συνόδου Πρυτάνεων [2013-2014] 

 Οργάνωση 76ης Συνόδου Πρυτάνεων, 61ης Συνόδου Προέδρων και 

Γραμματέων Επιτροπών Ερευνών, 7ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων 
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Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, 56ης Συνάντησης Γραμματέων 

Επιτροπών Ερευνών [Ιούνιος 2014] 

 

Προβολή και Προώθηση Θέσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 Παρουσίαση του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Ελληνικό 

Κοινοβούλιο (Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων) το Δεκέμβριο 

2011 & έκδοση σχετικής έκθεσης «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ: Οι 

προκλήσεις ενός Πολυνησιωτικού, Ακριτικού Πανεπιστημίου» 

 Συστηματική προβολή & προώθηση των θέσεων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου στα εθνικά & τοπικά ΜΜΕ, με 

πολυάριθμες παρεμβάσεις, αρθρογραφία, συνεντεύξεις τύπου και 

δελτία τύπου 

 

Προώθηση ζητημάτων Ελληνικών Πανεπιστημίων 

 Συνεργασία με τη Σύνοδο των Γαλλικών Πανεπιστημίων & 

συνεργασία με το δίκτυο ELU (Γαλλικών Πανεπιστημίων) 

 Συνεργασία με τη Σύνοδο των Γερμανικών Πανεπιστημίων  

 Συνέντευξη στη Wall Street Journal (Αύγουστος 2014) 

 Παρουσίαση στο Ευρωκοινοβούλιο και συνέντευξη τύπου 

αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά 

πανεπιστήμια (Οκτώβριος 2013) 

 


