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Απολογισμός  

της Πρυτανικής Αρχής του Πανεπιστημίου Αιγαίου  

για το διάστημα 01.09.2014 – 31.08.2018: 

Αποτύπωση επιλεγμένων δράσεων και θεμάτων 
 

 

 

Η προετοιμασία και δημοσιοποίηση άρτιων απολογιστικών αναφορών από 

δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα άσκησης διοίκησης, δηλαδή η ανάπτυξη 

βασικών κειμένων ex-post διοικητικής λογοδοσίας, αποτελεί διαχρονικά βασική 

δημοκρατική λειτουργία.  

 

Η δημοσιοποίηση απολογισμού δράσεων της διοίκησης δημόσιων 

Πανεπιστημίων είναι ακόμη περισσότερο απαραίτητη, διότι: 

 αναφερόμαστε σε κείμενα ακαδημαϊκής διοικητικής λογοδοσίας για 

συνταγματικά κατοχυρωμένα αυτοδιοικούμενα ιδρύματα, όπως είναι 

τα δημόσια Πανεπιστήμια της χώρας μας, 

 τα δημοκρατικά εκλεγμένα αυτά όργανα, είναι γνωστό από την 

ημέρα της εκλογής τους ότι σύμφωνα με τον νόμο δεν θα δικαιούνται 

να λογοδοτήσουν απευθείας στο εκλογικό σώμα και να κριθούν από 

αυτό απολογιστικά για το έργο τους. 

 

Κάποιες Πανεπιστημιακές διοικήσεις, κατά την προετοιμασία απολογιστικών 

αναφορών, επιλέγουν να ετοιμάσουν κείμενα στα οποία συχνά 

περιλαμβάνονται αριθμητικά και άλλα στοιχεία που θεωρούμε ότι έχουν οριακά 

τυπική χρησιμότητα και ουσιαστικά δεν έχουν ιδιαίτερη αξία για την 

πανεπιστημιακή κοινότητα. Για παράδειγμα, «αριθμός εξοφλημένων 

οικονομικών ενταλμάτων ανά οικονομική δομή και ανά έτος», «αριθμός 

διοικητικών πράξεων ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα και ανά έτος» κ.λπ. Κυρίως 

μάλιστα αφού δεν θα μπορούσε να περιλαμβάνεται σύγκριση με παρελθόντα 

στοιχεία διότι στο μεταξύ έχει τροποποιηθεί το διοικητικό πλαίσιο λειτουργίας 

των αντιστοίχων υπηρεσιών. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν κείμενο συνοπτικού απολογισμού εξήντα τριών (63) 

σημείων, περιλαμβάνει αναφορά, αδρομερώς: 

 σε επιλεγμένες βασικές δράσεις και πρωτοβουλίες της Πρυτανικής Αρχής 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το διάστημα 01.09.2014 – 31.08.2018,  

 σε επιλογή από τα επιτεύγματα, τις επιτυχίες, τις εκκρεμότητες, τις 

προσπάθειες και τις αγωνίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου και των 

ανθρώπων του κατά το διάστημα 01.09.2014 – 31.08.2018. 
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 Το μείζον πρόβλημα των δημόσιων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών 

Κέντρων της χώρας 

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί απόψεις μελών της ακαδημαϊκής και 

ερευνητικής κοινότητας στη χώρα σύμφωνα με τις οποίες τα βασικά 

προβλήματα των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων, στο πλαίσιο 

του προς ανάπτυξη Ενιαίου Χώρου Εκπαίδευσης και Έρευνας, σχετίζονται: 

 είτε με την αριθμητική μείωση του ανθρώπινου δυναμικού σε αυτά, 

οδηγώντας και σε σημαντική διαφυγή νέων και ώριμων επιστημόνων 

σε άλλες χώρες, 

 είτε με τη ραγδαία μείωση της χρηματοδότησης.  

 

Πράγματι, τα προβλήματα αυτά είναι εξόχως σημαντικά. Για την αντιμετώπισή 

τους, η ανάπτυξη αποτελεσματικών δημόσιων πολιτικών αποτελεί συνθήκη sine 

qua non. 

 

Παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι ο μείζων κίνδυνος: 

 για την ουσιαστική βιωσιμότητα των δημόσιων Πανεπιστημίων,  

 για τη δυνατότητα συνέχισης της εκπόνησης βασικής και 

εφαρμοσμένου χαρακτήρα έρευνας,  

 για την περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών συνεργασιών των 

Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων, με έμφαση σε 

περιβάλλοντα έργων έρευνας και ανάπτυξης διεθνώς 

ανταγωνιστικού χαρακτήρα,  

 εν τέλει για την ίδια την υποβοήθηση της χώρας, στην πορεία της 

διαμόρφωσης ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος για κοινωνική 

και οικονομική ανάπτυξη δια της εξωστρεφούς αξιοποίησης των 

αποτελεσμάτων της έρευνας και δια της καλλιέργειας καινοτομίας σε 

συνεργασία με τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου -εθνικές, 

περιφερειακές, τοπικές-, 

 

είναι ο ασφυκτικός διοικητικός εναγκαλισμός των δημόσιων Πανεπιστημίων και 

Ερευνητικών Κέντρων από τη γραφειοκρατία της κεντρικής διοίκησης, όπως 

αυτή διαχρονικά νομοθετείται βαίνοντας επί τα χείρω.  

 

Και αυτό συμβαίνει ωσάν να έχει τεθεί ως «στόχος» η γέννηση και ανάδειξη 

διοικητικής αβελτηρίας των δημόσιων Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών 

Κέντρων κατά την υλοποίηση έργων έρευνας και ανάπτυξης. Άρα, κατ’ 

αποτέλεσμα, η πλήρωση συνθηκών ανάγκης θεσμοθέτησης άλλων «ευέλικτων 

δομών ιδιωτικού χαρακτήρα», ως από μηχανής θεών, για την αναίρεση των 

υπαρκτών σημαντικών γραφειοκρατικών προβλημάτων, τα οποία όμως 

νωρίτερα επιμελώς νομοθετήθηκαν… 
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Και αν κάποια στιγμή ο συνταγματικός νομοθέτης επιτρέψει την ίδρυση και 

λειτουργία ιδιωτικών ή μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων και στη χώρα μας, 

ακόμη και τότε η αναίρεση της τραγικής εν ισχύ νομοθεσίας με τον ασφυκτικό 

γραφειοκρατικό εναγκαλισμό εις βάρος των δημόσιων Πανεπιστημίων και 

Ερευνητικών Κέντρων κατά την εκπόνηση έργων έρευνας και ανάπτυξης, θα 

είναι υψίστης προτεραιότητας.  

 

Διαφορετικά, ο πολυσυζητημένος «επιθυμητός ανταγωνισμός» μεταξύ των 

δημόσιων και των ιδιωτικών ή μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων θα είναι 

απολύτως στρεβλός, αφού στην αφετηρία εκκίνησης του ανταγωνισμού μεταξύ 

τους, τα δημόσια Πανεπιστήμια θα έχουν σφιχτά δεμένη στα θεμέλιά τους βαριά 

σιδερένια μπάλα, πάνω στην οποία θα υπάρχει ο χαρακτηρισμός «πρωτοφανής 

γραφειοκρατία για τα διεθνή δεδομένα έργων έρευνας και ανάπτυξης», αλλά και 

τα ονόματα όσων πολιτικών προσώπων και κυβερνήσεων, διαχρονικά, 

εισηγούνται και ψηφίζουν σχετικές νομοθετικές διατάξεις… 

 

 

 Η (επαν)Ίδρυση του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου των δεκαοκτώ (18) ακαδημαϊκών Τμημάτων και των 

έξι (6) Σχολών, δραστηριοποιούμενο ακαδημαϊκά σε έξι (6) νησιά του Αιγαίου σε 

δύο (2) γεωγραφικές περιφέρειες και διοικητικά σε επτά (7) πόλεις της χώρας, 

συνεχίζει την ανοδική ακαδημαϊκή πορεία του με στοχοπροσήλωση και 

ακαδημαϊκή αποτελεσματικότητα.  

 

Μία πορεία που ξεκίνησε στις 30 Μαρτίου 1984 στα ανατολικά σύνορα της χώρας 

με την (επαν)ίδρυση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενός Ιδρύματος που έλκει την 

καταγωγή του από το «Ιωνικό Πανεπιστήμιο της Σμύρνης» που οραματίστηκε το 

1919 ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο κορυφαίος μαθηματικός Κωνσταντίνος 

Καραθεοδωρή και για το οποίο εκδόθηκε την 1η Δεκεμβρίου 1920 Ιδρυτικό 

Διάταγμα από την Ύπατη Αρμοστεία της Ελλάδος. 

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στα τριάντα τέσσερα (34) και πλέον χρόνια της 

λειτουργίας του, αποδεικνύει καθημερινά τη δυναμική του ως κέντρο έρευνας, 

γνώσης και πολιτισμού και καταξιώνεται στη συνείδηση της ακαδημαϊκής 

κοινότητας στην Ελλάδα και διεθνώς με βάση:  

 τις επιδόσεις των Διδασκόντων και Διδασκουσών στην παραγωγή 

νέας γνώσης, ως έκφραση ελεύθερης ακαδημαϊκής ανησυχίας και 

αναζήτησης, καθώς και το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας, αμφότερα 

προερχόμενα από την κοινή αδιαίρετη ακαδημαϊκή μήτρα έρευνας 

και διδασκαλίας,  

 τη διαρκώς εντεινόμενη ακαδημαϊκή διεθνοποίηση των 

δραστηριοτήτων του, 

 το υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτέλεσμα άρτιας 

οργάνωσης και διοικητικής λειτουργίας του, με την καθημερινή και 
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συστηματική μέριμνα των ανθρώπων του και τη βέλτιστη αξιοποίηση 

των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών, 

 τις συχνά πολύ ικανοποιητικές επιδόσεις απασχολησιμότητας των 

αποφοίτων του,  

 κυρίως, όμως, τις διαρκείς προσπάθειες όλων των ανθρώπων του 

Αιγαίου για καλλιέργεια υψηλού επιπέδου παιδείας για τους φοιτητές 

και τις φοιτήτριές του.  

 

Συλλογικός ιδρυματικός στόχος παραμένει: 

 η ανοιχτή, φιλόδοξη και ρεαλιστική θεώρηση για καταγραφή ενός 

οραματικού αφηγήματος ακαδημαϊκής περαιτέρω ανάπτυξης τού 

δημόσιου πολυνησιωτικού Πανεπιστημίου στα ανατολικά σύνορα της 

χώρας, ακόμη και σε περιόδους μείζονος κοινωνικής και οικονομικής 

κρίσης,  

 η λειτουργία με σταθερή ματιά στην υποστήριξη της περιφερειακής 

και τοπικής ανάπτυξης, σε αντίστιξη με εκφράσεις δογματικής 

προσήλωσης σε παρωχημένο συγκεντρωτισμό που αποτελούν 

μείζονα τροχοπέδη στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, 

 η δράση σε περιβάλλον θεσμικής αυτοδιοίκησης και σημαντικά 

διευρυμένης αυτονομίας, σε πλαίσιο ακαδημαϊκής και κοινωνικής 

λογοδοσίας,  

 η περαιτέρω ακαδημαϊκή ανάπτυξη ενός Πανεπιστημίου σύγχρονου, 

καινοτόμου, δυναμικού, με διαρκή προσανατολισμό στην αριστεία 

στη διδασκαλία και την έρευνα, 

 ο άρτιος σχεδιασμός και η δρομολόγηση λυσιτελών δράσεων ενώπιον 

του συλλογικά προσδιορισμένου κοινού οράματος,  

 

προς όφελος των αποφοίτων του Αιγαίου, της ανοδικής κοινωνικής και 

πολιτισμικής κινητικότητάς τους, για τους ίδιους και τις οικογένειες τους, για την 

κοινωνική πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου, για μία επόμενη 

ημέρα με περισσότερο φως για το Αιγαίο και τη χώρα μας. 

 

 

 Οι άνθρωποι του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αριθμούς την 31.08.2018 

 

 Συνολικός αριθμός των αποφοίτων του Ιδρύματος: 26.413 

 Αριθμός αποφοίτων ΠΠΣ: 18.802 

 Αριθμός αποφοίτων ΠΜΣ: 7.053 

 Αριθμός αποφοίτων Διδακτόρων: 558  

 

 Συνολικός αριθμός φοιτητών και φοιτητριών του Ιδρύματος: 18.000 

 Αριθμός προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών: 15.952 

 Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών: 1.363 

 Αριθμός υποψηφίων διδακτόρων: 685 
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 Αριθμός μελών ΔΕΠ: 318 

 Αριθμός μελών ΔΕΠ σε διαδικασία εκλογής ή σε φάση διορισμού: 26 

 Αριθμός θέσεων μελών ΔΕΠ που θα προκηρυχθούν άμεσα (ως άγονων 

από 01.01.2016, άρθ. 41 του Ν.4521/02.03.2018): 6 

 Αριθμός Ομότιμων Καθηγητών και Καθηγητριών: 17 

 Αριθμός Διδασκόντων και Διδασκουσών (ΠΔ 407/80): 17 

 Αριθμός μελών ΕΔΙΠ: 52 (29 κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, 22 

κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών) 

 Αριθμός μελών ΕΕΠ: 17 

 Αριθμός μελών ΕΤΕΠ: 27 

 Αριθμός μελών Διοικητικού Προσωπικού: 256 

 

 Αριθμός αμειβομένων φυσικών προσώπων από τον Ε.Λ.Κ.Ε. (2017): 

1.745 

 

 

 Εξωτερική Αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Κατά το διάστημα 23.11.2015-28.11.2015 πραγματοποιήθηκε η Εξωτερική 

Αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου από πενταμελή Επιτροπή επιστημόνων 

που είχε ορίσει η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).  

 

Η Επιτροπή, για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, περιλάμβανε μία Καθηγήτρια από 

Πανεπιστήμιο του Καναδά (ως Πρόεδρο), έναν Καθηγητή από Πανεπιστήμιο του 

Καναδά, δύο Καθηγητές από Πανεπιστήμια της Κύπρου και έναν Διδάκτορα από 

δημόσιο φορέα της χώρας μας, μέλη με ποικίλα επιστημονικά αντικείμενα. 

 

Η κλίμακα βαθμολογίας στις 27 ενότητες της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης 

ήταν: “Worthy of Merit”, “Positive Evaluation”, “Partially Positive Evaluation”, “Negative 

Evaluation”. 

 

Στις Ενότητες αυτές το Πανεπιστήμιο Αιγαίου βαθμολογήθηκε ως ακολούθως: 

“Worthy of Merit”: 19, “Positive Evaluation”: 7, “Partially Positive Evaluation”: 1, 

“Negative Evaluation”: 0. 

 

Με βάση τα δημοσιοποιημένα στοιχεία της ΑΔΙΠ, συνάγεται ότι το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου έλαβε την υψηλότερη σχετική βαθμολογία μεταξύ όλων 

ανεξαιρέτως των Πανεπιστημίων της χώρας. 

 

 

 Διεθνείς Αξιολογικές Διακρίσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου  

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου τα τελευταία χρόνια εντάχθηκε, για πρώτη φορά, στις 

ακόλουθες έγκυρες διεθνείς κατατάξεις Πανεπιστημίων (University rankings): 
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 Στη θέση [151-200] ανάμεσα στα καλύτερα Πανεπιστήμια σε όλο τον 

κόσμο που ιδρύθηκαν την τελευταία 50ετία, στο πλαίσιο του Times 

Higher Education Young University Ranking 2018 

 Στη θέση [301-400] στον κόσμο, μεταξύ χιλιάδων Πανεπιστημίων, στις 

Κοινωνικές Επιστήμες (Social Sciences), στο πλαίσιο του Times Higher 

Education University Ranking 2017 

 Στη θέση [146] στον κόσμο, μεταξύ μεγάλου αριθμού Πανεπιστημίων 

Αναδυόμενων Οικονομιών (Emerging Economies University Rankings), 

στο πλαίσιο του Times Higher Education University Ranking for Emerging 

Economies 2017 

 Στη θέση [447] στην Ευρώπη και στη θέση [1.123] στον κόσμο, στη 

γενική κατάταξη μεταξύ των δεκάδων χιλιάδων Πανεπιστημίων στον 

κόσμο, στο πλαίσιο του Webometrics Ranking of World Universities 2017. 

 

…ενώ το μεσημέρι της 26ης Σεπτεμβρίου 2018 θα ακολουθήσει νέα πολύ 

ενδιαφέρουσα σχετική ανακοίνωση για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

 

 

 Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Η προσπάθεια ίδρυσης της Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Αιγαίου είχε 

ξεκινήσει, με άρτιο σχεδιασμό και πολύ σημαντικές προοπτικές, ήδη από το 2007. 

 

Μετά από σειρά συζητήσεων με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, 

ιδρύθηκε, με τον Ν.4485/04.08.2017, η Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, η οποία αποτελεί πλέον τη θεσμική στέγη των τριών λειτουργούντων 

επί μακρόν Τμημάτων Μηχανικών: του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών 

και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος), του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης 

Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος), του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και 

Διοίκησης (Χίος). 

 

Ως διοικητική έδρα της κατανεμημένης Πολυτεχνικής Σχολής, μετά από 

δύσκολες εσωτερικές συζητήσεις στο Πανεπιστήμιο, προτάθηκε επανειλημμένα 

από τη Σύγκλητο – και ακολούθως ορίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας – η 

Σύρος. 

 

Ήδη η λειτουργία της Πολυτεχνικής Σχολής προχωρεί απολύτως ικανοποιητικά, 

ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη σχεδιασμός του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής 

για πρόταση αύξησης του αριθμού των μαθημάτων που θα προσφέρονται 

μεταξύ των Τμημάτων Μηχανικών από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, 

αξιοποιώντας και εξειδικευμένες τεχνολογικές υποδομές τηλεδιδασκαλίας που 

θα προμηθευτεί το Ίδρυμα κατά τους τελευταίους μήνες του 2018. 

 

Επιπλέον, η ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Αιγαίου μπορεί να 

οδηγήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος των επαγγελματικών 
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δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και 

Διοίκησης, στη Χίο, αν τελεσφορήσει η σημαντική προσπάθεια που βρίσκεται σε 

εξέλιξη με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ). 

 

Αντίστοιχα θέματα, που αφορούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των 

αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, 

στη Σύρο, μπορούν να συζητηθούν διεξοδικά, στο βαθμό που το Τμήμα 

ολοκληρώσει σχετική συζήτηση και καταλήξει στη σχέση που επιθυμεί να έχει 

με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σε συνδυασμό με το πλαίσιο που θέτει το 

ίδιο το αποφασίζον ΤΕΕ. 

 

 

 Ίδρυση Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

Είναι γνωστό ότι η ιδρυματική προσπάθεια ίδρυσης Τμήματος Οικονομικής και 

Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου είχε ξεκινήσει ήδη από το 1998. 

Το Τμήμα τελικά ιδρύθηκε το 2009, αλλά καταργήθηκε τον αμέσως επόμενο 

χρόνο στο πλαίσιο του σχεδίου ΑΘΗΝΑ, χωρίς να προλάβει να δεχθεί 

εισακτέους. 

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επανήλθε και μετά από σειρά διεξοδικών συζητήσεων 

με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Τουρισμού, 

ιδρύθηκε – επανιδρύθηκε – με τον Ν.4452/15.02.2017 το Τμήμα Οικονομικής και 

Διοίκησης Τουρισμού (ΤΟΔΙΤ).  

 

Το ΤΟΔΙΤ έχει έδρα τη Χίο και εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης, όπως 

ακριβώς είχε αποφασίσει η Σύγκλητος, ενώ δέχθηκε τους πρώτους 

προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 

 

Στην παρούσα φάση, μετά την άρτια διοικητική στελέχωση της Γραμματείας του 

Τμήματος και με την αξιοποίηση Διδασκόντων και Διδασκουσών τόσο από τα 

Τμήματα της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης όσο και συμβασιούχων (είτε με 

ΠΔ 407/80, είτε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ), η προσπάθειά μας 

επικεντρώνεται στη διασφάλιση, εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, αριθμού 

πιστώσεων για εκλογή μελών ΔΕΠ στο ΤΟΔΙΤ. 

 

 

 Επανίδρυση του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών-

Χρηματοοιοκονομικών Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

Σειρά συζητήσεων με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας οδήγησε 

στην επανίδρυση με τον Ν.4485/04.08.2017 του Τμήματος Στατιστικής και 

Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (ΣΑΧΜ) από 01.09.2018.  
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Με τη νομοθεσία αυτή αποκαθίσταται η ακαδημαϊκή τάξη, η οποία είχε αναιτίως 

παραβιαστεί από το σχέδιο ΑΘΗΝΑ λόγω της μετατροπής του Τμήματος ΣΑΧΜ 

σε μία εκ των δύο «Εισαγωγικών Κατευθύνσεων» του Τμήματος Μαθηματικών. 

 

Ήδη το σύνολο των διοικητικά απαιτουμένων ενεργειών για τον 

επαναδιαχωρισμό των δύο Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, «Μαθηματικών» και 

«Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοιοκονομικών Μαθηματικών», καθώς 

και η κατανομή των μελών διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, έχει 

ολοκληρωθεί εγκαίρως και με αρτιότητα.  

 

Απομένει, αρχές Σεπτέμβρη 2018, η προκήρυξη για εκλογή Προέδρων, 

Αναπληρωτών Προέδρου και Διευθυντών και Διευθυντριών ΠΜΣ στα δύο 

Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών. 

 

 

 Διασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 13.500.000 ευρώ για Κατασκευή 

Κτηρίου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Κατασκευή Κτηρίου 

Βιβλιοθήκης, στο Λόφο του Πανεπιστημίου, στη Μυτιλήνη 

 

Μετά από συνεργασία της Συνόδου Πρυτάνεων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων και ακολούθως μετά τη σύμφωνη γνώμη των συναρμόδιων 

Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

διασφαλίστηκαν πόροι για τη χρηματοδότηση ώριμων κτιριακών υποδομών σε 

Πανεπιστήμια της χώρας, όπως ακριβώς έχει συμβεί για δεκάδες Πανεπιστήμια 

στην Ευρώπη την τελευταία εικοσαετία. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έλαβε ένα 

από τα υψηλότερα ποσά μεταξύ των οκτώ (8) χρηματοδοτούμενων 

Πανεπιστημίων σε σύνολο είκοσι δύο (22) Πανεπιστημίων στη χώρα. 

 

Στις 22.12.2016 το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διασφάλισε σημαντικότατου ύψους 

ποσό 13.500.000 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Πρόγραμμα 

«Hellenic Universities I») για την κατασκευή Κτηρίου της Σχολής Κοινωνικών 

Επιστημών και Κτηρίου Βιβλιοθήκης, στο Λόφο του Πανεπιστημίου, στη 

Μυτιλήνη, αξιοποιώντας την ώριμη μελέτη που προαπαιτούνταν και η οποία 

είχε ήδη εκπονηθεί, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο 2007-2013.  

 

Η μελέτη προβλέπει κατασκευή τριών ανεξάρτητων κτηρίων συνδεόμενων 

μεταξύ τους με κάθετους διαδρόμους: 

 ενός τριώροφου (για τα γραφεία των Διδασκόντων και Διδασκουσών 

της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών πλην του Τμήματος Γεωγραφίας),  

 ενός διώροφου (για εργαστηριακούς χώρους) 

 ενός μονώροφου με υπόγειο (για τη Βιβλιοθήκη).  

 

Επιπλέον, προβλέπεται διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου εμβαδού 10.000 

τ.μ. με φυτεύσεις και χώρους στάθμευσης. 
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Στο συνολικό προϋπολογισμό περιλαμβάνεται και η χρηματοδότηση Εταιρείας 

υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στο πλαίσιο της υποστήριξης της Κεντρικής 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου για την παρακολούθηση 

κυρίως των αρχιτεκτονικών και στατικών εργασιών του έργου.  

 

Σημειώνεται ότι το ποσό που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί, μετά τις εκπτώσεις 

στις διαγωνιστικές διαδικασίες, θα είναι της τάξεως του 50% του αρχικά 

διαθέσιμου προϋπολογισμού. Κατά συνέπεια, πριν το καλοκαίρι του 2019, 

στρατηγικά, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα προσπαθήσει να πείσει την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων 

Οικονομικών, Παιδείας, Οικονομίας και Ανάπτυξης, ώστε να αξιοποιήσει 

ιδρυματικά και το αδιάθετο υπόλοιπο 50% του αρχικού προϋπολογισμού, δηλαδή 

περί τα 6.750.000 ευρώ, για ανέγερση και άλλων κρίσιμων κτιριακών υποδομών 

σε Πανεπιστημιακές Μονάδες, για τις οποίες θα πρέπει να έχει απαραιτήτως 

ολοκληρωθεί, ή να βρίσκεται σε φάση εκπόνησης, ώριμη μελέτη κατασκευής ή 

ανακατασκευής κτηρίων. 

 

 

 Διασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 1.890.000 ευρώ για Μελέτη και 

Ανακατασκευή του Κεντρικού Κτηρίου του Κτιριακού Συγκροτήματος 

«πρώην ΠΙΚΠΑ» στη Ρόδο 

 

Το 2011 παραχωρήθηκε από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου κτιριακό συγκρότημα όπου στεγαζόταν το «πρώην 

ΠΙΚΠΑ» και όμορη ιδιοκτησία. 

 

Στις 16 Μαρτίου 2018 το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διασφάλισε από το Υπουργείο 

Οικονομίας και Ανάπτυξης χρηματοδότηση ύψους 1.890.000 ευρώ από εθνικούς 

πόρους για μελέτη και ακολούθως ανακατασκευή τού ως άνω κτηρίου, καθώς 

και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 

 

 

 Διασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 4.108.093 ευρώ για Μελέτη και 

Ανακατασκευή του «Κτηρίου 04.7» στα Ταμπάκικα στο Καρλόβασι 

Σάμου 

 

Το έτος 1999 απαλλοτριώθηκαν υπέρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με κόστος 

5.353.194 ευρώ, τα κτήρια του ιστορικού βιομηχανικού συγκροτήματος 

Ταμπάκικων στο Καρλόβασι Σάμου. 

 

Στο διάστημα 2006-2009 καταγράφηκαν επιμέρους προσπάθειες για διαμόρφωση 

μιας γενικής τεχνικής εικόνας για το δέον γενέσθαι, ενώ ακολούθως απουσίασε 

μία ολοκληρωμένη ιδρυματική προσπάθεια και η συντονισμένη ενεργοποίηση 
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των Κεντρικών Τεχνικών Υπηρεσιών στην προοπτική αξιοποίησης της 

σημαντικής αυτής περιουσίας του Πανεπιστημίου. 

 

Στις 15 Μαρτίου 2018 το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διασφάλισε από το Υπουργείο 

Οικονομίας και Ανάπτυξης χρηματοδότηση ύψους 4.108.093 ευρώ, από εθνικούς 

πόρους, για μελέτη και ακολούθως ανακατασκευή του Κτηρίου 04.7, εμβαδού 

1.612,97 τ.μ., με προσανατολισμό τη δημιουργία αμφιθεάτρου –αίθουσας 

πολλαπλών χρήσεων- χωρητικότητας της τάξεως των 250 ατόμων.  

 

 

 Διασφάλιση ονομαστικού προϋπολογισμού ύψους 2.700.000 ευρώ για 

τη Μελέτη του «Κτηρίου 3» και του «Κτηρίου 16», στα Ταμπάκικα στο 

Καρλόβασι Σάμου 

 

Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δρομολογείται η εκπόνηση μελέτης: 

 για το Κτήριο 3 (διώροφο κτήριο, επιφάνειας κάλυψης 1.732,43 τ.μ. και 

δόμησης 2.841,94 τ.μ.), καθώς και  

 για το Κτήριο 16 (μονώροφο κτήριο, εμβαδού 511,32 τ.μ.).  

 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης των δύο κτηρίων είναι της τάξεως των 2.700.000 

ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι τελικά, μετά τις εκπτώσεις στη διαγωνιστική διαδικασία, 

θα απαιτηθεί ποσό της τάξεως των 800.000 ευρώ για τον ανάδοχο. 

 

 

 Διασφάλιση χρηματοδότησης για εκπόνηση Σχεδίου Γενικής Διάταξης 

(master plan) και Αρχιτεκτονικής Προμελέτης για τμήμα της περιοχής 

Ταμπάκικα στο Καρλόβασι Σάμου, στο πλαίσιο Προγραμματικής 

Σύμβασης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το ΕΜΠ, με το Υπουργείο 

Πολιτισμού, με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και με το Δήμο Σάμου  

 

Μετά από μακρά τεχνική και νομική προετοιμασία μεταξύ όλων των 

εμπλεκομένων μερών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει οριστικοποιήσει σχέδιο 

Προγραμματικής Σύμβασης, στην οποία συμμετέχουν το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, το Υπουργείο Πολιτισμού, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ο 

Δήμος Σάμου.  

 

Η Προγραμματική Σύμβαση έχει ως θέμα: «Υποστήριξη της Πανεπιστημιακής 

Μονάδας Σάμου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για υλοποίηση δράσεων που 

αποσκοπούν στη συντήρηση και αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων, 

στα Ταμπάκικα Καρλοβάσου Σάμου» και ουσιαστικά αφορά στην εκπόνηση 

Σχεδίου Γενικής Διάταξης (master plan) και Αρχιτεκτονικής Προμελέτης για 

τμήμα της περιοχής Ταμπάκικα Σάμου. 

 

Η χρηματοδότηση που απαιτείται είναι της τάξεως των 50.000 ευρώ και θα 

καλυφθεί, εν όλω, από ίδιους πόρους του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών 
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και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. 

 

 

 Διασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 2.331.000 ευρώ για Επισκευή – 

Διαρρύθμιση του διατηρητέου Κτηρίου “Γαροφαλλίδειο” στη Λήμνο 

 

Το διατηρητέο Κτήριο «Γαροφαλλίδειο» παραχωρήθηκε στις 22.11.2007 στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου από το Νοσοκομείο Λήμνου, όπου προηγουμένως το είχε 

δωρίσει η οικογένεια Νικολάου Γαρουφαλίδη. 

 

Στις 15.02.2017 το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διασφάλισε από το ΕΣΠΑ της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου χρηματοδότηση ύψους 2.331.000 ευρώ για Επισκευή 

– Διαρρύθμιση του Κτηρίου «Γαροφαλλίδειο» στη Λήμνο.  

 

Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση κατέστη εφικτή με την αξιοποίηση 

ολοκληρωμένης μελέτης που κατέθεσε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου το 2016 και η 

οποία είχε εκπονηθεί με πόρους της οικογενείας Νικολάου Γαρουφαλίδη. 

 

Ακολούθησε διαγωνιστική διαδικασία λίγους μήνες μετά και στις 25.10.2017 

υπεγράφη σύμβαση με τον ανάδοχο, στο πλαίσιο της οποίας η κατασκευή θα 

απαιτήσει ποσό ύψους 975.099,22 ευρώ. 

 

Tο έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις στο αρχικό 

χρονοδιάγραμμα λόγω ανάγκης προσαρμογής της στατικής μελέτης με έγκρισή 

της από το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και λόγω καθυστέρησης του 

Υπουργείου Πολιτισμού για την επί τόπου επίβλεψη των εκσκαφών. Εκτιμάται 

ότι το έργο θα έχει ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο 2019.  

 

Το “Γαροφαλλίδειο” –πρώην κινηματογράφος– περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 

μία αίθουσα χωρητικότητας 108 ατόμων και μία των 84 ατόμων, οι οποίες συν-

αξιοποιούνται και ενιαία σε διαμορφούμενο συνεδριακό χώρο των 230 και πλέον 

ατόμων. 

 

Κατά συνέπεια, η νεότερη Πανεπιστημιακή Μονάδα του Ιδρύματος, στη Λήμνο: 

 με την αξιοποίηση του «Γαροφαλλίδειου» κτηρίου από το φθινόπωρο 

του 2019, 

 με τον νέο άρτιο χώρο για εργαστήρια, γραφεία και λοιπές χρήσεις, 

εμβαδού 350 τ.μ., που είναι διαθέσιμος και αρχίζει να αξιοποιείται 

από τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου 2018,  

 με τη σταθερή συνέχιση της αξιοποίησης του «Παντελίδειου» κτηρίου, 

μετά την οριστικοποίηση της εσωτερικής διαμόρφωσης που 

ολοκληρώθηκε πριν από δύο και πλέον χρόνια, 
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 συνεχίζοντας την αξιοποίηση του συνόλου των λοιπών υπαρχόντων 

χώρων που ευγενώς μας έχουν διατεθεί, 

 εντείνοντας την προσπάθεια αναζήτησης πόρων – ή δωρητή – για 

εκπόνηση μελέτης ονομαστικού προϋπολογισμού της τάξεως των 

880.000 ευρώ και ακολούθως αναζήτησης πόρων ονομαστικού ύψους 

2.200.000 ευρώ για άρτια αποκατάσταση του «Χριστοδουλίδειου» 

κτηρίου που επλήγη από τον ισχυρό σεισμό το Μάιο 2014,  

 ξεκινώντας τις δύσκολες συζητήσεις για την αναζήτηση των 

θεσμικών προϋποθέσεων και της οικονομικής υποστήριξης ώστε να 

μπορέσει εις το μέλλον να αξιοποιηθεί ως χώρος Φοιτητικών 

Κατοικιών μη αξιοποιούμενο μεγάλο ξενοδοχείο που γειτνιάζει με 

κτήριο του Πανεπιστημίου, 

 με τον νέο εργαστηριακό και λοιπό υποστηρικτικό εξοπλισμό που 

αποκτάται τις επόμενες εβδομάδες με χρηματοδότηση από το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 

 με τον νέο πολύ σημαντικό εργαστηριακό εξοπλισμό, στο πλαίσιο του 

ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, που εκτιμάται ότι θα αποκτηθεί στις αρχές 

του 2019,  

 με την απασχόληση στο νησί, σήμερα, τεσσάρων (4) μονίμων 

διοικητικών υπαλλήλων και κατά καιρούς κάποιων αποσπασμένων 

υπαλλήλων από άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ενώ το 2014 δεν 

υπηρετούσε κανένας μόνιμος υπάλληλος,  

 με την απασχόληση ενός (1) μέλους ΕΔΙΠ και δύο (2) μελών ΕΤΕΠ, 

ενώ το 2014 δεν υπηρετούσε κανένα μέλος, 

 με τον διπλασιασμό του αριθμού των μελών ΔΕΠ το φθινόπωρο του 

2018 σε σχέση με το 2014, δηλαδή δέκα (10) μέλη ΔΕΠ από πέντε (5), 

γεγονός που θα οδηγήσει και σε ακαδημαϊκή αυτοδυναμία του 

Τμήματος, άρα και σε δυνατότητα έναρξης λειτουργίας 

Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 

2019-2020 ακόμη και ως επισπεύδον Τμήμα, 

 

ξεπερνά πλέον τα δύσκολα πρώτα χρόνια και ικανοποιώντας και τις πιο υψηλές 

προσδοκίες και αληθινές αγωνίες των ανθρώπων του Ιδρύματος που 

αγωνίστηκαν με πολύ δύσκολους όρους στα πρώτα βήματα του Τμήματος, 

συνεχίζει να οδεύει προς μία υπερήφανη ανοδική πορεία ακαδημαϊκής 

ωριμότητας, προς όφελος των φοιτητών και φοιτητριών μας και της 

ακαδημαϊκής κοινότητας της Λήμνου, γενικότερα. 

 

 

 Ολοκλήρωση κατασκευής και έναρξη λειτουργίας Φοιτητικών 

Κατοικιών Μυτιλήνης  

 

Η προσπάθεια αναζήτησης οικοπέδου για ανέγερση Φοιτητικών Κατοικιών στη 

Μυτιλήνη είχε τελεσφορήσει το 1998, δια της δωρεάς, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 

οικοπέδου στην πόλη της Μυτιλήνης από το Κληροδότημα «Δημοσθένη 
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Ραπτέλλη». Η χρηματοδότηση της μελέτης κατασκευής των Φοιτητικών 

Κατοικιών Μυτιλήνης διασφαλίστηκε το 2011 από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου και η έναρξη της κατασκευής των Φοιτητικών Κατοικιών 

Μυτιλήνης έγινε στις αρχές του 2014 με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

 

Το Δεκέμβριο 2016 ολοκληρώθηκε το έργο της ανέγερσης των Φοιτητικών 

Κατοικιών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης και άρχισε να 

αξιοποιείται, με υποδειγματικό τρόπο, από εκατόν τριάντα (130) δικαιούχους 

φοιτητές και φοιτήτριες προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους 

διδάκτορες. Το συγκρότημα των Φοιτητικών Κατοικιών Μυτιλήνης «Δημοσθένης 

Ραπτέλλης» αποτελείται από τέσσερα κτήρια, καθένα από τα οποία αποτελείται 

από υπόγειο, ισόγειο, Α΄ όροφο, Β΄ όροφο, ενώ ο συνολικός αριθμός των κλινών 

ανέρχεται σε εκατόν τριάντα (130). 

 

Κατά την Τελετή Εγκαινίων των Φοιτητικών Κατοικιών Μυτιλήνης, στις 29 

Ιουνίου 2018, ο Μητροπολίτης Μυτιλήνης, Ερεσσού και Πλωμαρίου κ.κ. Ιάκωβος 

και Πρόεδρος του Κληροδοτήματος «Δημοσθένη Ραπτέλλη», δημοσιοποίησε την 

πρόθεσή του να ζητήσει από το Ίδρυμα «Δημοσθένη Ραπτέλλη» να προχωρήσει 

σε δωρεά στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ενός ακόμη οικοπέδου που βρίσκεται 

απέναντι από τις Φοιτητικές Κατοικίες Μυτιλήνης, για ανέγερση και νέων 

Φοιτητικών Κατοικιών. 

 

 

 Παραχώρηση ακινήτου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Δήμο 

Σύρου και δι’ αυτού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για στέγαση 

Εργαστηρίων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου 

 

Μετά από σειρά ενεργειών κατά τα προηγούμενα χρόνια, τον Ιούλιο 2018 

ολοκληρώθηκαν οι τυπικές διαδικασίες παραχώρησης του ακινήτου 

ονομαζομένου «Ελυζέ» από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Δήμο Σύρου και 

δι’ αυτού στο Πανεπιστήμιο και επίκειται η υπογραφή σχετικού συμφωνητικού 

με το Δήμο. 

 

Τα επόμενα στάδια δραστηριοποίησης περιλαμβάνουν την εκπόνηση μικρής 

κλίμακας μελέτης για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις στο κτήριο, ανάλογα με 

την ακριβή χρήση που θα αποφασίσει το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης 

Προϊόντων και Συστημάτων. 

 

Παραμένει ως βασική εκκρεμότητα υποδομής για την Πανεπιστημιακή Μονάδα 

Σύρου η αναζήτηση ενός χώρου διδασκαλίας μεγάλης χωρητικότητας, κατά 

προτίμηση αμφιθεατρικού αν αυτό καταστεί εφικτό. 
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 Πρώτη φάση σχεδιασμού αξιοποίησης νέων σημαντικών χώρων στην 

Πανεπιστημιακή Μονάδα Χίου 

 

Μετά από διαβούλευση στα Τμήματα και τις υπηρεσίες της Πανεπιστημιακής 

Μονάδας Χίου, το Ίδρυμα προσανατολίζεται στην αποκατάσταση του παλαιού 

κτηρίου της Καρραδείου, στην κατεδάφιση του νεότερου κτιρίου το οποίο δεν 

φαίνεται να είναι ιδιαίτερα λειτουργικό ενώ ήδη χρήζει σοβαρών επεμβάσεων 

και ακολούθως ανέγερση νέου κτηρίου ώστε να αξιοποιηθεί το σύνολο του 

συντελεστή δόμησης και να αποκτηθεί ένα απολύτως λειτουργικό κτήριο, 

σύμφωνα με τις ανάγκες που θα αποτυπωθούν οργανωμένα και επακριβώς από 

τα Τμήματα. 

 

Στην σχετική πρώτη αποτύπωση που έχει κατατεθεί από συνεργαζόμενο 

μηχανικό, γίνεται αναφορά για δημιουργία συνολικά πολύ σημαντικής έκτασης 

χώρου εμβαδού 3.129,73 τ.μ., η αξιοποίηση του οποίου εκτιμάται ότι μπορεί να 

οδηγήσει σε κορυφαία βελτίωση τις διαθέσιμες κτιριακές υποδομές της 

Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου. 

 

Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την εκπόνηση αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, 

όπως προβλέπει η νομοθεσία και ακολούθως διαγωνισμό για την ανάθεση των 

απαιτούμενων μελετών και αδειοδοτήσεων. 

 

Ο προϋπολογισμός των μελετών, που θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων, είναι της τάξεως των 1.300.000€ ευρώ, ενώ η τελική 

δαπάνη του αναδόχου, μετά την έκπτωση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, 

εκτιμάται ότι δεν θα υπερβεί τις 450.000 ευρώ.  

 

 

 Προμήθεια Εξοπλισμού και Δημιουργία Υποδομών για Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Βόρειο Αιγαίο (Λήμνος, 

Λέσβος, Χίος, Σάμος) ύψους 1.588.891,72 ευρώ 

 

Το Μάρτιο 2018, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου, ανταποκρινόμενη σε σχετική ιδρυματική πρόταση που είχαμε 

υποβάλει, ανακοίνωσε την έγκριση ποσού ύψους 1.588.891,72 ευρώ για την 

ανάπτυξη υποδομών και την προμήθεια εκπαιδευτικού και άλλου εξοπλισμού 

για τα Τμήματα των νησιών του Βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σάμος). 

 

Σημειώνεται εμφατικά ότι στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται ειδικός εξοπλισμός, 

ύψους περί τις 600.000 ευρώ, με τον οποίο θα αποκτήσουμε την τεχνολογική 

δυνατότητα να διαμορφώσουμε μία αίθουσα σε κάθε νησί του Βορείου Αιγαίου 

ως αίθουσα αμφίδρομης τηλεδιδασκαλίας. Κατά συνέπεια, θα γίνει εφικτό, με 

απόλυτη τεχνολογική επάρκεια, τα μαθήματα που παρέχονται από διδάσκοντες 

και διδάσκουσες σε ένα νησί, να μπορούν να παρακολουθούν, με ζωντανή 
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αμφίδρομη επικοινωνία, φοιτητές και φοιτήτριες σε άλλο νησί, άρα να γεννηθεί 

προς αξιοποίηση σημαντικός καθηγητοχρόνος για επιπλέον νησιά. 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έχει 

εντάξει για τις Πανεπιστημιακές μας Μονάδες στο Βόρειο Αιγαίο (Λήμνος, 

Λέσβος, Χίος, Σάμος) από την αρχή της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου 2014-

2020(+3), χρηματοδότηση συνολικού ύψους 5.500.000 ευρώ. Οι πόροι αυτοί, 

μάλιστα, θεωρούμε ότι μπορούν να αυξηθούν σημαντικά περαιτέρω, μετά από 

συζητήσεις και απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, στο βαθμό που η 

απορροφητικότητα άλλων φορέων – εκπαίδευσης και άλλων – του ΕΣΠΑ της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θεωρηθεί σχετικά μειωμένη. 

 

Υπενθυμίζεται ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου μέχρι σήμερα και παρά τις διαρκείς προσπάθειές μας σε όλα τα 

επίπεδα δεν έχει ενεργοποιήσει το δικαίωμά μας να αξιοποιήσουμε πόρους της 

τάξεως των 2.500.000 ευρώ, για τους οποίους το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι 

αποκλειστικά δικαιούχος (Ταμείο: ΕΤΠΑ, Τύπος Δράσεων: «Υποδομές 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»), για αξιοποίηση από τις Πανεπιστημιακές Μονάδες 

στο Νότιο Αιγαίο (Σύρος, Ρόδος) κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο 2014-

2020(+3). 

 

 

 Θεσμική ίδρυση διοικητικών δομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην 

Αθήνα 

 

Το Δεκέμβριο του 2016, για πρώτη φορά, θεσμοθετήθηκε μετά από δημοσίευση 

σε ΦΕΚ η ίδρυση διοικητικής δομής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Αθήνα, σε 

επίπεδο Γραφείου, με την ονομασία «Γραφείο Διανησιωτικής Υποστήριξης». 

 

Επιπλέον, τον Μάρτιο του 2018, στο πλαίσιο του ορισμού της Μονάδας 

Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. ως οργανικής Μονάδας 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε επίπεδο Διεύθυνσης, θεσμοθετήθηκαν δύο (2) 

ακόμη διοικητικές δομές του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Αθήνα, αμφότερες σε 

επίπεδο Τμήματος του Ε.Λ.Κ.Ε. 

 

 

 Φοιτητικά Βραβεία Αριστείας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αναγνωρίζοντας τη σημασία της αριστείας στην 

έρευνα ως βασικό πυλώνα διάκρισης και έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της 

επίδοσης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του 

στην έρευνα, καθιέρωσε το 2014, με απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος και 

με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, ετήσια προκήρυξη δέκα (10) 

Φοιτητικών Βραβείων Αριστείας, τα οποία αφορούν στο σύνολο των 

επιστημονικών πεδίων που θεραπεύουν οι Σχολές του Ιδρύματος.  
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Στο πλαίσιο αυτό: 

 στις 24 Μαΐου 2016, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος 

Ωνάση στην Αθήνα, διεξήχθη η 1η Τελετή Απονομής Φοιτητικών 

Βραβείων Αριστείας Πανεπιστημίου Αιγαίου  

 στις 7 Απριλίου 2017, στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα, διεξήχθη η 

2η Τελετή Απονομής Φοιτητικών Βραβείων Αριστείας Πανεπιστημίου 

Αιγαίου.  

 

Σε αμφότερες τις εκδηλώσεις τίμησε με την παρουσία του το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος, ο οποίος 

βράβευσε τους τιμώμενους φοιτητές και φοιτήτριες. 

 

 

 Ολοκληρωμένη έρευνα για την επαγγελματική αποκατάσταση του 

συνόλου των αποφοίτων ΠΠΣ, ΠΜΣ, Δρ., του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 εκπονήθηκε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 

ολοκληρωμένη έρευνα για την καταγραφή της επαγγελματικής προόδου και 

τρέχουσας επαγγελματικής αποκατάστασης όλων των αποφοίτων ανά Τμήμα, 

χωριστά για τους αποφοίτους ΠΠΣ, κάθε ΠΜΣ, Δρ., με απευθείας επικοινωνία 

με το σύνολο των αποφοίτων από ιδρύσεως Πανεπιστημίου, των οποίων τα 

στοιχεία ήταν διαθέσιμα ή έγινε εφικτό να ανακτηθούν.  

 

Η δαπάνη του Πανεπιστημίου για την εκπόνηση της έρευνας περιλάμβανε την 

αμοιβή των συνεντευξιαστών υποψηφίων διδακτόρων ή μεταπτυχιακών 

φοιτητών και φοιτητριών, όπως προτάθηκαν ανά Τμήμα, και μιας διδάκτορος 

που οργάνωσε το ερωτηματολόγιο, συντόνιζε διαρκώς σε τηλεδιασκέψεις τους 

συνεντευξιαστές για τη δράση τους στα κοινωνικά δίκτυα για αναζήτηση 

στοιχείων και άλλων αποφοίτων, κατέγραφε τα επιμέρους αποτελέσματα και τα 

αποτύπωνε γραφικά ανά Τμήμα και ιδρυματικά. 

 

Τα αναλυτικά στοιχεία και αποτελέσματα παραδόθηκαν στον/στην Πρόεδρο 

κάθε Τμήματος χωριστά, εν συνόλω στην Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και 

Φοιτητικής Μέριμνας, ενώ τα συνολικά ιδρυματικά αποτελέσματα είναι σταθερά 

αναρτημένα στην κεντρική ιδρυματική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 

Με τον τρόπο αυτό, επιπλέον, διασφαλίστηκε η δυνατότητα άμεσης 

επικοινωνίας του Πανεπιστημίου και των Τμημάτων του με την κοινότητα των 

αποφοίτων. 

 

Σημειώνεται εμφατικά η ανάγκη συνέχισης της στελέχωσης της Κεντρικής 

Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας με έναν/μία μόνιμο διοικητικό 

υπάλληλο, με αντικείμενο απασχόλησης θέματα σχετικά με τους Αποφοίτους 

του Ιδρύματος, όπως και με άλλα – κατά το μάλλον ή ήττον συναφή θέματα – 
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όπως το Γραφείο Σταδιοδρομίας, την Πρακτική Άσκηση, αλλά και τα Θερινά 

Σχολεία. 

 

 

 Φοιτητική Μέριμνα: Υπηρεσίες Στέγασης και Σίτισης δικαιούχων 

φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών, το ποσοστό δωρεάν 

σίτισης από όσες φοιτήτριες και όσους φοιτητές υπέβαλαν αίτηση και κατοικούν 

στα νησιά μας, έφτασε το 94%. Το υψηλότατο αυτό ποσοστό ήταν αποτέλεσμα 

ιδρυματικής πρωτοβουλίας μας στο όριο του νόμου, μετά από συνεργασία και 

τεχνική βοήθεια από το Κεντρικό Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας και 

Συμβουλευτικής, για ενεργοποίηση της διαδικασίας επικαιροποίησης του 

καταλόγου των δωρεάν σιτιζόμενων φοιτητών και φοιτητριών ανά 

δεκαπενθήμερο.  

 

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών, το ποσοστό 

ικανοποίησης αιτούντων και αιτουσών για δωρεάν στέγαση ήταν περί το 50%.  

 

Θεωρούμε ότι για τα επόμενα χρόνια σημαντικό όρο για τη βιωσιμότητα της 

λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα αποτελέσει η διασφάλιση 

φοιτητικής στέγης για περισσότερους φοιτητές και φοιτήτριες. Άρα μείζονος 

σημασίας στρατηγικό ζήτημα αποτελεί: 

 τόσο η αύξηση του αριθμού των Φοιτητικών Κατοικιών (π.χ. Ρόδος, 

Λήμνος, Σύρος),  

 όσο και η αύξηση του διαθέσιμου αριθμού κλινών σε 

Πανεπιστημιακές Μονάδες όπου υπάρχουν ήδη Φοιτητικές Κατοικίες 

(π.χ. Μυτιλήνη).  

 

Σημειώνεται εμφατικά η πραγματικότητα που έχει αποτυπωθεί λόγω της 

μείζονος οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν προπτυχιακοί 

φοιτητές και φοιτήτριες Τμημάτων, των οποίων το πρόγραμμα σπουδών δεν 

περιλαμβάνει υποχρεωτικά εργαστήρια, φροντιστήρια ή εργασίες πεδίου, που 

δεν διαμένουν στα νησιά και προσπαθούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους 

ενεργοποιούμενοι εξ αποστάσεως και μεταβαίνοντας στα νησιά κατά τη 

διάρκεια των εξεταστικών περιόδων συχνά διαμένοντας σε συμφοιτητές και 

συμφοιτήτριες. Η πραγματικότητα αυτή συνεισφέρει και στη διαμόρφωση του 

υψηλού ποσοστού 94% δωρεάν σιτιζόμενων φοιτητών και φοιτητριών μεταξύ 

των αιτούντων που σταθερά κατοικούν στα νησιά μας. 

 

Για την ανέγερση νέων Φοιτητικών Κατοικιών, σχετική προτεραιότητα μεταξύ 

των Πανεπιστημιακών Μονάδων θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί: 

 στη Ρόδο, πρώτα για αναζήτηση οικοπέδου για δωρεά ή αγορά, και 

ακολούθως για εκπόνηση μελέτης και ανέγερση Φοιτητικής 

Κατοικίας Ρόδου,  
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 στη Μυτιλήνη, για αναζήτηση οικοπέδου για δωρεά και ακολούθως 

για εκπόνηση μελέτης και ανέγερση νέας Φοιτητικής Κατοικίας με 

στόχο την αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων κλινών στην 

φοιτητικά πολυπληθέστερη Πανεπιστημιακή Μονάδα. 

 

Προφανώς είναι απολύτως ρεαλιστικό οι ενέργειες να είναι συνεξελισσόμενες 

για τις περισσότερες Πανεπιστημιακές Μονάδες. 

 

Σε κάθε περίπτωση, ειδικά για την Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου και τα 

ξεχωριστά οικονομικά χαρακτηριστικά του νησιού, θεωρούμε ότι η αξιοποίηση 

χρηματοδοτικών εργαλείων όπως οι Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα 

(Σ.Δ.Ι.Τ.), στο πλαίσιο των οποίων τα τελευταία τρία χρόνια έχουν αναπτυχθεί 

και εγκαινιαστεί σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα με ιδιαίτερη επιτυχία, πρέπει 

να μελετηθούν ενδελεχώς. Η αρμόδια Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ι.Τ. του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία ήδη συνεργαστήκαμε δια 

ζώσης σχετικά, μάς έχει δηλώσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη θετική 

διάθεσή της για συνεργασία και χρονοπρογραμματισμό των απαιτουμένων 

ενεργειών, αφού πρώτα διασφαλιστεί σχετικό οικόπεδο. 

 

Ακολουθεί αποτύπωση στοιχείων ικανοποίησης αιτήσεων στέγασης και σίτισης 

κατά την τελευταία τετραετία. 

 

Στέγαση Φοιτητών και Φοιτητριών 

 

Ακαδημαϊκό 

Έτος 

Αριθμός  

Αιτήσεων 

Αριθμός 

στεγαζόμενων 

Ποσοστό  

ικανοποίησης 

2014-2015 1.389 667 48,02 % 

2015-2016 1.333 645 48,39 % 

2016-2017 1.370 672 49,05 % 

2017-2018 1.269 673 53,03 % 

 

 

Σίτιση Φοιτητών και Φοιτητριών 

 

Ακαδημαϊκό 

Έτος 

Αριθμός  

Αιτήσεων 

Αριθμός  

σιτιζόμενων 

Γενικό  

Ποσοστό  

ικανοποίησης 

2014-2015 3.551 2.201 61,98 % 

2015-2016 3.716 2.028 54,57 % 

2016-2017 3.576 1.823 50,98 % 

2017-2018 3.400 1.820 53,53 % 
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 Φοιτητική Μέριμνα: Συμβουλευτικοί σταθμοί υποστήριξης φοιτητών 

και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υποστηρίζοντας την απρόσκοπτη εξέλιξη των 

σπουδών αλλά και την πολύπλευρη ολοκλήρωση της προσωπικότητας των 

φοιτητών και φοιτητριών, μερίμνησε ώστε κατά την τελευταία τριετία σε κάθε 

Πανεπιστημιακή Μονάδα να λειτουργεί Συμβουλευτικός Σταθμός με στόχο τη 

διασφάλιση της συναισθηματικής και ψυχολογικής υποστήριξης τους, αλλά και 

του συνόλου των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. 

 

Οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί στελεχώνονται με τη συνεργασία ψυχολόγων, είτε 

από το Πανεπιστήμιο, είτε από τοπικά νοσοκομεία και τοπικές κοινωνικές δομές, 

είτε συνεργαζόμενων συμβατικά απευθείας με το Πανεπιστήμιο. 

 

Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη 

διαχείριση θεμάτων της καθημερινότητας και κρίνουν ότι χρειάζονται βοήθεια 

μπορούν να απευθύνονται στο ανθρώπινο δυναμικό των Συμβουλευτικών 

Σταθμών.  

 

Οίκοθεν νοείται ότι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και με 

απόλυτη εχεμύθεια σύμφωνα με τις αρχές του ιατρικού απορρήτου. 

 

 

 Απονομή του Χρυσού Μεταλλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

 

Στους χώρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, στις 8 Νοεμβρίου 2015, 

απονεμήθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και Πανεπιστημιακό Καθηγητή 

Κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο το Χρυσό Μετάλλιο του Ιδρύματος για τις 

συστηματικές προσπάθειες και παρεμβάσεις του υπέρ των δημοσίων 

Πανεπιστημίων και του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 

Επιπλέον, όμως, και για τις σημαντικές παρεμβάσεις του υπέρ των ευρωπαϊκών 

και εθνικών πολιτικών αντιμετώπισης του ζητήματος των προσφυγικών και 

μεταναστευτικών ροών, οι οποίες κατ' εξοχήν επισυμβαίνουν στις νήσους 

ακαδημαϊκής λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

 

 

 Βραβεύσεις σε δωρητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου  

 

Στους χώρους του Ιδρύματος Ευγενίδου, στην Αθήνα, στις 7 Απριλίου 2017 

βραβεύτηκαν δωρητές-νησιώτες που έχουν στηρίξει έμπρακτα και πολύπλευρα 

το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην προσπάθεια βελτίωσης των υποδομών του. 

 



 
Απολογισμός Πρυτανικής Αρχής Πανεπιστημίου Αιγαίου  

01.09.2014-31.08.2018 

 

Σελίδα 21 από 55 

Συγκεκριμένα, δια χειρός του προσκεκλημένου Προέδρου της Δημοκρατίας 

Κυρίου Προκόπιου Παυλόπουλου, βραβεύτηκαν: 

 Ο Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ερεσσού και Πλωμαρίου κ.κ. Ιάκωβος και 

Πρόεδρος του Κληροδοτήματος «Δημοσθένης Ραπτέλλης», για τη 

δωρεά στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου του οικοπέδου στο οποίο ανηγέρθη 

η Φοιτητική Εστία Μυτιλήνης. 

 Η Επιτροπή Στήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο, για την επί 

μακρόν πολύπλευρη και ουσιαστική στήριξη της Πανεπιστημιακής 

Μονάδας Χίου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου γενικότερα. 

 Η Οικογένεια Νικολάου Γαρουφαλίδη, για τη σημαντική στήριξή της 

για την παραχώρηση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου του διατηρητέου 

«Γαροφαλλίδειου» Κτηρίου – συνεδριακού χώρου 230 ατόμων – στη 

Λήμνο και για την εκπόνηση της ολοκληρωμένης μελέτης 

ανακατασκευής του με ίδιους πόρους της οικογενείας. 

 

 

 Προσφυγικό πρόβλημα και Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στα δύσκολα χρόνια της προσφυγικής κρίσης κυρίως 

για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, κατά τους πρώτους μήνες υποστήριξε 

ανθρωπιστικά τους πρόσφυγες με ποικίλους τρόπους, καθημερινά, επί αρκετούς 

μήνες, στο μέτρο των δυνατοτήτων του και μέχρι να οργανωθούν οι διοικητικές 

δομές της πολιτείας ώστε να ανταποκριθούν στο ανθρωπιστικό καθήκον τους. 

 

Ακολούθως, προσπάθησε να διαμορφώσει το πλαίσιο ενεργοποίησης των 

ανθρώπων του και κυρίως της εθελοντικής δραστηριοποίησης φοιτητών και 

φοιτητριών σε συνεργασία με τοπικές συλλογικότητες και αρμόδιους φορείς. 

 

Ταυτόχρονα, υποστήριξε με κάθε τρόπο βιώσιμες προσπάθειες υψηλής 

σημαντικότητας με διεθνή επιστημονική συνεργασία και αρωγή, που ξεκίνησαν 

από ανθρώπους του Αιγαίου που διαθέτουν ολοκληρωμένη επιστημονική γνώση 

συναφών θεμάτων. 

 

Στο μεταξύ, κατά τα πρώτα χρόνια της κρίσης, συγκροτήθηκε στο Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου Ομάδα Εργασίας για τη διερεύνηση των προϋποθέσεων εγγραφής 

προσφύγων, ενώ υποβλήθηκε αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας για διαμόρφωση 

πλαισίου για την έκδοση ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για την κατ’ εξαίρεση 

εισαγωγή προσφύγων φοιτητών και φοιτητριών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Από 

την εξέλιξη του θέματος από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας 

διαπιστώθηκε ότι προτεραιότητα απαιτούσε η δραστηριοποίηση σε θέματα 

άτυπων μορφών εκπαίδευσης. 

 

Επιπλέον καταγράφηκαν, μεταξύ πολλών άλλων, οι ακόλουθες πρωτοβουλίες: 

 Παροχή 2.000 γλωσσικών αδειών σε πρόσφυγες, στο πλαίσιο του 

προγράμματος Online Linguistic Support for Refugees, του Erasmus+ 
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 Στοχευμένες συνεργασίες με επιλεγμένες δομές και Μ.Κ.Ο. (π.χ. 

Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε., Πράξις, Ηλιαχτίδα, Γιατροί του Κόσμου 

κ.α.) 

 Διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων για τους πρόσφυγες στις 

αθλητικές εγκαταστάσεις του Ιδρύματος 

 Συνεργασία με το EMUNI Euro-Mediterranean University of Slovenia, 

για παροχή μαθημάτων σε προσφυγικούς πληθυσμούς 

 Ένταξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Refugees Welcome Map της 

European Universities Association EUA. 

 

Την ίδια στιγμή, μετά από σχετικές απευθείας συνεννοήσεις και με το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υπεβλήθη το 2016 από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

απευθείας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημαντικής κλίμακας ολοκληρωμένη 

πρόταση για χρηματοδότηση δράσεων με τίτλο: «Filomathia: The Road to the Future - 

A European project offering Academic Integration for Young Refugees». Όμως, παρά τη 

διαπιστωθείσα εξαιρετική ωριμότητα της πρότασης, προσανατολισμός της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν η χρηματοδότηση της χώρας και Μ.Κ.Ο. για θέματα 

πρώτης ανθρωπιστικής σημασίας, ως απάντηση στην ανάγκη κάλυψης 

πρωταρχικών αναγκών ασφαλούς διαμονής και διαβίωσης των προσφύγων και η 

προσπάθεια δεν τελεσφόρησε χρηματοδοτικά. 

 

 

 Διοργάνωση Έκτακτης συνεδρίασης της Συνόδου Πρυτάνεων, στη 

Μυτιλήνη, με θέμα το προσφυγικό μεταναστευτικό 

 

Στις 2 Απριλίου 2016, με τη συμμετοχή της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας 

Καθηγήτριας Σ. Αναγνωστοπούλου, διεξήχθη έκτακτη συνεδρίαση της Συνόδου 

Πρυτάνεων στην αίθουσα Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη 

Μυτιλήνη, με θέμα το προσφυγικό μεταναστευτικό.  

 

Στη συνεδρίαση αυτή καταγράφηκε η επί πολλούς μήνες και σε εξέλιξη 

ευρισκόμενη παρέμβαση όλων των Πανεπιστημίων της χώρας για συμμετοχή 

και προσφορά με εθελοντικές δράσεις εκπαιδευτικού, ερευνητικού και 

ανθρωπιστικού χαρακτήρα, ενεργοποιώντας το σύνολο του προσωπικού και 

κυρίως τους φοιτητές και φοιτήτριες των Ιδρυμάτων.  

 

Κοινή πεποίθηση αποτέλεσε το γεγονός ότι, πέρα από την ανάγκη κάλυψης 

πρωταρχικών αναγκών ασφαλούς διαμονής και διαβίωσης των προσφύγων, 

κεντρική παραμένει η ανάγκη για εκπαίδευση, κατάρτιση και εν γένει 

υποστήριξη, με σεβασμό και αποδοχή της πολιτισμικής ετερότητας.  

 

Επιπλέον, αποφασίστηκε η συστηματική ενεργοποίηση, από κοινού, των 

Ελληνικών Πανεπιστημίων σε συνεργασία και με την υποστήριξη του 

Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να γίνει δυνατή η δημιουργία 

προγραμμάτων τυπικής, άτυπης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για διάφορες 



 
Απολογισμός Πρυτανικής Αρχής Πανεπιστημίου Αιγαίου  

01.09.2014-31.08.2018 

 

Σελίδα 23 από 55 

κατηγορίες προσφυγικού πληθυσμού, η παροχή προγραμμάτων γλωσσικής 

προετοιμασίας και δράσεις ανάλογου χαρακτήρα.  

 

…παρεμπιπτόντως σημειώνεται ότι ήταν μία από τις σπάνιες συνεδριάσεις στην 

ιστορία της Συνόδου Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων της χώρας, που διεξήχθη 

σε Πανεπιστημιακούς χώρους και όχι σε χώρους ξενοδοχείων με αστυνομική 

προστασία. 

 

 

 Έγκριση τριάντα δύο (32) νέων θέσεων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου 

 

Μετά από εξαετή άγονη περίοδο μη προκήρυξης νέων θέσεων μελών ΔΕΠ και 

μη προκήρυξης των θέσεων των αφυπηρετησάντων ή παραιτουμένων μελών 

ΔΕΠ στα ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) της χώρας, το Υπουργείο Παιδείας, το 2016, 

διασφάλισε [500+500] νέες θέσεις μελών ΔΕΠ για τα ΑΕΙ. 

 

Στην προετοιμασία του αλγορίθμου κατανομής των θέσεων μεταξύ των 

Πανεπιστημίων, στη Σύνοδο Πρυτάνεων, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατέβαλε 

ιδιαίτερη προσπάθεια να ληφθούν υπόψη και τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά της 

πολυνησιωτικότητας, επιπλέον της πολυεδρικότητας. 

 

Κατά την κατανομή των [500+500] θέσεων μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου έλαβε τελικά [15+17] θέσεις νέων μελών ΔΕΠ.  

 

Κατά την ολιγόωρη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

τόσο για τις «πρώτες 500» θέσεις μελών ΔΕΠ το 2016, όσο και για τις «επόμενες 

500» θέσεις μελών ΔΕΠ το 2017 για την απόφαση κατανομής τους στα Τμήματα, 

παρουσιάστηκε αναλυτικά πληθώρα λεπτομερών στοιχείων σχετικά με τον 

αριθμό των μελών ΔΕΠ και τις απώλειες σε αριθμό μελών ΔΕΠ, ανά Τμήμα. 

Θεωρούμε ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε στη Σύγκλητο για την κατανομή 

των [15+17] θέσεων μελών ΔΕΠ μεταξύ των Τμημάτων ήταν ακαδημαϊκά 

υποδειγματική. 

 

 

 Ενίσχυση νέων Λεκτόρων και νέων Επικούρων Καθηγητών και 

Καθηγητριών Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ξεχωριστής υποστήριξης νεοδιορισθέντων και 

νεοδιορισθεισών Λεκτόρων και Επικούρων Καθηγητών και Καθηγητριών, στο 

πλαίσιο των περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων του Πανεπιστημίου, 

αποφασίστηκε, την άνοιξη του 2015, η χρηματοδότηση των δεκαέξι (16) 

νεοδιορισθέντων και νεοδιορισθεισών, από τον τακτικό προϋπολογισμό, με ποσό 

3.000 ευρώ για καθέναν και καθεμία, με σκοπό την κάλυψη εξόδων μετάβασης 
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τους σε συνέδρια, για προμήθεια εξοπλισμού, για υποδοχή συνεργαζόμενων 

επιστημόνων κ.λπ., κατά την απόλυτη κρίση τους. 

 

Δυστυχώς, οι περιορισμοί που προκύπτουν από το γραφειοκρατικό πλαίσιο 

αξιοποίησης των πόρων του τακτικού προϋπολογισμού, καθώς και οι ιδρυματικά 

κεντρικές διαγωνιστικές διαδικασίες που απαιτούνται κατά νόμον για αποφυγή 

κατάτμησης προμηθειών, οδήγησαν, σε μερικές περιπτώσεις, στην αδυναμία 

αξιοποίησης του συνόλου των διαθέσιμων χρημάτων. Στην ίδια κατεύθυνση, 

προσπαθήσαμε να μεταφερθεί η σχετική δυνατότητα και στον επόμενο χρόνο, 

όπου ξανά σε κάποιες περιπτώσεις επαναλήφθηκε το πρόβλημα. 

 

Θεωρούμε ότι η προσπάθεια μπορεί να συνεχιστεί, ξεκινώντας από τον 

προϋπολογισμό του έτους 2019 για νεοδιορισθέντες Επίκουρους Καθηγητές και 

Καθηγήτριες του Ιδρύματος, στο πλαίσιο των [15+17] νέων μελών ΔΕΠ που θα 

έχουν αναλάβει υπηρεσία μέχρι τότε.  

 

 

 Συγκρότηση Ιδρυματικών Επιτροπών για προώθηση μείζονος 

σημασίας στρατηγικών δράσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Με αποφάσεις Πρύτανη συγκροτήθηκαν και δραστηριοποιήθηκαν οι ακόλουθες 

Επιτροπές:  

 Επιτροπή Ισότητας και Ίσων Ευκαιριών με τη συνοπτική ονομασία 

«ΑΙΓΑΙΟ 50:50 Ισόρροπη Συμμετοχή» 

 Επιτροπή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με τη συνοπτική ονομασία 

«Πράσινο Πανεπιστήμιο» 

 Επιτροπή Επικοινωνίας, Προώθησης και Προβολής του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου με τη συνοπτική ονομασία «Προωθώ το 

ΑΙΓΑΙΟ» 

 «Επιτροπή Βιοηθικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου» 

 

 

 Προτυποποίηση των ακαδημαϊκών, διοικητικών και οικονομικών 

διαδικασιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Κατά την τελευταία τετραετία καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια για την 

άρτια προτυποποίηση των ακαδημαϊκών, διοικητικών και οικονομικών 

διαδικασιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κυρίως την απόκτηση γενικευμένης 

κουλτούρας για το θέμα αυτό από το διοικητικό προσωπικό, στο πλαίσιο 

κανόνων και αρχών που ορίζει η Επιστήμη της Διοίκησης και των 

Πληροφοριακών Συστημάτων. 

 

Ο ρόλος των Κεντρικών Διευθύνσεων στην προτυποποίηση των διαδικασιών και 

την περιγραφή των ροών εργασίας σε σχετικά διαγράμματα ροής, σε διαρκή 

συνεργασία με το αρμόδιο Γραφείο Ελέγχου Ποιότητας και με συστηματική 
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συνεργασία με τους ανθρώπους των Περιφερειακών Διευθύνσεων, είναι 

κρίσιμος και αναντικατάστατος.  

 

Οι προτυποποιημένες διαδικασίες και οι ροές εργασίας, ακολούθως, 

υιοθετούνται από το σύνολο των περιφερειακών δομών στα έξι (6) νησιά και την 

Αθήνα, ενώ περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον σχεδιασμό ενιαίων εντύπων, 

την προετοιμασία προτύπων αποφάσεων των οργάνων, στοχεύοντας γενικότερα 

στη διασφάλιση της ομοιότροπης εργασίας όμοιων διοικητικών δομών, όπου και 

αν αυτές βρίσκονται γεωγραφικά στο Αιγαίο. 

 

Αυτή η άριστη οργάνωση εργασίας είναι κεφαλαιώδης για την οργανωμένη 

λειτουργία του Πανεπιστημίου και απαραίτητη για την υποστήριξη των 

διαδικασιών ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, με όρους διασφάλισης 

ποιότητας, υψηλής αποτελεσματικότητας και κυρίως βέλτιστης αξιοποίησης του 

διαθέσιμου χρόνου του συνόλου του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού.  

 

Με αυτή τη θεώρηση και με αυτό τον τρόπο λειτουργίας, θεωρούμε ότι είναι 

αντιληπτό σε όλες και όλους γιατί έχει επιτευχθεί ο έξωθεν χαρακτηρισμός του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου ως ενός «από τα καλύτερα οργανωμένα Πανεπιστήμια 

στη χώρα».  

 

Σε αντίθετη περίπτωση, σε ενδεχόμενο μη συνέχισης της διαρκούς 

προτυποποίησης των διοικητικών διαδικασιών, το Αιγαίο θα μετασχηματιζόταν 

έξαφνα σε «6+1 μικρά Πανεπιστήμια για θέματα διοίκησης» ή «18 μικρά 

Πανεπιστήμια για ακαδημαϊκά θέματα», άρα η λειτουργία εκάστου διοικητικού 

στελέχους ή Διδάσκοντος ή Διδάσκουσας ή Προέδρου ή Κοσμήτορα θα 

χαρακτηριζόταν από πρωτοφανή επικάλυψη της ιδρυματικά διαθέσιμης 

ανθρώπινης προσπάθειας, με τραγικά αποτελέσματα για το Ίδρυμα και την 

αποτελεσματική αξιοποίηση της προσπάθειας των ανθρώπων του. 

 

 

 Μετάβαση του Πανεπιστημίου Αιγαίου προς τον ψηφιακό κόσμο της 

αποκλειστικά ηλεκτρονικής διακίνησης διοικητικών εγγράφων 

 

Από το 2017 ξεκίνησε, με άρτιο σχεδιασμό και οργανωμένο τρόπο, η κρίσιμη 

διαδικασία μετάβασης της διοικητικής μας λειτουργίας προς τον κόσμο της 

ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, αξιοποιώντας ολοκληρωμένο Σύστημα 

Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων το οποίο είχε χαμηλό κόστος προμήθειας 

και συντήρησης και αναμένεται να έχει πολλαπλά υψηλή αποτελεσματικότητα 

και χρησιμότητα κατά την πλήρη αξιοποίησή του.  

 

Από την πρωτοβουλία μας αυτή, αναμένουμε πληθώρα χρήσιμων 

αποτελεσμάτων: για τη διοικητική μας απόδοση, για την οργάνωση και άρτια 

αποτύπωση της ροής των διοικητικών διαδικασιών, για τον απαιτούμενο χρόνο 

διεκπεραίωσης των διοικητικών διαδικασιών, για τη μείωση του συνολικά 
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απαιτούμενου φόρτου εργασίας των διοικητικών υπαλλήλων, χωρίς ενδιάμεσες 

εκτυπώσεις και χωρίς μετακινήσεις εγγράφων από γραφείο σε γραφείο και από 

νησί σε νησί, χωρίς ιδιόχειρες υπογραφές, ουσιαστικά για την πορεία μας προς 

την αποτελεσματική και πράσινη ψηφιακή λειτουργία του διοικητικού μας 

μηχανισμού σε σύγχρονο ολοκληρωμένο περιβάλλον ψηφιακών υπογραφών, 

υποδειγματικό περιβάλλον-στόχο για το σύνολο του δημόσιου τομέα στη χώρα 

μας... 

 

Ήδη από τις 22.05.2018 οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

έχουν αρχίσει τη σταδιακή ένταξη στην αποκλειστικά ηλεκτρονική διακίνηση 

διοικητικών εγγράφων με χρήση ψηφιακών υπογραφών.  

 

Η πρωτοβουλία αυτή, στην προοπτική της, θα υποβοηθηθεί πολύπλευρα από 

την εκ των ων ουκ άνευ προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών – 

ακρογωνιαίο λίθο για την άρτια λειτουργία ενός κατανεμημένου και 

πολυνησιωτικού Πανεπιστημίου – ενώ θα υποβοηθήσει σημαντικά και την 

αντιμετώπιση της σημαντικής υποστελέχωσης των διοικητικών δομών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 

 

 Διορισμός Νομικού Συμβούλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

  

Το Νοέμβριο 2011 ο μέχρι τότε Νομικός Σύμβουλος του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

αφυπηρέτησε. Μετά από προσπάθειες του Πανεπιστημίου και αναμονή 

τεσσάρων ετών, ξεκινήσαμε εκ νέου συζητήσεις τον Οκτώβριο 2015 με την 

πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Οι συζητήσεις αυτές τελεσφόρησαν 

από την πρώτη στιγμή και το Φεβρουάριο 2016 διασφαλίστηκε και τυπικά η 

πίστωση για πρόσληψη νέου Νομικού Συμβούλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

που θα ηγείται της Νομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου μας.  

 

Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, ο νέος Νομικός Σύμβουλος του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου ανέλαβε καθήκοντα στις 23.11.2017. 

 

Στην παρούσα φάση, δρομολογείται προσπάθεια έγκρισης πιστώσεων για 

πρόσληψη δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου μας. 

 

 

 Έγκριση της δομής και της οργανωτικής διάρθρωσης του Ε.Λ.Κ.Ε. του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Σε συνέχεια απαίτησης του Ν.4485/04.08.2017, το Μάρτιο του 2018 δημοσιεύθηκε 

σε ΦΕΚ ο ορισμός της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ως οργανικής μονάδας του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως αποφάσισε η Σύγκλητος σε επίπεδο Διεύθυνσης 



 
Απολογισμός Πρυτανικής Αρχής Πανεπιστημίου Αιγαίου  

01.09.2014-31.08.2018 

 

Σελίδα 27 από 55 

με έδρα τη Μυτιλήνη, με δύο (2) Υποδιευθύνσεις στη Μυτιλήνη, με πέντε (5) 

διοικητικά Τμήματα στη Μυτιλήνη και δύο (2) διοικητικά Τμήματα στην Αθήνα. 

 

Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας υπάγεται διοικητικά στην Αντιπρύτανι Έρευνας και Δια 

Βίου Εκπαίδευσης. 

 

 

 Διορισμός είκοσι επτά (27) νέων διοικητικών υπαλλήλων και υποδοχή 

δεκαέξι (16) νέων υπαλλήλων από μετάταξη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

Τις τελευταίες ημέρες του 2015 εκδόθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση διορισμού είκοσι 

επτά (27) διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, των οποίων η 

προσπάθεια είχε ξεκινήσει στο πλαίσιο Προκήρυξης από το ΑΣΕΠ το έτος 2008. 

 

Επιπλέον το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, κατά την τρέχουσα τετραετία και κυρίως 

στο πλαίσιο της προκήρυξης 5561/27.07.2015, υποδέχθηκε από μετάταξη δεκαέξι 

(16) νέους διοικητικούς υπαλλήλους στις Πανεπιστημιακές Μονάδες, ενώ 

μετακινήθηκαν από το Πανεπιστήμιό μας προς άλλα Πανεπιστήμια και 

δημόσιους φορείς δεκαεννέα (19) διοικητικοί μας υπάλληλοι. 

 

 

 Ένταξη μελών Διοικητικού Προσωπικού σε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. σε Τμήματα 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Σε εφαρμογή του Ν.4452/15.02.2017, εννέα (9) μέλη του διοικητικού μας 

προσωπικού εντάχθηκαν σε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας. 

 

Η νομοθετική αυτή πρόβλεψη ήταν απολύτως θετική, στην κατεύθυνση 

ενίσχυσης των Τμημάτων μας με συνεργάτες με συγκεκριμένα επιστημονικά 

χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα, όμως, ήταν αρνητική για τη συνέχιση της άρτιας 

υποστήριξης του διοικητικού έργου του Ιδρύματος, αφού, με τη μετάβαση αυτή, ο 

αριθμός των μελών του διοικητικού προσωπικού μειώνεται, σε ένα γενικότερο 

διοικητικό περιβάλλον όπου ο όγκος της απαιτούμενης εργασίας για τη 

διεκπεραίωση ίδιου διοικητικού έργου βαίνει διαρκώς σημαντικά αυξανόμενος.  

 

 

 Μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. και ένταξη στα Τμήματα του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου διδακτόρων από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 

 

Σε εφαρμογή του Ν.4235/11.02.2014 που ρύθμιζε τις προβλέψεις του 

Ν.4009/06.09.2011, δεκαοκτώ (18) μέλη του διοικητικού προσωπικού του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εντάχθηκαν 

σταδιακά σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. Τμημάτων και Σχολών, από το 2014 μέχρι σήμερα. 
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Η νομοθετική αυτή πρόβλεψη ήταν απολύτως θετική, στην κατεύθυνση της 

ενίσχυσης των Τμημάτων μας με νέους διδάκτορες υψηλών επιστημονικών 

προσόντων, επιστημονικά ώριμων για την άρτια υποστήριξη του διδακτικού 

έργου των Τμημάτων, στο πλαίσιο αποφάσεων των Συνελεύσεων και της 

Συγκλήτου. Και στην περίπτωση αυτή, όμως, η σχετική ρύθμιση ήταν αρνητική 

για τη συνέχιση της άρτιας υποστήριξης του διοικητικού έργου του Ιδρύματος.  

 

Στην κατηγορία των μελών Ε.ΔΙ.Π., επίσης, εντάχθηκαν είκοσι δύο (22) μέλη 

Ε.Τ.Ε.Π. που κατείχαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

 

Επιπλέον, σε εφαρμογή του Ν.4386/11.05.2016, έντεκα (11) κάτοχοι διδακτορικών 

διπλωμάτων προερχόμενοι και προερχόμενες από την Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση έχουν ήδη ενταχθεί ομαλά στα Τμήματά μας και 

υπηρετούν ως μέλη Ε.ΔΙ.Π., ενώ δύο (2) διδάκτορες εντάχθηκαν και υπηρετούν 

ως μέλη Ε.Ε.Π. 

 

 

 Θερινή αξιοποίηση Φοιτητικών Κατοικιών Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου 

από μέλη διοικητικού και διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου 

 

Από το καλοκαίρι του 2017, η Σύγκλητος με σχετική της απόφαση ενέκρινε τη 

δυνατότητα δωρεάν εβδομαδιαίας διαμονής των οικογενειών του διδακτικού και 

διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος στις Φοιτητικές Κατοικίες Μυτιλήνης, 

Χίου, Σάμου κατά τους θερινούς μήνες (Ιούλιο και Αύγουστο), σε ποσοστό 10% 

των δωματίων ανά νησί. 

 

Ταυτόχρονα, έχουμε ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με τις διοικήσεις άλλων 

Πανεπιστημίων της χώρας που διαθέτουν ιδιόκτητες Φοιτητικές Κατοικίες, ώστε 

να διερευνηθεί η αμοιβαία δυνατότητα αξιοποίησης δωματίων κατά το θέρος, 

προς όφελος των διοικητικών υπαλλήλων των προς συνεργασία Ιδρυμάτων (π.χ. 

Χανιά, Κέρκυρα, Ιωάννινα). 

 

 

 Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου στον Β΄ Κύκλο Ενιαίου 

Συστήματος Κινητικότητας δημοσίων υπαλλήλων 

 

Αναγνωρίζοντας την υψηλή αναγκαιότητα άμεσης αύξησης του αριθμού των 

διοικητικών υπαλλήλων, από το Φεβρουάριο του 2018 το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

προχώρησε στις απαιτούμενες διαδικασίες και τον Αύγουστο του 2018 με 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας εντάχθηκε στον Β΄ κύκλο ενιαίου συστήματος 

κινητικότητας δημοσίων υπαλλήλων.  
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Σκοπός είναι να υποδεχθούμε ενδιαφερόμενους υπαλλήλους στις διοικητικές 

δομές μας στα έξι (6) νησιά και την Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτό ζητήσαμε από το 

Υπουργείο Παιδείας να ανακοινώσει το ενδιαφέρον μας για μέχρι τριάντα εννέα 

(39) θέσεις κινητικότητας (35 θέσεις στα νησιά και 4 θέσεις στην Αθήνα) για 

μονίμους υπαλλήλους και υπαλλήλους ΙΔΑΧ. 

 

 

 Έγκριση νέου Κανονισμού Φοιτητικών Κατοικιών Πανεπιστημίου 

Αιγαίου 

 

Τον Μάρτιο του 2018, μετά από μακρά προετοιμασία που ακολουθήθηκε από 

ευρεία διαβούλευση με τη συμμετοχή και φοιτητών και φοιτητριών, υιοθετήθηκε 

νέος Κανονισμός Φοιτητικών Κατοικιών, ο οποίος αφορά τόσο τους 

φιλοξενούμενους φοιτητές και τις φιλοξενούμενες φοιτήτριες στις Φοιτητικές 

Κατοικίες στη Μυτιλήνη, τη Χίο και τη Σάμο, όσο και τους διαμένοντες και τις 

διαμένουσες σε συνεργαζόμενα ξενοδοχεία στη Ρόδο, τη Λήμνο, τη Σύρο, τη 

Μυτιλήνη. 

 

 

 Έγκριση νέων Κανονισμών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για θέματα 

Σπουδών 

 

Για την υποστήριξη των Τμημάτων του Πανεπιστημίου και την άρτια 

αντιμετώπιση προβλημάτων που διαρκώς εγείρονταν, κατά την τελευταία 

τετραετία εκπονήθηκε: 

 Ιδρυματικός Κανονισμός Μεταδιδακτορικής Έρευνας,  

 Ιδρυματικός Κανονισμός Εξετάσεων,  

 Ιδρυματικός Κανονισμός Πτυχιακών Εργασιών. 

 

Το Φεβρουάριο του 2018 ολοκληρώθηκε η προετοιμασία και έγκριση Ιδρυματικού 

Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών για κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. Για την αποτελεσματική υποβοήθηση των Τμημάτων, καταβλήθηκε 

ιδιαίτερη προσπάθεια και εκπονήθηκε πρότυπος Κανονισμός Διδακτορικών 

Σπουδών – πλαίσιο, ο οποίος αποτέλεσε και τη βάση εκκίνησης προετοιμασίας 

του Κανονισμού κάθε Τμήματος. 

 

 

 Εισαγωγή μεθόδων μικτής διαδικασίας μάθησης (blended learning) 

στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου 

 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, μετά από διεξοδική συζήτηση και απόφαση 

της Συγκλήτου, δόθηκε η δυνατότητα σε όλα τα Τμήματα, κατά την απόλυτη 

επιλογή τους, να αξιοποιήσουν μικτή διαδικασία μάθησης (blended learning) στη 

διδασκαλία των ΠΜΣ, δηλαδή συνδυασμό φυσικής παρουσίας μεταπτυχιακών 
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φοιτητών και φοιτητριών για επιλεγμένα χρονικά διαστήματα στα νησιά, 

ταυτόχρονα με την αξιοποίηση ολοκληρωμένων περιβαλλόντων σύγχρονης 

ηλεκτρονικής μάθησης (synchronous learning) για το υπόλοιπο χρονικό 

διάστημα. 

 

Σημειώνεται ότι με τον πρόσφατο Ν.4559/06.08.2018, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί πλέον να καλύπτει αριθμό 

διδακτικών ωρών μέχρι 50% με μεθόδους εκπαίδευσης από απόσταση. 

 

 

 Έγκριση νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Στο πλαίσιο του Ν.4485/04.08.2017, μετά από άριστα οργανωμένη και ιδιαίτερα 

επίπονη ιδρυματικά προσπάθεια, ολοκληρώθηκε για το ακαδημαϊκό έτος 2018-

2019 η έγκριση προτάσεων ίδρυσης τριάντα οκτώ (38) ΠΜΣ με καταβολή 

διδάκτρων, δύο (2) ΠΜΣ χωρίς καταβολή διδάκτρων, τεσσάρων (4) δι-

ιδρυματικών ΠΜΣ με επισπεύδον το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και επτά (7) δι-

ιδρυματικών ΠΜΣ με επισπεύδον άλλο ΑΕΙ της χώρας. 

 

Ταυτόχρονα, ολοκληρώθηκε τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου η αποστολή στο 

Εθνικό Τυπογραφείο όλων των Κανονισμών ΠΜΣ για καθένα από τα ως άνω 

ΠΜΣ.  

 

Για τη σημαντική υποβοήθηση των Τμημάτων, καταβλήθηκε σημαντική 

προσπάθεια και εκπονήθηκε αναλυτικός πρότυπος Κανονισμός Μεταπτυχιακών 

Σπουδών – πλαίσιο, ο οποίος αποτέλεσε και τη βάση εκκίνησης προετοιμασίας 

του Κανονισμού κάθε Τμήματος. 

 

 

 Περαιτέρω ανάπτυξη της διεθνοποιημένης λειτουργίας του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Το προσωπικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεχίζει να καταβάλει σημαντικές 

προσπάθειες για την περαιτέρω διεθνοποίηση της επιστημονικής και 

ακαδημαϊκής παρουσίας του, όπως αυτή αποτυπώνεται κυρίως από την από 

κοινού συγγραφή – με επιστήμονες προηγμένων ακαδημαϊκών περιβαλλόντων – 

άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, μονογραφιών και παραδοτέων 

κειμένων διεθνών έργων έρευνας και ανάπτυξης. 

 

Το ακαδημαϊκό στίγμα της προσπάθειας περαιτέρω διεθνοποίησης των δράσεων 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα μπορούσε να περιληφθεί στη φράση: 

 

University of the Aegean, Greece: 

European by nature & history, International by will & design 
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Στο πλαίσιο αυτό, έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των πραγματικά ενεργών 

διεθνών συνεργασιών των Τμημάτων και Εργαστηρίων του Ιδρύματος, με 

Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα από χώρες σε όλες τις ηπείρους. 

 

Ταυτόχρονα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εξακολουθεί να παρακινεί τους φοιτητές 

και φοιτήτριες να συμμετάσχουν στις δράσεις κινητικότητας του Erasmus+, είτε 

για σπουδές (Erasmus studies), είτε για εκπόνηση πρακτικής άσκησης (Erasmus 

placement).  

 

Το Erasmus+ περιλαμβάνει δύο συμπληρωματικές δράσεις: 

 Ενδοευρωπαϊκή Κινητικότητα Δράση ΚΑ103 «Μαθησιακή 

Κινητικότητα ατόμων μεταξύ Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 

Προγράμματος» 

 Διεθνής Κινητικότητα Δράση ΚΑ107 «Μαθησιακή Κινητικότητα 

ατόμων μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και χωρών Εταίρων» 

 

Η χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου τα τελευταία τέσσερα χρόνια 

περιλαμβάνει την ακόλουθη εξαιρετική πρόοδο:  

 

Ενδοευρωπαϊκή Κινητικότητα Δράση ΚΑ103 «Μαθησιακή Κινητικότητα ατόμων 

μεταξύ Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Προγράμματος» 

 

Ακαδημαϊκό έτος 
Ποσοστό 

απορρόφησης 
Αρχικό ποσό 

Ποσό  

Απορρόφησης 

2014-2015 104,94% 214.994,77 225.605,15 

2015-2016 109,67% 203.446,62 223.117,59 

2016-2017  114,42% 207.980,00 237.980,00 

2017-2018 *   269.604,00 * σε εξέλιξη 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Σύνολο 

Εξερχόμενοι/ες 

φοιτητές/τριες για 

σπουδές (Erasmus 

Studies) 

24 29 30 25 108 

Εξερχόμενοι/ες 

φοιτητές/τριες για 

πρακτική άσκηση 

(Erasmus Placement) 

65 63 71 70 269 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Σύνολο 

Μέλη ΔΕΠ 16 18 21 12 67 
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  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Σύνολο 

Διοικητικό Προσωπικό 3 5 5 14 27 

 

 

Διεθνής Κινητικότητα Δράση ΚΑ107 «Μαθησιακή Κινητικότητα ατόμων μεταξύ 

Χωρών του Προγράμματος και χωρών Εταίρων» (έτος πρώτης υλοποίησης του 

προγράμματος 2015): 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Προϋπολογισμός  232.345,00 308.655,00 241.960,00 

Θέσεις  74 112 97 

Χώρες Εταίροι 17 24 20 

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα  23 37 34 

 

Οι χώρες εταίροι του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατά τη διάρκεια των τριών ετών 

υλοποίησης του προγράμματος είναι: Αζερμπαϊτζάν, Αίγυπτος, Αλβανία, 

Αργεντινή, Αρμενία, Αυστραλία, Βιετνάμ, Βραζιλία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ισραήλ, 

Καναδάς, Κίνα, Κολομβία, Λίβανος, Μαλαισία, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Μεξικό, 

Ν. Αφρική, Ρωσία, Σερβία, Σιγκαπούρη, Χονγκ-Κονγκ. 

 

 

 Θερινά Σχολεία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

Τα Θερινά Σχολεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελούν μία σημαντική και 

ιδιαίτερα επιτυχημένη εξωστρεφή προσπάθεια της ακαδημαϊκής κοινότητας του 

Αιγαίου, κατά κανόνα διεθνοποιημένη, που συνεχίζεται σταθερά με όρους 

αυτοχρηματοδότησης και επεκτείνεται διαρκώς σε γνωστικά αντικείμενα και 

τόπους διεξαγωγής.  

 

Τα Θερινά Σχολεία αποτελούν μοναδική ευκαιρία για νέους και νέες, για 

ώριμους και ώριμες επιστήμονες και ερευνητές και ερευνήτριες από όλο τον 

κόσμο, που τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε state-of-the-art ερευνητικές 

δραστηριότητες και να ανταλλάσσουν καινοτόμες ιδέες και μεθόδους, ενώ 

ταυτόχρονα εξερευνούν τα νησιά του Αιγαίου.  

 

Ταυτόχρονα, θεωρείται μοναδική ευκαιρία για το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, ένα 

Πανεπιστήμιο προσανατολισμένο στη διεθνή ακαδημαϊκή έρευνα, προκειμένου 

να αναδείξει και να προβάλει περαιτέρω την ακαδημαϊκή του δραστηριότητα στη 

διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. 

 

Το Πανεπιστήμιο έχει οργανώσει διοικητικά τη διαδικασία έναρξης, λειτουργίας 

και οικονομικής παρακολούθησης τους, ώστε να υποστηριχθεί η προσπάθεια 

των επιστημονικά υπευθύνων με τον καλύτερο εφικτό τρόπο. 
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Θεωρείται μείζονος σημασίας η συνέχιση της ιδρυματικής διασφάλισης της 

διοικητικής υποστήριξης των Θερινών Σχολείων, με την υποστήριξή τους από 

μία/έναν διοικητικό υπάλληλο σε μόνιμη βάση. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται ποσοτικά στοιχεία για τη 

λειτουργία των Θερινών Σχολείων κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια. 

 

  
Γλώσσα 

Διδασκαλίας 

Χώρας Προέλευσης 

Εισηγητών 

Χώρα Προέλευσης 

Εκπαιδευομένων 

Έτος 
Πλήθος 

Θ.Σ. 
Αγγλικά Ελληνικά Σύνολο Ελλάδα Άλλη Σύνολο Ελλάδα Άλλη 

2015 17 15 2 322     566     

2016 10 8 2 139 116 23 258     

2017 14 9 5 148  135  22 327 217 110 

2018 14 12 2 179  133 46  362     

 
55 44 11 788 116 23 1.513 217 110 

 

 

 Θέματα Πιστοποίησης για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

Μετά από συνεργατική και εργώδη προετοιμασία, στις 20.07.2018 υποβλήθηκε, 

από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προς την ΑΔΙΠ, ολοκληρωμένη πρόταση 

Πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του 

Πανεπιστημίου. 

 

Επιπλέον, κατατέθηκε ολοκληρωμένη πρόταση για την πιστοποίηση του 

Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας της 

Σχολής Κοινωνικών Επιστημών. 

 

 

 Αξιοποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Τα τελευταία χρόνια με άρτιο συντονισμό σε πλαίσιο υπευθυνότητας και 

συνεργασίας από την Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, με την 

άριστη συνεργασία του συνόλου των εμπλεκομένων διοικητικών δομών 

(Περιφερειακές Διευθύνσεις, Περιφερειακά Τμήματα Οικονομικών Υποθέσεων, 

Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιφερειακά Τμήματα Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Κεντρική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Βιβλιοθήκη) 

και με τη σταθερή αρωγή των Γενικών Διευθυντριών του Ιδρύματος, 

καταβλήθηκε ξεχωριστή προσπάθεια για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής 

απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων του Τακτικού Προϋπολογισμού και του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για όλες τις Πανεπιστημιακές Μονάδες 

και το Γραφείο Αθηνών. 
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Και όλα αυτά, δρώντας σε νομοθετικό πλαίσιο όπου έχει μεγιστοποιηθεί η 

πολυπλοκότητα των διαδικασιών προμήθειας ειδών και υπηρεσιών και 

εκτέλεσης έργων, ενώ οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως 

οφείλουν, συνεχίζουν ευλαβικά την τήρηση των εν ισχύ κανόνων περί μη 

κατάτμησης ετησίως κατά την προμήθεια ειδών και υπηρεσιών. 

 

Για πρώτη φορά το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατάφερε το έτος 2017 να φτάσει σε 

υψηλότατη απορροφητικότητα 94% του Τακτικού Προϋπολογισμού, ο οποίος είχε 

ύψος 7.932.488,39 ευρώ.  

 

Ταυτόχρονα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατάφερε το έτος 2016 να φτάσει σε 

υψηλή απορροφητικότητα 74.41% του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, το 

οποίο είχε προϋπολογισμό 3.240.446,05 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των 

συγχρηματοδοτούμενων έργων από το ΕΣΠΑ), παρά τη γνωστή υποστελέχωση 

του συνόλου των Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος. 

 

Για τα ερχόμενα πέντε (5) χρόνια: 

 επειδή το ύψος των μέχρι σήμερα επισήμως διασφαλισμένων 

ονομαστικών πόρων για μελέτες και σημαντικά έργα κτιριακών και 

εργαστηριακών υποδομών, όπως εκτέθηκαν ανωτέρω, είναι 

υψηλότατο υπερβαίνοντας τα 23.000.000 ευρώ, 

 επειδή θα ακολουθήσει και η υπόλοιπη διασφαλισμένη 

χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και 

αναμένουμε και από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

συνολικά για ονομαστικό ποσό της τάξεως των 5.500.000 ευρώ,  

 επειδή αναμένεται βάσιμα ότι θα προκύψει και νέα χρηματοδότηση 

από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου – αν η 

απορροφητικότητα του Προγράμματος από άλλους φορείς δεν είναι 

όσο υψηλή επιθυμεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 

Προγράμματος – πιθανότατα για εργαστηριακό εξοπλισμό αφού η 

διαδικασία προμήθειάς του είναι σχετικά ταχεία και διασφαλισμένη, 

άρα επιθυμητή για επίτευξη θετικών δεικτών απορροφητικότητας 

από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, 

 

απαιτείται περαιτέρω δραστηριοποίηση των στελεχών του Ιδρύματος και κυρίως 

αξιοποίηση πλαισίου νόμιμης και αποτελεσματικής συνεργασίας των Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Ιδρύματος με εξωτερικούς συνεργάτες μηχανικούς. 

 

Με τον τρόπο αυτό μπορεί να διασφαλιστεί το βέλτιστο αποτέλεσμα για την 

αξιοποίηση ονομαστικών πόρων που υπερβαίνουν τα 30.000.000 ευρώ και όλα 

αυτά μη συνυπολογιζομένων των συνήθων ετήσιων πόρων του Τακτικού 

Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων! 
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Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται βασικά απολογιστικά στοιχεία 

του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

κατά τα τελευταία χρόνια:  

 

Τακτικός Προϋπολογισμός 

 

Έτος Προϋπολογισμός Απολογισμός Ποσοστό Απορρόφησης 

2014 8.903.919,74 7.749.597,39 87,04 % 

2015 6.470.007,44 5.903.938,45 91,25 % 

2016 6.461.996,59 5.784.823,22 89,52 % 

2017 7.932.488,39 7.459.425,28 94,04% 

 

 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των συγχρηματοδοτούμενων έργων) 

 

Έτος Προϋπολογισμός Απολογισμός Ποσοστό Απορρόφησης 

2014 6.811.345,74 3.520.503,82 51,69 % 

2015 9.200.228,36 6.037.347,18 65,62% 

2016 3.240.446,05 2.411.163,57 74,41 % 

2017 1.719.303,06 902.036,17 52,47 % 

 

 

 Ιδρυματικές επιδόσεις στην προσέλκυση πόρων για Έργα Έρευνας και 

Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

Τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά το Ν.4485/04.08.2017 και τις προβλέψεις του 

για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) σημειώνεται 

δραματική αύξηση της γραφειοκρατίας κατά την υλοποίηση έργων έρευνας και 

ανάπτυξης, η οποία επιτείνεται και από τη δευτερεύουσα νομοθεσία που 

προβλέπεται και σταδιακά ανακοινώνεται, συνήθως με καθυστέρηση. 

 

Στο νέο αυτό νομοθετικό πλαίσιο δοκιμάζεται η αντοχή των μελών ΔΕΠ και του 

διοικητικού μηχανισμού των Ε.Λ.Κ.Ε. για την άρτια υλοποίηση έργων έρευνας 

και ανάπτυξης, ανταγωνιστικών ή μη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης.  

 

Εκτιμάται ότι τα ανωτέρω θα οδηγήσουν μεσοπρόθεσμα σε μείωση του αριθμού 

των έργων έρευνας και ανάπτυξης στα Πανεπιστήμια της χώρας, προς όφελος 

ιδιωτικών δομών εντός της χώρας, ή άλλων Πανεπιστημίων και ιδιωτικών δομών 

εκτός της χώρας. 
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Επιπλέον, η επιλογή της Πολιτείας κατά την τελευταία τριετία: 

 να χρηματοδοτεί τα Πανεπιστήμια ενίοτε χωρίς πρόβλεψη για 

κράτηση υπέρ των Ε.Λ.Κ.Ε. ή με μειωμένα ποσοστά κράτησης, 

 σε συνδυασμό με τη μείζονος σημασίας εσφαλμένη νομοθέτηση για 

μεταφορά κάθε χρόνο ποσού τουλάχιστον 25% των ιδίων πόρων των 

Ε.Λ.Κ.Ε. προς τον τακτικό προϋπολογισμό των Ιδρυμάτων,  

 

προκαλεί δυσεπίλυτα προβλήματα σε Ιδρύματα, όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 

των οποίων ο αριθμός των μονίμων υπαλλήλων στον Ε.Λ.Κ.Ε είναι πολύ 

μικρότερος του συνολικά απαιτούμενου, σε συνδυασμό με σχετικά ήπια έσοδα 

του Ιδρύματος από έργα έρευνας και ανάπτυξης λόγω των επιστημονικών 

αντικειμένων που αυτό θεραπεύει.  

 

Και βέβαια η εσφαλμένη αυτή νομοθέτηση της σημαντικής αφαίμαξης πόρων 

του Ε.Λ.Κ.Ε υπέρ του τακτικού προϋπολογισμού απομακρύνει οριστικά την 

απαραίτητη προσπάθεια αναζήτησης στα έσοδα του Ε.Λ.Κ.Ε. λελογισμένων 

ιδρυματικών πόρων που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της βασικής 

έρευνας σε γνωστικά αντικείμενα για τα οποία δεν είναι σύνηθες να υπάρχει 

περιβάλλον επαρκούς εξωτερικής χρηματοδότησης σε ανταγωνιστικά 

προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

 

Σε κάθε περίπτωση, η νομοθέτηση μεταφοράς πόρων ποσοστού τουλάχιστον 

25% από τον Ε.Λ.Κ.Ε. προς τον τακτικό προϋπολογισμό πληγώνει ευθέως και 

τους συμβασιούχους Ιδρυμάτων με τα χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, αφού οι πόροι αυτοί που μεταφέρονται από τον Ε.Λ.Κ.Ε στον τακτικό 

προϋπολογισμό μπορούν να καλύψουν όλες τις δαπάνες που θα καλύπτονταν 

και από τον Ε.Λ.Κ.Ε., εκτός όμως των αμοιβών συμβασιούχων έργου. 

 

Στην παρούσα φάση, θεωρούμε ότι η μόνη αποδεκτή δράση για το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου – «φυγή προς τα εμπρός» – είναι η ακόμη πιο οργανωμένη ex-ante 

υποστήριξη των μελών ΔΕΠ, καλά στοχευμένη και ολοκληρωμένη από το 

αρμόδιο Τμήμα Στρατηγικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Υποστήριξης 

Έρευνας του Ε.Λ.Κ.Ε., ώστε να επιτευχθεί σημαντική αύξηση του αριθμού 

ώριμων και πραγματικά ανταγωνιστικών προτάσεων που θα υποβάλουν τα 

μέλη ΔΕΠ ανταποκρινόμενα σε σχετικές Προσκλήσεις, άρα να αυξηθεί και η 

πιθανότητα έγκρισής τους. 

 

Ακολούθως περιλαμβάνονται αριθμητικά στοιχεία που αποτυπώνουν την 

πορεία των έργων Έρευνας και Ανάπτυξης κατά την τελευταία πενταετία. 

 
Έτος Αριθμός 

Έργων 

Προϋπολογισμ

ός Έργων 

Ετήσια 

Απορρόφηση 

Έργων 

Έσοδα 

Έργων 

Αριθμός 

Αμειβομένων 

Προσώπων 

Ποσό 

Αμοιβών 

2014 370 48.234.024 12.805.400 8.306.893 2.427 7.129.505 

2015 375 45.980.880 14.319.856 12.905.867 2.675 8.093.674 
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2016 335 19.071.681 7.458.468 6.970.449 1.840 3.897.272 

2017 425 27.523.220 7.855.827 7.517.440 1.745 4.031.070 

2018 385 31.051.021 3.369.963 3.300.076 1.637 1.926.565 

 

Έτος Μέση Αμοιβή 

(συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ, όπου υπάρχει) 

Μέσος 

Προϋπολογισμός 

Έργων 

2014 2.937,58 130.362 

2015 3.025,67 122.616 

2016 2.118,08 56.930 

2017 2.310,07 64.761 

2018 1.176,89 80.652 

 

Έξοδα ανά κατηγορία δαπάνης  

Έτος 2014 2015 2016 2017 2018 

Πάγια 940.094 414.247 159.192 177.551 61.641 

Αμοιβές Δ.Υ. 1.707.817 2.434.155 1.093.842 925.436 418.397 

Αμοιβές Εξ. Συνεργατών 6.104.953 6.998.674 3.448.138 3.809.257 1.843.122 

Παροχές Τρίτων 479.887 255.596 165.952 93.678 17.065 

Φόροι Τέλη 695.171 772.870 333.972 311.149 125.305 

Διαφορά Έξοδα 2.869.164 3.435.145 2.224.460 2.522.901 891.333 

Χρηματοοικονομικά  6.518 8.621 6.210 13.963 13.083 

Έκτακτα Έξοδα 1.797 548 26.702 1.892 17 

Σύνολο 12.805.400 14.319.856 7.458.468 7.855.827 3.369.963 

 

Έσοδα ανά πηγή χρηματοδότησης  

Έτος 2014 2015 2016 2017 2018 

Ευρωπαϊκά 1.321.221 1.332.893 1.225.187 1.444.365 471.499 

ΕΣΠΑ – ΠΔΕ 4.411.493 8.050.487 1.799.861 1.241.548 699.480 

Επιχορηγήσεις 

Δημοσίου Τομέα 321.752 445.831 680.524 312.188 176.380 

Επιχορηγήσεις 

Ιδιωτικού Τομέα 51.030 43.849 66.467 88.298 4.100 

Δίδακτρα ΠΜΣ 1.280.973 1.668.394 1.876.837 1.834.766 750.140 

Συνέδρια/Κατάρτιση 91.984 274.109 605.699 1.429.977 646.319 

Θερινά Σχολεία 87.477 138.648 65.680 83.277 74.123 

Προγράμματα Διά Βίου 136.468 121.637 100.948 103.303 123.037 

Παροχή Υπηρεσιών 498.823 795.957 473.722 871.159 312.467 

Λοιπά 105.672 34.062 75.524 108.559 42.531 

Έσοδα Έργων 8.306.893 12.905.867 6.970.449 7.517.440 3.300.076 

Τόκοι Ε.Λ.Κ.Ε. 77.538 77.733 104.167 86.137 65.307 

Λοιπά Έσοδα Ε.Λ.Κ.Ε. 23.614 57.101 84.949 66.757 20.194 

Σύνολο Εσόδων Ε.Λ.Κ.Ε. 8.408.045 13.040.701 7.159.565 7.670.334 3.385.577 
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 Τα στοιχεία για το 2018 αφορούν στο διάστημα μέχρι 31.07.2018 

 Η φαινομενική αύξηση του αριθμού των έργων το 2017 και 2018 οφείλεται στον 

«πολλαπλασιασμό» κάθε ΠΜΣ επί «2» ή «3» για τεχνικούς λόγους 

 Καταβλήθηκε προσπάθεια ο προϋπολογισμός κάθε ΠΜΣ να αθροίζεται μία 

φορά κατ΄ έτος 

 Το 2018 τα έργα που έχουν υποβάλλει προϋπολογισμό και στο ΓΛΚ, ως 

οφείλουν, είναι 354. Τα υπόλοιπα 31 έργα είναι ενεργά με βάση την ημερομηνία 

έναρξης και λήξης τους, αλλά δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμη 

 Το σύνολο του ετήσιου προϋπολογισμού των έργων που έχουν υποβάλλει 

προϋπολογισμό στο ΓΛΚ για το 2018 είναι 13.000.000 ευρώ. Από αυτά εκτιμάται, 

τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και εξόδων, ότι η απορρόφηση και τα έσοδα θα 

κυμανθούν σε ποσοστό 60% του ποσού αυτού 

 Το έτος 2015 ήταν κομβικό έτος ολοκλήρωσης της προηγούμενης διαχειριστικής 

περιόδου του ΕΣΠΑ. 

 

 

 Εξόφληση χρονιζόντων οικονομικών υποχρεώσεων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μετά από συνεργασία με το Δήμο Χίου, τον Ιούνιο του 

2018 ολοκλήρωσε επιτυχώς την προσπάθεια διακανονισμού πολύ υψηλού χρέους 

που είχε διαμορφωθεί για ζητήματα που είχαν προκύψει ήδη από το 1999 και 

μετά και είχαν οριστικοποιηθεί από δικαστικές αποφάσεις. Επιπλέον, κατέστη 

οικονομικά εφικτό να δρομολογηθεί η οριστική εξόφληση του χρέους με 

καταβολή συνολικού ποσού ύψους 435.000 ευρώ, τμήμα του οποίου προήλθε από 

το αδιάθετο ταμειακό υπόλοιπο του Πανεπιστημίου μετά από πρότερη σύμφωνη 

γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

 Ανάπτυξη και λειτουργία νέας, σύγχρονης, καλαίσθητης, λειτουργικής 

και χρήσιμης Ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Η άρτια ανάπτυξη και η ουσιαστική αξιοποίηση των πληροφοριών που 

περιλαμβάνει και των υπηρεσιών που φιλοξενεί η νέα Ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου από το καλοκαίρι του 2017, αποδεικνύει με τον πιο 

ξεκάθαρο τρόπο το αποτέλεσμα που προκύπτει όποτε συναντάται η σταθερή 

δέσμευση και ο προγραμματισμός της διοίκησης, με την τεχνική επάρκεια, την 

αφοσίωση και την εργατικότητα ανθρώπων του Ιδρύματος. 

 

Η υποδειγματική νέα Ιστοσελίδα είναι αποτέλεσμα σημαντικής προσπάθειας 

και υψηλής έντασης εξειδικευμένης εργασίας πολλών ανθρώπων του 

Πανεπιστημίου μας, κατά κανόνα εκτός ωραρίου εργασίας επί δεκαοκτώ και 

πλέον μήνες, διοικητικών υπαλλήλων μονίμων και συμβασιούχων, μελών 

Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., μελών ΔΕΠ, που λειτούργησαν αποτελεσματικά και 

συντονισμένα, υπό την Κεντρική Διεύθυνση Δημοσίων-Διεθνών Σχέσεων, με 

ελάχιστη δαπάνη για το Ίδρυμα. 
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Εντός του Σεπτεμβρίου 2018 – και με την αρωγή μελών Ε.Ε.Π. του Ιδρύματος – θα 

οριστικοποιηθεί η έκδοση βασικών στοιχείων της ιστοσελίδας μας και στις 

ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά και ακολούθως Γαλλικά, Αραβικά, Κινέζικα, 

Ρωσικά.  

 

 

 Οπτικοποιημένη αποτύπωση των διεθνών ακαδημαϊκών συνεργασιών 

Διδασκόντων και Διδασκουσών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Το καλοκαίρι του 2018 ολοκληρώθηκε η καταγραφή των επιστημονικών 

δεδομένων και η παρουσιάστηκε η πρώτη οπτικοποιημένη αποτύπωση των 

διεθνών ακαδημαϊκών συνεργασιών Διδασκόντων και Διδασκουσών που έχουν 

οδηγήσει στην παραγωγή από κοινού άρθρων σε περιοδικά, συνέδρια και 

παραδοτέα έργων Έρευνας και Ανάπτυξης.  

 

Το αποτέλεσμα της προσπάθειας εξειδικευμένων επιστημόνων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων, 

από την οποία παράγεται ο διαρκώς επικαιροποιούμενος –με απλό και φιλικό 

τρόπο από κάθε μέλος ΔΕΠ– παγκόσμιος χάρτης με εμφανείς τις ακαδημαϊκές 

συνεργασίες των ανθρώπων του Αιγαίου, ιδρυματικά, ανά Σχολή, ανά Τμήμα, 

ανά Εργαστήριο, ανά Διδάσκοντα, ανά Διδάσκουσα. 

 

Εντός του Σεπτεμβρίου 2018 αναμένεται η αποστολή φιλικών οδηγιών προς τους 

Διδάσκοντες και τις Διδάσκουσες του Ιδρύματος: 

 για τον τρόπο διαρκούς ενημέρωσης των στοιχείων τους, 

 για τον τρόπο ανάρτησης του οπτικοποιημένου αποτελέσματος στην 

ιστοσελίδα καθενός και καθεμιάς ή στην ιστοσελίδα κάθε 

Εργαστηρίου ή στην ιστοσελίδα κάθε Τμήματος ή στην κεντρική 

ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. 

 

 

 Προμήθεια λογισμικού για την αντιμετώπιση θεμάτων λογοκλοπής 

από φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Μετά από πρόταση του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύνοδο Πρυτάνεων την 

άνοιξη του 2016, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) 

ξεκίνησε τη διαδικασία αναζήτησης του κατάλληλου προηγμένου λογισμικού 

για την πρόληψη φαινομένων λογοκλοπής (plagiarism) για κείμενα από πηγές 

στα ελληνικά και στα αγγλικά, πρόβλημα που εκτιμάται ότι έχει λάβει 

σημαντικές διαστάσεις.  

 

Η ενιαία προμήθεια για όλα τα ΑΕΙ της χώρας είχε ως σκοπό την επίτευξη του 

χαμηλότερου κόστους ανά ίδρυμα. 
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Μετά τις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από το 

Σ.Ε.Α.Β., το Φεβρουάριο 2017 προέκυψε η συνολική προμήθεια του λογισμικού 

Turnitin. 

 

Η αξιοποίηση του λογισμικού Turnitin στο Αιγαίο είναι σχετικά ικανοποιητική, 

αλλά δεν έχει λάβει ακόμη το σημαντικό εύρος που είναι επιθυμητό. 

Ευελπιστούμε ότι τους επόμενους μήνες η Βιβλιοθήκη και η Κεντρική Διεύθυνση 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών, υπό την καθοδήγηση της Αναπληρώτριας 

Πρύτανη Ακαδημαϊκών, θα δρομολογήσουν εκ νέου σχετικές δράσεις ευρείας 

ενημέρωσης φοιτητών και φοιτητριών κυρίως των πρωτοετών, Διδασκόντων και 

Διδασκουσών, για τον ακριβή τρόπο αξιοποίησής του σε περιβάλλον Moodle και 

εκτιμούμε σε λίγους μήνες –με την αρωγή του GUnet– και σε περιβάλλον eClass. 

 

 

 Θέματα προσωπικού καθαριότητας και προσωπικού φύλαξης στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος 

και για λόγους διασφάλισης, με απόλυτο τρόπο, των μισθολογικών και 

ασφαλιστικών δικαιωμάτων των συμβασιούχων εργαζομένων στο χώρο της 

καθαριότητας και φύλαξης του Ιδρύματος, αποφάσισε ήδη από το φθινόπωρο 

του 2016 να διερευνήσει τις νομικές και τεχνικές δυνατότητες σύναψης 

συμβάσεων εργασίας απευθείας με φυσικά πρόσωπα τα οποία θα επιλεγούν στο 

πλαίσιο που προβλέπει το Α.Σ.Ε.Π.. 

 

Για άρτια και υπεύθυνη πληροφόρηση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, ορίστηκε 

στις 30.03.2017 Ομάδα Εργασίας και της ζητήθηκε να υποβάλει σχετική τεχνο-

οικονομική μελέτη για το θέμα. 

 

Λίγους μήνες αργότερα, στη σχετική μελέτη που κατατέθηκε διαπιστώθηκε ότι 

με το τρέχον νομοθετικό πλαίσιο αμοιβών, το Πανεπιστήμιο πρέπει να μεταβεί 

σε συμβάσεις με φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα επιλεγούν στο πλαίσιο που 

ορίζει το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το Α.Σ.Ε.Π.. 

 

Σημειώνεται εμφατικά ότι, σε κάθε περίπτωση: 

 επειδή για την έγκριση πρόσληψης φυσικών προσώπων επί συμβάσει 

για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εμπλέκεται και το Υπουργείο Παιδείας 

και το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τόσο για τον αριθμό 

των προσώπων, όσο κυρίως για το χρόνο έγκρισης αφού φαίνεται να 

αποτυπώνονται από το Υπουργείο συνολικά οι απαιτήσεις σε επί 

συμβάσει εργαζομένους,  

 επειδή η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου φέρει ακέραια τη 

νομική ευθύνη άρτιας φύλαξης και καθαριότητας του Ιδρύματος επί 

365 ημέρες το χρόνο, 
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 επειδή η προετοιμασία διαγωνιστικής διαδικασίας για πρόσληψη 

αναδόχου εταιρείας για φύλαξη και καθαριότητα, ακόμη και ως 

«Σχέδιο Β», απαιτεί χρόνο της τάξεως των δέκα (10) μηνών με 

πρότερη ρητή αποκλειστική δέσμευση των απαιτούμενων πόρων, 

 επειδή οι ανάδοχοι καθαριότητας και φύλαξης στα νησιά, σήμερα, 

έχουν σύμβαση μέχρι 31.12.2019, 

 επειδή οι συμβάσεις των αναδόχων είναι νομικά άρτια διατυπωμένες, 

στο πλαίσιο των αποφάσεων της Συγκλήτου,  

 

απαιτείται εξαιρετικά ακριβής προγραμματισμός, ώστε να επιτευχθεί 

συνδυαστικά το βέλτιστο αποτέλεσμα κατά το νόμο, δηλαδή καμία ημέρα το 

Πανεπιστήμιο χωρίς καθαριότητα και φύλαξη, άριστα προγραμματισμένη 

μετάβαση σε κοινωνικά και οικονομικά ώριμες λύσεις στο πλαίσιο των κειμένων 

διατάξεων. 

 

 

 Ιδρυματικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

Η Ομάδα Εργασίας της Επιτροπής «ΑΙΓΑΙΟ 50:50 Ισόρροπη Συμμετοχή», η πρώτη 

Επιτροπή που ορίστηκε σε Πανεπιστήμιο της χώρας για το θέμα αυτό, εκπόνησε 

το 2017 «Ιδρυματικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων». 

 

Σκοπός του Ιδρυματικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων ήταν η 

υιοθέτηση, εφαρμογή και παρακολούθηση-αξιολόγηση ενδοπανεπιστημιακών 

στρατηγικών ισότητας και ισότητας ευκαιριών, καθώς και η συμβολή του στην 

ευρύτερη προσπάθεια αποτελεσματικής προώθησης της ενσωμάτωσης της 

αρχής της ισότητας σ’ όλες τις εκφάνσεις της ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας 

της ζωής.  

 

Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει μια σειρά οριζόντιων παρεμβάσεων σε όλο το 

εύρος της ακαδημαϊκής και κοινωνικής δραστηριότητας που αναπτύσσει το 

Πανεπιστήμιο και καταγράφει σαφείς διατυπωμένους στόχους με μετρήσιμα 

αποτελέσματα, που δρομολογούμενα μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός 

συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. 

 

Τις αμέσως επόμενες εβδομάδες αναμένεται περαιτέρω ιδρυματική 

δραστηριοποίηση για την ολοκληρωμένη εφαρμογή του Σχεδίου. 

 

 

 Ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) 

στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

Στο πλαίσιο των ειδικών αυστηρών προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 

Προστασίας Δεδομένων (GDPR General Data Protection Regulation) 2016/679, ήδη 
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από τις 25.05.2018 ορίστηκε στέλεχος του Ιδρύματος, με εξειδικευμένες γνώσεις 

σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και 

Τεχνολογιών Προστασίας της Ιδιωτικότητας, ως Υπεύθυνος Προστασίας 

Δεδομένων (DPO Data Protection Officer). 

 

Η θέση του DPO εκτιμάται ότι θα έχει ολοένα και πιο σημαντική συνεισφορά 

στην κρίσιμη υποστήριξη της Πρυτανικής Αρχής του Ιδρύματος για τη νόμιμη 

λειτουργία των διοικητικών δομών και την υποστήριξη των υπηρεσιών του. 

 

 

 Ενεργοποίηση της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έχει καταγραφεί σειρά σημαντικών βημάτων για 

ακόμη πιο ουσιαστική, αποτελεσματική και εξωστρεφή ενεργοποίηση της 

Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 

Σημαντική είναι η συνεισφορά της Εταιρείας στη δυνατότητα αξιοποίησης των 

Φοιτητικών Κατοικιών κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, για υποστήριξη της 

διοργάνωσης επιστημονικών δράσεων, θερινών σχολείων κ.λπ. 

 

Επιπλέον, ξεκίνησε η διαδικασία δημιουργίας αναμνηστικών ειδών με το 

λογότυπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η δημιουργία των αναμνηστικών 

πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια σχετικής μελέτης αγοράς για αναμνηστικά, 

αλλά και της πληθώρας των απαντήσεων που δόθηκαν σε ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο που στάλθηκε στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα για το είδος 

των αναμνηστικών που έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον.  

 

Μετά από την απαραίτητη τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και τη 

διεκπεραίωση πολύπλοκων γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνταν, τα 

αναμνηστικά είδη εντός του φθινοπώρου 2018 θα είναι πλήρως διαθέσιμα προς 

πώληση, μέσω λειτουργίας σχετικού ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).  

 

Ταυτόχρονα, είναι σε εξέλιξη προγραμματισμός της Εταιρείας για συνεργασία 

με κάθε κατάστημα που ενδιαφέρεται σε κάθε νησί. Τα καταστήματα αυτά θα 

αποτελέσουν σημεία πώλησης των αναμνηστικών του Πανεπιστημίου όλο το 

χρόνο, ενώ ξεχωριστή μέριμνα θα δοθεί για την εκ μέρους τους άμεση προώθηση 

των αναμνηστικών και κατά τη διάρκεια των τελετών καθομολόγησης. 

 

Επιπλέον, σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου τον Ιούνιο 2017, ανατέθηκε 

στην Εταιρεία να μεριμνήσει διαδικαστικά για τη δέσμευση του Σήματος και να 

υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση στη Σύγκλητο, η οποία να περιλαμβάνει το 

γραφικό σήμα του λογοτύπου του Ιδρύματος με διαφορετικό λεκτικό σε κοινή 

οικογένεια με τη δυνατότητα αυτόνομης αποτύπωσης Σχολών και Τμημάτων, 

καθώς και τις κατάλληλες οδηγίες αξιοποίησής τους. Η Εταιρεία προχώρησε 
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στην προσαρμογή του λεκτικού μέρους του σήματος στα ελληνικά και στα 

αγγλικά και στην αποτύπωση του Σήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τις 

Σχολές και τα Τμήματα του Ιδρύματος.  

 

 

 Συνεργασία με το Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης Πανεπιστημίου 

Αιγαίου 

 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας υπήρξε άριστη συνεργασία μεταξύ 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου και των καθηγητών και καθηγητριών του 

Πειραματικού Λυκείου Μυτιλήνης Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως συμφωνήθηκε 

κατά την επίσκεψη του Πρύτανη στο Συμβούλιο Καθηγητών του Πειραματικού 

Λυκείου. 

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου παρείχε διαρκώς κάθε δυνατή υποστήριξη στα 

αιτήματα του Πειραματικού Λυκείου Μυτιλήνης Πανεπιστημίου Αιγαίου, προς 

όφελος των μαθητών και των μαθητριών του. 

 

 

 Πλαίσιο συνεργασίας της Πρυτανικής Αρχής με τους φοιτητές και τις 

φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Η Πρυτανική Αρχή διατήρησε σε όλη τη διάρκεια της θητείας της ειλικρινή, 

άμεση και πραγματικά αποτελεσματική συνεργασία με τους Φοιτητικούς 

Συλλόγους σε όλες τις Πανεπιστημιακές Μονάδες. 

 

Η συνεργασία με τους φοιτητές και φοιτήτριες των Φοιτητικών Συλλόγων 

χαρακτηριζόταν πάντοτε από ξεχωριστή αμεσότητα. Σχεδόν σε κάθε επίσκεψη 

του Πρύτανη στις Πανεπιστημιακές Μονάδες, οριζόταν συνάντηση με τους 

Φοιτητικούς Συλλόγους, όπου συζητούνταν επί μακρόν και διεξοδικά όλα τα 

προβλήματα που απασχολούσαν τη φοιτητική κοινότητα. Σκοπός των 

συναντήσεων, στις οποίες κατά κανόνα παρευρίσκονταν πολλοί φοιτητές και 

φοιτήτριες, ήταν η επίλυση των προβλημάτων, είτε ενεργοποιώντας τις 

διοικητικές δομές που εμπλέκονταν στα ζητήματα που καταγράφονταν, είτε την 

ακαδημαϊκή διοίκηση των Τμημάτων και τους Διδάσκοντες και τις Διδάσκουσες. 

 

Σε αρκετές επισκέψεις του Πρύτανη σε Πανεπιστημιακές Μονάδες, 

οργανώνονταν ανοιχτές συναντήσεις του με το σύνολο των φοιτητών και 

φοιτητριών, οι οποίες στο σύνολό τους είχαν μακρά διάρκεια και ήταν απολύτως 

εποικοδομητικές. 

 

Επιπλέον, καταβλήθηκε ξεχωριστή προσπάθεια να ενεργοποιηθούν τα μέλη των 

Φοιτητικών Συλλόγων ώστε να αντιμετωπίσουν εγκαίρως τυχόν παρελθούσες 

οικονομικές εκκρεμότητες των Συλλόγων τους με τις κατά τόπους Δημόσιες 
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Οικονομικές Υπηρεσίες, μετά από συνεργασία και σαφείς οδηγίες από άριστα 

ενημερωμένα οικονομικά στελέχη του Πανεπιστημίου. 

 

 

 Πλαίσιο συνεργασίας από την Πρυτανική Αρχή με τους Συλλόγους 

των μελών ΔΕΠ, των μελών Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π., των μελών Ε.Τ.Ε.Π., των 

Διοικητικών υπαλλήλων, των Συμβασιούχων υπαλλήλων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Η Πρυτανική Αρχή, από την πρώτη ημέρα, μερίμνησε να διασφαλίσει την 

ανάπτυξη ενός άρτιου πλαισίου συνεργασίας με τους Συλλόγους των μελών 

ΔΕΠ, των μελών Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π., των μελών Ε.Τ.Ε.Π., των Διοικητικών 

υπαλλήλων, των Συμβασιούχων υπαλλήλων. 

 

Η συνεργασία με τους εκλεγμένους εκπροσώπους αναπτύχθηκε σε πλαίσιο 

πολιτικής ανοιχτών θυρών και χαρακτηριζόταν από ειλικρίνεια κατά τη 

συνεργασία, κορυφαία αμεσότητα για το χρόνο ορισμού συναντήσεων, ειλικρινή 

συνεργασιμότητα κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, άμεση ενεργοποίηση των 

αρμοδίων διοικητικών δομών που εμπλέκονταν στα εκκρεμή ζητήματα που 

καταγράφονταν, υψηλή αποτελεσματικότητα για την επίλυση των θεμάτων που 

ανέκυπταν. 

 

Επιπλέον, επειδή είχε καταγραφεί η ύπαρξη προβλημάτων σε διάφορα Τμήματα 

για την ανάθεση από Συνελεύσεις του διδακτικού, εργαστηριακού, 

φροντιστηριακού και λοιπού έργου Διδασκόντων και Διδασκουσών μη μελών 

ΔΕΠ, το Πανεπιστήμιο ξεκινώντας από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 

προχώρησε στην προτυποποίηση της διαδικασίας αποτύπωσης, ανά ακαδημαϊκό 

εξάμηνο, του έργου κάθε μέλους ΕΔΙΠ/ΕΕΠ/ΕΤΕΠ. Η προσπάθεια περιλάμβανε 

ολοκληρωμένη ενημέρωση των Κοσμητόρων των Σχολών και των Προέδρων των 

Τμημάτων, με κοινοποίηση στα μέλη ΔΕΠ και τις αρμόδιες διοικητικές 

υπηρεσίες, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών ΕΔΙΠ/ΕΕΠ/ΕΤΕΠ 

και κυρίως αποστολή υποδειγμάτων πρακτικών Συνελεύσεων Τμημάτων και 

Κοσμητειών Σχολών περί αναθέσεων έργου, καθώς και καταγραφή 

προτυποποιημένης διαδικασίας ενημέρωσης των πινάκων που αναπτύχθηκαν 

και προώθησή τους αρμοδίως, ώστε να αξιοποιούνται εφεξής από τα Τμήματα 

και τις Σχολές πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. 

 

 

 Πλαίσιο αντιμετώπισης από την Πρυτανική Αρχή των έξι (6) 

Πανεπιστημιακών Μονάδων και της διοικητικής δομής Αθηνών  

 

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων ετών, η Πρυτανική Αρχή, 

πράττοντας τα ηθικά και δεοντολογικά αυτονόητα, αντιμετώπισε, από την 

πρώτη ημέρα, το σύνολο των Πανεπιστημιακών Μονάδων, που έχουν 

διαφορετικές ανάγκες, με ακαδημαϊκά και διοικητικά «γονικό» τρόπο, δηλαδή 
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μερίμνησε για την ισότιμη αντιμετώπιση [6+1] ακαδημαϊκών δομών, χωρίς 

προτιμήσεις για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς αποκλεισμούς για οποιονδήποτε 

λόγο. 

 

 

 Πλαίσιο υπεύθυνης ενημέρωσης και ισότιμης πληροφόρησης της 

Πανεπιστημιακής Κοινότητας στο Αιγαίο από την Πρυτανική Αρχή  

 

Η Πρυτανική Αρχή, από την πρώτη ημέρα, υιοθέτησε την πολιτική της 

υπεύθυνης ηλεκτρονικής ενημέρωσης και ισότιμης πληροφόρησης όλων των 

μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

 

Βασική θέση της Πρυτανικής Αρχής ήταν ότι τα μέλη της ακαδημαϊκής 

κοινότητας, σε όποια Πανεπιστημιακή Μονάδα και αν δραστηριοποιούνται, 

έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν, υπεύθυνα, άμεσα και ισότιμα, θέματα που 

σχετίζονται με την πρόοδο των ειδικών ζητημάτων που απασχολούν το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου και των γενικών ζητημάτων των δημόσιων 

Πανεπιστημίων. 

 

Ταυτόχρονα, η διαρκής επικοινωνία με την ακαδημαϊκή κοινότητα αποτέλεσε 

και μία μορφή απευθείας on-going ακαδημαϊκής λογοδοσίας για τον σχεδιασμό, 

τον προγραμματισμό, την υλοποίηση και την αποτίμηση μικρών και μεγάλων 

δράσεων και πρωτοβουλιών της Πρυτανικής Αρχής και των θεσμικών οργάνων 

του Ιδρύματος. 

 

 

 Πλαίσιο συμμετοχής μελών της Πρυτανικής Αρχής σε συνεδριάσεις 

Συνελεύσεων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Για την απευθείας συζήτηση με τα μέλη ΔΕΠ για θέματα που τους απασχολούν, 

κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων ετών ο Πρύτανης και οι 

Αναπληρώτριες Πρύτανη / Αναπληρωτής Πρύτανη συμμετείχαν, δια ζώσης, σε 

συνεδριάσεις Συνελεύσεων όλων ανεξαιρέτως των Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου.  

 

Δυστυχώς, αυτό δεν έγινε εφικτό να επαναληφθεί όσες φορές θεωρούμε ότι θα 

έπρεπε και ήταν επιθυμητό. Για παράδειγμα, άπαξ ετησίως επίσκεψη της 

Πρυτανικής Αρχής σε κάθε Τμήμα, για συζήτηση για όλα τα γενικά και ειδικά 

θέματα που απασχολούν τους ανθρώπους του Τμήματος, όχι βεβαίως για 

ενημέρωση των Τμημάτων, αλλά με προσανατολισμό στην απευθείας 

καταγραφή εκ μέρους της Πρυτανικής Αρχής και ακολούθως για την 

αντιμετώπιση των θεμάτων που θέτουν τα Τμήματα.  
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 Πλαίσιο συνεργασίας της Πρυτανικής Αρχής του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου με την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας 

και τη Σύνοδο Πρυτάνεων 

 

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) ετών της θητείας της, η Πρυτανική Αρχή 

συνεργάστηκε με τέσσερις (4) Υπουργούς / Αναπληρωτές Υπουργούς Παιδείας 

που είχαν την ευθύνη των θεμάτων των Πανεπιστημίων: Καθηγητή Α. Λοβέρδο, 

Καθηγητή Α. Μπαλτά, Καθηγήτρια Α. Αναγνωστοπούλου, Καθηγητή Κ. 

Γαβρόγλου. 

 

Εκ μέρους της Πρυτανικής Αρχής καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια ώστε η 

συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να είναι σταθερή, 

στοχευμένη, ειλικρινής, άμεση και κυρίως λυσιτελής για την αντιμετώπιση των 

ειδικών προβλημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και γενικότερα των 

προβλημάτων των δημόσιων Πανεπιστημίων, ανεξαρτήτως επιμέρους 

πολιτικών θέσεων και απόψεων των συνομιλητών και συνομιλητριών.  

 

Η Πρυτανική μας Αρχή δεν αποτέλεσε καμία στιγμή παρακολούθημα 

οποιουδήποτε, δεν ετεροπροσδιόρισε τη στάση της ακολουθώντας πολιτικούς 

χώρους, δεν ηρωοποίησε ιδεολογικές συγκρούσεις, δεν ακολούθησε ρητορικές 

οξύτητας, μόνο υιοθέτησε την καλλιέργεια όρων διαλόγου, συναινέσεων, 

συγκλίσεων, καταλλαγής και ενότητας παραμένοντας στοχοπροσηλωμένη στις 

αποφάσεις του ακαδημαϊκού συλλογικού μας υποκειμένου.  

 

Επιπλέον, η ουσιαστική συμμετοχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου στις είκοσι 

πέντε (25) και πλέον τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις της Συνόδου 

Πρυτάνεων σε όλη την Ελλάδα, περιλάμβανε καθαρή ακαδημαϊκή άποψη και 

διαυγή λόγο, υιοθετώντας τη γόνιμη κυριολεκτική εκφραστική, με ειλικρίνεια 

και αρχές προς κάθε κατεύθυνση για την ανάπτυξη των δημόσιων 

αυτοδιοικούμενων Πανεπιστημίων της χώρας, για την απαραίτητη μεγέθυνση 

του βαθμού αυτονομίας των Πανεπιστημίων, για την ακριβοδίκαιη κατανομή 

εθνικών πόρων, υλικών ή ανθρώπινων, μεταξύ των Πανεπιστημίων. 

 



 
Απολογισμός Πρυτανικής Αρχής Πανεπιστημίου Αιγαίου  

01.09.2014-31.08.2018 

 

Σελίδα 47 από 55 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ι 
 

 

Αποχαιρετισμός των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας  

από τον Πρύτανη σε προσωπικό τόνο…  

(ηλεκτρονικό μήνυμα στις 28.06.2018) 

 

 

Αγαπημένες και αγαπημένοι μου συνάδελφοι στο Αιγαίο, 

 

Αγαπημένες και αγαπημένοι μου συνεργάτες στο Αιγαίο,  

 

 

Όπως ορθώς συνηθίζεται κατά τη λήξη κάθε Πρυτανικής θητείας, 

προγραμματίζουμε και θα σας αποστείλουμε πριν την 31.08.2018 λιτό κείμενο με 

βασικά απολογιστικά στοιχεία, τόσο για επιτεύγματα του Πανεπιστημίου μας 

κατά την τελευταία τετραετία, όσο και για θέματα που δεν προχώρησαν με τον 

επιθυμητό ρυθμό. 

 

Στο μεταξύ, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία υπεύθυνης και διεξοδικής 

ενημέρωσης των μελών της εκλεγμένης νέας Πρυτανικής μας Αρχής, τόσο από 

την Πρυτανική Αρχή, όσο και από το σύνολο των ανθρώπων της διοικητικής μας 

δομής στα έξι νησιά και την Αθήνα. 

 

Σήμερα, τέλος Ιουνίου, μερικές εβδομάδες πριν την ολοκλήρωση της θητείας της 

παρούσας Πρυτανικής Αρχής και λίγες ημέρες πριν τη σταδιακή έναρξη των 

θερινών διακοπών συναδέλφων και συνεργατών, επιτρέψτε μου την αποστολή 

μακροσκελούς ευχαριστήριου μηνύματος εννέα ενοτήτων, σε προσωπικό τόνο, 

με τη σταθερή αρωγή και ποιητών… 

 

…πρώτο βήμα η εμπιστοσύνη 

 

Τον Μάιο του 2014, εντολοδόχος Πρύτανης με υψηλό ποσοστό απευθείας 

εμπιστοσύνης από τα μέλη ΔΕΠ, μου ανατέθηκε από την ακαδημαϊκή κοινότητα 

του Αιγαίου η ευθύνη για σχεδιασμό με συλλογική δράση, για ακαδημαϊκή 

ανάπτυξη ακόμη και σε περίοδο κρίσης, για διαφάνεια και λογοδοσία. Σταθερά 

μακριά από πελατειακές λογικές, συγκυριακά τεχνάσματα, ρηχούς χειρισμούς 

και άλλα νοσηρά φαινόμενα που ενίοτε διατρέχουν και την ακαδημαϊκή ζωή στη 

χώρα μας. 

 

…το πλαίσιο δραστηριοποίησης 

 

Θεωρώ και θεωρούμε ότι, στις συνειδήσεις των πολιτών, σε πλείστες χώρες, ο 

θεσμός του Πρύτανη – και του συλλογικού υποκειμένου των μελών της 

Πρυτανικής Αρχής – οφείλει να προσωποποιεί το ακαδημαϊκό οραματικό 
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αφήγημα και την αναπτυξιακή προοπτική, τους ανοιχτούς ορίζοντες και τις 

ακαδημαϊκές υπερβάσεις, την ευθύνη και την ακαδημαϊκή ωριμότητα, τη 

σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια, τη συνέπεια και τη συνεργατικότητα, την 

επιχειρησιακή επάρκεια για λυσιτελή προγραμματισμό και άρτια υλοποίηση 

ενεργειών, αλλά και την επιστημονική γνώση και την τεκμηριωμένη αποδοχή 

της από τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. 

 

Πίστευα και πιστεύαμε ότι, η άσκηση ακαδημαϊκής πολιτικής, με λογισμό στη 

σκέψη και αποτελεσματικότητα στη δράση, έχει ως συνθήκη sine qua non, 

μεταξύ άλλων, τόσο την αποστασιοποίηση από τυχόν ηγεμονικά συμπλέγματα 

και εκφράσεις διοικητικής αλαζονείας, όσο και την απαλλαγή από τη 

ματαιοδοξία του αυτοσκοπού μιας ευρείας κοινωνικής αναγνωρισιμότητας.  

 

Προσπάθησα και προσπαθήσαμε να έχουμε απόλυτη συναίσθηση της 

αντιμετώπισης κάθε αυταπάτης, κάθε επικίνδυνης ουτοπίας, για δήθεν εξουσία 

χωρίς ημερομηνία λήξης. Από την αρχή, κάθε μέλος της Πρυτανικής μας Αρχής 

γνώριζε ότι ανθρώπων άρχει, κατά νόμους άρχει, ουκ αεί άρχει.  

 

Τήρησα και τηρήσαμε στο ακέραιο τη θεμελιώδη αρχή ότι η εκλογή ή η τιμητική 

επιλογή σε δημόσια θέση δεν αποτελεί ούτε βιοποριστικό καταφύγιο, ούτε 

εργαλείο καλλιέργειας και απελευθέρωσης ματαιοδοξίας. 

 

Γνώριζα και γνωρίζαμε ότι, για την επίτευξη σημαντικών ιδρυματικών στόχων, 

αποτελεί συστατικό πρόταγμα η καλλιέργεια της κουλτούρας του ρεαλισμού 

των έλλογων συγκλίσεων και συναινέσεων για την ευρύτερη ακαδημαϊκή 

ωφέλεια, κατισχύοντας της φωνής τυχόν εκφραστών εμμονών για την 

υπεράσπιση ελασσόνων διαφορών. 

 

Εκτιμώ ότι από την αρχή κατάφερα και καταφέραμε να ξεπεράσουμε όποιες 

απόψεις για την κανονικότητα που δυστυχώς κανοναρχεί σε κάποια 

Πανεπιστήμια της χώρας: την ακαδημαϊκά διαλυτική απραξία, τη ρηχή 

διαχείριση μικροδράσεων χωρίς όραμα, χωρίς μείζονα ακαδημαϊκή προοπτική.  

 

Η συλλογική εξουσία που άσκησα και ασκήσαμε ως Πρυτανική Αρχή, 

προσπαθήσαμε – και ελπίζω ότι καταφέραμε – να έχει πάντοτε ξεκάθαρη 

αφήγηση, να έχει δημόσια περιγραμμένο ακαδημαϊκό και αξιακό έρεισμα.  

 

…οι Διδάσκουσες και οι Διδάσκοντες 

 

Όλα αυτά τα τέσσερα χρόνια της συλλογικής προσπάθειας, συνάντησα και 

συναντήσαμε δίπλα μας στα έξι νησιά, ως αναμέναμε, αξιοπρεπείς Διδάσκουσες 

και Διδάσκοντες, ενίοτε πια πονεμένα περήφανες και περήφανους, κάποτε 

μάλιστα σε συνθήκες σχεδόν στα όρια της πενίας. Τις ευχαριστούμε και τους 

ευχαριστούμε για την ειλικρινή συμπόρευση, για την αληθινή προσπάθεια, για 

το ακαδημαϊκό πάθος, για το κοινό μας ολοένα και πιο φωτεινό αποτέλεσμα.  
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Προς όφελος των φοιτητριών και των φοιτητών μας, των αποφοίτων μας, των 

οικογενειών που μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους για παιδεία και πολιτισμό, 

για ανοδική κοινωνική και πολιτισμική κινητικότητα, με αγωνία και ελπίδα για 

υψηλή απασχολησιμότητα, για καλύτερη ζωή, είθε στο φως της χώρας μας. 

 

…οι άνθρωποι του διοικητικού μας μηχανισμού 

 

Τίποτα από όσα – μικρά και μεγάλα – πετύχαμε τα δύσκολα αυτά χρόνια δεν θα 

ήταν εφικτό να υλοποιηθεί, χωρίς την αποτελεσματική συνεργασία με τους 

ανθρώπους που στελεχώνουν τον διοικητικό μας μηχανισμό, μονίμους, αορίστου 

χρόνου και συμβασιούχους.  

 

Τώρα πια αριθμητικά λίγες και λίγοι για το διαρκώς αυξανόμενο έργο που 

απαιτείται, συχνά εργασιακά πιεσμένες και πιεσμένοι, σε κάποιες περιπτώσεις, 

μάλιστα, σχεδόν αφόρητα. Παρά τις δυσκολίες, παρά την αυξανόμενη και ενίοτε 

εμφανή κόπωση, όμως, παραμένουν χρόνια τώρα Άνθρωποι, με όνειρα για τις 

ζωές τους και για το κοινό μας ακαδημαϊκό σπίτι στο Αιγαίο, για την περαιτέρω 

ανάπτυξή του ακόμη και σε περίοδο κρίσης.  

 

Μετά την καθημερινή συνεργασία μαζί τους αυτά τα τέσσερα χρόνια – αλλά και 

τα είκοσι συνολικά χρόνια μου στο Αιγαίο – εξακολουθώ να πιστεύω όσα 

ακριβώς έγραφα από την πρώτη στιγμή, ότι δηλαδή τα διοικητικά μας στελέχη 

αποτέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν τον βασικό υποστηρικτικό παράγοντα 

για την εύρυθμη λειτουργία ενός από τα καλύτερα οργανωμένα – τώρα πια – 

Πανεπιστήμια στη χώρα! ίσως μάλιστα του πιο ανθρώπινου Πανεπιστημίου! η 

σημαντική ανάπτυξη και διαχρονική πορεία του οποίου έχει, σε σημαντικό 

βαθμό, στηριχθεί στο έργο τους.  

 

Τις ευχαριστούμε και τους ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτό.  

 

Με την προσδοκία και την ελπίδα να συνεχίσουμε να είμαστε ισότιμα δίκαιοι και 

αληθινά ανθρώπινοι δίπλα τους, πάντοτε με κατανόηση, με σεβασμό, με 

ευγένεια, με φροντίδα, με αλήθειες. 

 

…μαζί 

 

Ευχαριστώ βαθιά από την ψυχή μου την Καθηγήτρια Κυρία Αμαλία 

Πολυδωροπούλου. Όπως και την Καθηγήτρια Κυρία Αλεξάνδρα Μπούνια με την 

Καθηγήτρια Κυρία Ελένη Θανοπούλου. Καθώς και τον Αναπληρωτή Καθηγητή 

Κύριο Σπυρίδωνα Συρόπουλο. Για την τιμή που μου έκαναν να με εμπιστευτούν 

και ακολούθως να πορευτούμε μαζί σε μία τετραετή εργώδη προσπάθεια. 

Καθεμία και καθένας τους με τις καθημερινές αγωνίες και τα ξεχωριστά 

χαρακτηριστικά που γνωρίσατε και ζήσατε, παρέμειναν με ακαδημαϊκή 

αφοσίωση συνεπείς στο καθήκον που επέλεξαν να βαδίσουν με απίστευτο 
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προσωπικό μόχθο και ιδιαίτερη ένταση προσπάθειας, εις βάρος των 

προσωπικών, οικογενειακών και επιστημονικών τους υποχρεώσεων. Παρέμειναν 

αγωνίστριες με καλοσύνη και ηθικό έρμα, με επιμονή και αποτελεσματικότητα, 

με ζεστασιά και αγωνιστικότητα. Μα πάνω απ’ όλα διαρκώς Άνθρωποι.  

 

Τους αξίζουν ειλικρινείς ευχαριστίες για την ανιδιοτελή προσπάθεια, τις 

σημαντικές αντοχές, τη συνεπή πορεία, αλλά κυρίως για το τόσο ορατό θετικό 

αποτέλεσμα των κόπων τους. Ο ποιητής του Αιγαίου δικαίως σημείωνε: …μέσα 

στη θλίψη της απέραντης μετριότητας που μας πνίγει από παντού, παρηγοριέμαι 

ότι κάπου, σε κάποιο καμαράκι, κάποιοι πεισματάρηδες αγωνίζονται να 

εξουδετερώσουν τη φθορά. Γιατί γνωρίζαμε ότι ήθελε ακόμη πολύ φως να 

ξημερώσει. Και αν δεν υπάρχουν οι κάθε λογής πεισματάρηδες, τότε, πώς θα 

γενούνε τα σκοτάδια λάμψη; 

 

…σε ενικό αριθμό 

 

Η προσωπική μου αφοσίωση στην τετραετή συλλογική μας προσπάθεια – πάντα 

ισότιμα για τα έξι νησιά μας και τη διοικητική μας δομή στην Αθήνα – ήταν 

απόλυτη και άνευ προϋποθέσεων από την πρώτη κιόλας στιγμή.  

 

Ήταν τιμή μου που υπηρέτησα όλες και όλους, μέρα και νύχτα με την ψυχή μου. 

Προσπάθησα με στοχοπροσήλωση, με αίσθημα ευθύνης, με πάθος, με 

αξιοπιστία, με αλήθειες, με ταπεινότητα, με ανιδιοτέλεια. Για εκείνο το 

παράθυρο στο φωτεινό συλλογικό όνειρό μας. Χωρίς δισταγμό, χωρίς όρους, 

χωρίς αποκλεισμούς. Χωρίς να λογαριάσω ούτε στιγμή το βαρύ και πολύπλευρα 

σημαντικό προσωπικό κόστος της προσπάθειας. Αλλά και χωρίς προσωπική 

ατζέντα – όποιου είδους – για την επόμενη ημέρα μου.  

 

Τα τέσσερα αυτά υπέροχα, μαζί και δύσκολα, χρόνια μου – χάδι μαζί και δάκρυ – 

ξόδεψα πολύ άνεμο για να πορευτώ και να μεγαλώσω στις απίστευτες δυσκολίες 

στα διαφορετικά νησιά μας. Έτσι όμως έμαθα να ξεχωρίζω τους πιο 

ανεπαίσθητους συριγμούς, ν' ακριβολογώ μες στα μυστήρια. Και με την κοινή μας 

καθημερινότητα, φυσική ή ηλεκτρονική, όλες και όλοι σας, καθεμία και καθένας 

σας, με κάνατε καλύτερο άνθρωπο, έμαθα να ζω καλύτερα, μιας και, 

προσπαθώντας να αλλάξουμε τον κόσμο, στην πορεία αλλάζουμε και εμείς. Και 

σας ευχαριστώ γι’ αυτό.  

 

Απολογούμενος προς όσες και όσους έτυχε να δυσαρεστήσω ή να στενοχωρήσω, 

είτε από την απουσία ακόμη πιο αποτελεσματικής προσπάθειας, είτε από 

προσωπικές παραλείψεις, σφάλματα και υπερβολές, είτε από διαφορετική ματιά 

στις ιδρυματικές προτεραιότητες, πάντοτε σε μία πυκνή και απαιτητική 

καθημερινότητα, την πιο δύσκολη από όλα τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας. 

Σταθερά, όμως, μόνο με ξεκάθαρες αρχές, με αλήθειες και διαύγεια στις 

αποφάσεις, ορθές ή εσφαλμένες, είτε συμφωνούσαμε είτε διαφωνούσαμε. 

 



 
Απολογισμός Πρυτανικής Αρχής Πανεπιστημίου Αιγαίου  

01.09.2014-31.08.2018 

 

Σελίδα 51 από 55 

 

…μια άλλη άποψη 

 

Πριν από λίγους μήνες χαμογέλασα με την παραίνεση αγαπημένης και 

σεβαστής φίλης μου καθηγήτριας, ότι έπρεπε να πιέσω το Υπουργείο Παιδείας, 

όπως κάνουν κάποιοι άλλοι, να δοθεί η δυνατότητα και στους Πρυτάνεις να είναι 

υποψήφιοι για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Ως απάντηση, απλώς της έδειξα τη 

σελίδα 10 στο πολυσέλιδο αρχείο με τις απόψεις και τις αλήθειες που σας είχα 

αποστείλει ως υποψήφιος Πρύτανης στις 6 Απριλίου 2014, όπου είχα μεριμνήσει 

από τότε να δεσμευτώ και να αυτοδεσμευτώ, σημειώνοντας ξεκάθαρα: …μετά 

από τη μία και μοναδική τετραετή θητεία, ανεξαρτήτως του τότε ισχύοντος 

νομοθετικού πλαισίου. 

 

Πριν από λίγους μήνες χαμογέλασα με την παραίνεση καλοσυνάτου φίλου μου 

καθηγητή, να συμμετάσχω φέτος στις εκλογές ως υποψήφιος Αντιπρύτανης και 

στην επόμενη θητεία πάλι ως Πρύτανης. Ως απάντηση, απλώς του έδειξα τον 

γαλήνιο τόπο όπου αναπαύονται οι κάθε λογής αναντικατάστατοι. 

 

…το παρόν και το μέλλον του Αιγαίου 

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και οι Άνθρωποί του έχουν και θα συνεχίσουν να 

έχουν ανάσα για το μέλλον, γιατί, χρόνια τώρα, στο Αιγαίο τα όνειρά μας είναι 

πιο ισχυρά από τις αναμνήσεις μας. 

 

Όπου και αν τύχει να μας βγάζουν τα κύματα κάθε νύχτας ακυβέρνητης που 

συχνά προκαλούν όλοι εκείνοι οι μοιραίοι γραφειοκράτες αποφασίζοντες της 

κεντρικής διοίκησης – ζωή μας και εκείνοι – που δεν κατανοούν τα όρια της 

εποπτείας του κράτους και το σύγχρονο πνεύμα της δημιουργικής δράσης σε 

αυτοδιοικούμενα δημόσια ιδρύματα παιδείας και πολιτισμού. Όλοι εκείνοι που, 

ακούσια ή εκούσια, καλλιεργούν επιμελώς τον απόλυτο εχθρό των δημόσιων 

Πανεπιστημίων της χώρας: τον ασφυκτικό γραφειοκρατικό διοικητικό 

εναγκαλισμό, το μείζον εμπόδιο σε κάθε ακαδημαϊκά εξωστρεφή 

διεθνοποιημένη προσπάθεια για έρευνα και ανάπτυξη. 

 

Οι Άνθρωποι του Αιγαίου – όπου και αν η μοίρα κάποια στιγμή μπορεί να φέρει 

να βρίσκονται – έχουμε φωτεινούς στόχους και ψυχή βαθιά, έχουμε περισσότερη 

αγάπη ακόμη και από τη θάλασσα, τόση που κανείς δεν μπορεί να την ξοδέψει. Γι’ 

αυτό το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα συνεχίσει να μεγαλώνει και να ανθίζει, ακόμη 

και σε περίοδο κρίσης. Για αυτό στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα συνεχίσουν να 

πληθαίνουν οι ηχηρές πατημασιές όλων αυτών που αδιάκοπα παλεύουν για να 

γίνει ο κόσμος μας πιο ανθρώπινος. Η μοίρα μας εξακολουθεί να βρίσκεται στα 

χέρια μας. 
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…επίλογος 

 

Όμως μεγάλωσαν οι σκιές. Σε λίγες εβδομάδες θα είναι ώρα, πια, και εγώ να 

πηγαίνω. Εδώ στο βράχο με περιμένει μια βαλίτσα και ένα βλέμμα. Και δεν έχω 

πια άλλο στήθος. Εξάλλου ποτέ κανένας δεν γλυτώνει από τον χρόνο… 

 

 

Σας ευχαριστώ και Σας ευχαριστούμε. Για όλα. 

 

Καθηγητής Στέφανος Γκρίτζαλης 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ΙΙ 
 

 

Πρόγραμμα συναντήσεων για υπεύθυνη ενημέρωση 

της εκλεγείσας νέας Πρυτανικής Αρχής, 

με την Πρυτανική Αρχή και τις Διοικητικές Δομές του Ιδρύματος 

 

 

 

Τρίτη 26.06.2018 

 

Ώρα  Συμμετέχοντες/ουσες Αίθουσες 

τηλεδιάσκεψης 

10:30-12:30 Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής 

Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας 

 

Συγκλήτου, 

Αθήνας 

14:30-15:30 Πρυτανική Αρχή,  

Γραφείο Διανησιωτικής Υποστήριξης 

 

Συγκλήτου, 

Αθήνας 

15:30-17:00 Πρυτανική Αρχή,  

Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης,  

Γενική Διευθύντρια Τεχνικής Υποστήριξης,  

Νομικός Σύμβουλος 

 

Συγκλήτου 

 

 

Τετάρτη 27.06.2018 

 

Ώρα  Συμμετέχοντες/ουσες Αίθουσες 

τηλεδιάσκεψης 

9:30-11:00

  

Πρυτανική Αρχή,  

Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης, 

Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής 

Μέριμνας,  

Περιφερειακοί Διευθυντές και Διευθύντριες,  

Γραμματείες Ακαδημαϊκών Τμημάτων και 

Σχολών,  

Περιφερειακά Γραφεία Φοιτητικής  Μέριμνας  

 

Συγκλήτου, 

Λήμνου, 

Ρόδου, 

Σάμου, 

Σύρου, 

Χίου 

 

11:00-12:00 Πρυτανική Αρχή,  

Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης,  

Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών  

Υποθέσεων,  

Περιφερειακοί Διευθυντές και Διευθύντριες, 

Συγκλήτου, 

Λήμνου, 

Ρόδου, 

Σάμου, 

Σύρου, 
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Περιφερειακά Τμήματα Οικονομικών 

 Υποθέσεων 

 

Χίου 

 

12:00-13:00 Πρυτανική Αρχή,  

Γενική Διευθύντρια Τεχνικής Υποστήριξης,  

Κεντρική Διεύθυνση Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών, 

Περιφερειακοί Διευθυντές και Διευθύντριες, 

Περιφερειακά Τμήματα Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών 

 

Συγκλήτου, 

Λήμνου, 

Ρόδου, 

Σάμου, 

Σύρου, 

Χίου 

 

13:00-14:00 Πρυτανική Αρχή,  

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης και  

Παραρτήματα στα νησιά 

 

Συγκλήτου, 

Λήμνου, 

Ρόδου, 

Σάμου, 

Σύρου, 

Χίου 

 

16:30-18:30 Πρυτανική Αρχή,  

Ολομέλεια Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας  

 

Συγκλήτου, 

Αθήνας, 

Λήμνου, 

Ρόδου, 

Σάμου, 

Σύρου, 

Χίου 

 

 

 

Παρασκευή 29.06.2018 

 

Ώρα  Συμμετέχοντες/ουσες Αίθουσες 

τηλεδιάσκεψης 

09:30-10:30 Πρυτανική Αρχή,  

Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης, 

Κεντρική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και  

Δημοσιευμάτων,  

Περιφερειακοί Διευθυντές και Διευθύντριες, 

Περιφερειακά Γραφεία Δημοσίων-Διεθνών 

Σχέσεων, 

Γραμματεία Συγκλήτου και δραστηριοτήτων 

αρμοδιότητας Πρυτανικού Συμβουλίου,  

Γραφείο Πρυτανείας,  

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων,  

Γραφείο Ελέγχου Ποιότητας 

 

Συγκλήτου, 

Λήμνου, 

Ρόδου, 

Σάμου, 

Σύρου, 

Χίου 
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10:30-12:30 Πρυτανική Αρχή,  

Γενική Διευθύντρια Τεχνικής Υποστήριξης,  

Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Περιφερειακοί Διευθυντές και Διευθύντριες, 

Περιφερειακά Τμήματα Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Συγκλήτου, 

Λήμνου, 

Ρόδου, 

Σάμου, 

Σύρου, 

Χίου 

 

12:30-13:30 Πρυτανική Αρχή,  

Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης,  

Κεντρική Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων,  

Περιφερειακοί Διευθυντές και Διευθύντριες, 

Περιφερειακά Τμήματα Διοικητικών 

Υποθέσεων 

 

Συγκλήτου, 

Λήμνου, 

Ρόδου, 

Σάμου, 

Σύρου, 

Χίου 

 

 


