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Συντελεστές

Κείμενα - Συλλογή πληροφορίας και υλικού Κώστας Γαβριλάκης, Μάριος Μπαλής, 
  Τόλης Καΐλης, Γιάννης Αποστολόπουλος,  
  ∆ημήτρης Κουτσοθεόδωρος, 
  Σπύρος Μποφυλάτος 

Συντονισμός - Επιμέλεια  Κώστας Γαβριλάκης

Χάρτες  Μάριος Μπαλής

∆ημιουργικό   PRINT ALL

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλες και όλους τους συναδέλφους και τους φοιτητές που συνέβαλαν 
στη συλλογή της πληροφορίας καθώς και στη σύνταξη / διόρθωση των κειμένων.

Γραφείο ∆ιασύνδεσης, ∆/νση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας

∆/νση ∆ημοσίων - ∆ιεθνών Σχέσεων & ∆ημοσιευμάτων  

Έκδοση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, 2008
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Ελπίζουμε να τον βρείτε πρακτικό και χρήσιμο.

Ο οδηγός αυτός είναι ένα εργαλείο, κυρίως για τον πρώτο καιρό στο νησί. 
Το σχήμα και το μέγεθός του είναι τέτοια, 

που μπορείτε να τον έχετε πάντα μαζί σας και να τον συμβουλεύεστε. 
Ανάμεσα στο κείμενο έχουμε φροντίσει να υπάρχουν αρκετοί χώροι
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08 Καλωσόρισμα

10 H πόλη με μιά ματιά
11 ∆υο λόγια για την Ερμούπολη

12 Πού βρίσκεται το Πανεπιστήμιο;

16 Επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο

18 Οι πρώτες μέρες στην Ερμούπολη
19 Πού μπορώ να μείνω για τις πρώτες μέρες;

20 Πού μπορώ να φάω;

20 … ένα πρωινό;

20 … ένα μεσημεριανό, ένα βραδινό;

21 Αν πρέπει να αγοράσω μερικά τρόφιμα;

22 Μήπως χρειαστεί να νοικιάσω αυτοκίνητο ή μηχανάκι;

22 •Γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων

24 Με τις συγκοινωνίες γενικά τι γίνεται;

24 Μετακινήσεις εντός νησιού

26 Μετακινήσεις εκτός νησιού

27 •Ναυτιλιακές εταιρείες

28 •Αεροπορικές εταιρείες

29 •Τουριστικά πρακτορεία
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30 Εγκατάσταση και διαβίωση
31 Ποιες διευκολύνσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο;

32 Από φαγητό τι γίνεται; 

33 Υπάρχουν δωμάτια για φοιτητές;

34 Πώς θα ψάξω για να νοικιάσω ένα σπίτι ή ένα διαμέρισμα;

35 •Μεσιτικά γραφεία

36 … και αν δεν είναι επιπλωμένο, πώς θα το εξοπλίσω;

36 Υπάρχουν γραφεία μετακομίσεων και μεταφορών;

37 •Εταιρείες μεταφορών

38 Ποιες υπηρεσίες της πόλης θα πρέπει να γνωρίζω;

44 Υπάρχουν άλλες παροχές εκτός από αυτές του Πανεπιστημίου;

44 Στεγαστικό επίδομα 1000 ευρώ

45 ∆ιεθνής Φοιτητική Κάρτα ISIC

46 Κάρτα νέων Euro<26

46 Πώς μπορώ να πάρω κάποιο φοιτητικό δάνειο;

47 •Τράπεζες

48 Εγγραφή και φοιτητική μέριμνα
49 Πώς γίνεται η εγγραφή στο Πανεπιστήμιο;

50 Ποια δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσω;

51 Αν έχω εγγραφεί ή είμαι ήδη φοιτητής σε άλλο Τμήμα της Ελλάδας;

51 Τι πρέπει να ζητήσω από τη Γραμματεία;

51 Βεβαίωση σπουδών (ή εγγραφής)

52 Ειδικά για την αναβολή στράτευσης

52 Φοιτητικό «Πάσο»

52 Για την επιδότηση του ενοικίου, ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;

55 Με καλύπτει το Πανεπιστήμιο σε θέματα υγείας;

56 Σύνοψη απαιτούμενων δικαιολογητικών για τις διάφορες παροχές
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60 ∆υο λόγια για τις σπουδές
61 Που μπορώ να βρω πληροφορίες για τα μαθήματα;

62 Πότε ξεκινούν και πότε τελειώνουν τα μαθήματα;

63 Βιβλία θα μας δώσει το Πανεπιστήμιο;

64 Τι είναι τα εργαστήρια;

66 Τι δυνατότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών (π.χ. e-mail) έχω;

67 Η Βιβλιοθήκη

67 Πού βρίσκεται η Βιβλιοθήκη; Πότε μπορώ να την επισκέπτομαι;

68 Πώς μπορώ να αξιοποιήσω τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης;

69 Το Τμήμα Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων & ∆ιεθνών Συνεργασιών

69 Μπορώ δηλαδή να πάω για σπουδές και στο εξωτερικό;

71 Μπορώ να πάω και για δουλειά στο εξωτερικό;

71 Tι άλλο μπορεί να μου προσφέρει ένα τέτοιο πρόγραμμα;

72 Τι να κάνω για να συμμετάσχω στο πρόγραμμα;

72 Η Πρακτική Άσκηση

73 Άλλες υπηρεσίες σχετικά με τις σπουδές

73 Μπορώ να πάρω κάποια υποτροφία;

74 Σύμβουλος σπουδών
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76 Φοιτητικές ομάδες, δράσεις & πρωτοβουλίες
77 Ποιες ομάδες λειτουργούν σήμερα;

77 Φοιτητικοί σύλλογοι

78 Πολιτιστικές ομάδες

78 Ραδιοφωνική ομάδα

78 Ομάδα κυλικείου “∆ε Μπλακ Σιπ”

80 Θεατρική ομάδα  «Χωρίς όνομα»

80 Χορευτική ομάδα

82 Μουσική ομάδα

82 Οικολογική-Περιβαλλοντική ομάδα

84 Αθλητικές Ομάδες

84 Βόλεϋ (Αντρών-Γυναικών)

84 Μπάσκετ (Ανδρών-Γυναικών)

84 Ποδόσφαιρο (Ανδρών)

84 Ποδόσφαιρο (Γυναικών)

86 ∆ικτυακές πύλες (portals)

86 ‘My Aegean’ Φοιτητική ∆ικτυακή Πύλη – Κοινότητα - eΠεριοδικό

88 Μπορώ να δημιουργήσω μια νέα ομάδα;

88 Πολιτιστική εβδομάδα
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Καλωσόρισμα
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Αγαπητές και Αγαπητοί Πρωτοετείς,

Καλώς ήλθατε στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Από σήμερα, η περίοδος της προσπάθειας και της αναμονής, που ολοκληρώσα-
τε με επιτυχία, δίνει τη θέση της στην περίοδο της ανακάλυψης ενός τελείως 
διαφορετικού κεφαλαίου της ζωής σας. Λένε πολλοί ότι τα χρόνια των σπουδών 
και της φοιτητικής ζωής τους ήταν η πιο πλούσια, η πιο προκλητική, η αξέχαστη 
εμπειρία τους. Εκ μέρους όλων μας, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού και 
φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εύχομαι τα επόμενα χρόνια να αποδειχθούν 
και για εσάς ανάλογα των προσδοκιών και των ονείρων σας.

Λένε πολλοί επίσης ότι όταν πρωτομπήκαν στο πανεπιστήμιο, αισθάνονταν πε-
ρίπου ‘χαμένοι’, γεμάτοι αβεβαιότητες και ερωτηματικά, μπροστά στο μέγεθος 
του εγχειρήματος και της ευθύνης τους. Λένε ακόμα ότι τους πήρε χρόνο για 
να μάθουν πώς να κινούνται και να αξιοποιήσουν όλο το εύρος των δυνατοτήτων 
που παρέχει ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Θελήσαμε, με τον Οδηγό που 
έχετε στα χέρια σας, να  σταθούμε πλάι σας τις πρώτες ημέρες στο Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, με απλές πληροφορίες για όλα -ή σχεδόν όλα- τα ερωτήματα και τις 
απορίες που σίγουρα σας γεμίζουν. 

Γρήγορα, ελπίζω, θα καταλάβετε ότι δεν εισήλθατε απλώς σε κάποιο Πανεπι-
στήμιο, αλλά στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αυτό το μοναδικό εγχείρημα προαγωγής 
σύγχρονων σπουδών στην κοιτίδα της γνώσης. Τη δύναμη και τον πλούτο αυτού 
του νέου Ιδρύματος τα φτιάχνουν οι άνθρωποί του και τα όνειρα τους. Ως νέα 
μέλη του, σας καλώ να συνεισφέρετε, όπως τόσες σειρές νέων πριν από εσάς, 
κατά τα 24 χρόνια της λειτουργίας μας, τον πλούτο του μυαλού και της παρουσίας 
σας, για να γίνουμε όλοι μαζί καλύτεροι πολίτες και επιστήμονες.

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά

Καθηγητής Ανδρέας Ι. Τρούμπης
Πρύτανης
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Φτάσατε στο νησί; Ωραία! Ξεκινώντας,

καλό είναι να πάρετε μια γεύση από την πόλη 

και να δείτε που βρίσκεται το Πανεπιστήμιο.

Η πόλη με μια ματιά
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∆υο λόγια για την Ερμούπολη

Η Ερμούπολη της Σύρου αν και πληθυσμιακά κατατάσσεται στις μικρές ελληνικές 
πόλεις (περίπου 21.000 κάτοικοι), η φυσιογνωμία, η ιστορία, η οικονομική και 
κοινωνική ζωή αλλά και τα ιδιαίτερα πολιτισμικά της στοιχεία, την έχουν αναδείξει 
δίκαια σε πρωτεύουσα των Κυκλάδων και έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
Στη ζωντάνια της πόλης συμβάλλουν σήμερα και τα περίπου 650 μέλη της Πανε-
πιστημιακής κοινότητας (φοιτητές, καθηγητές, διοικητικοί υπάλληλοι κλπ.).

Από το 1830, η Ερμούπολη ήταν ένα από τα σπουδαιότερα λιμάνια της ανατολικής 
Μεσογείου. Αυτός είναι ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο η πόλη γνώρισε 
σπουδαία οικονομική και πολιτιστική άνθιση. ∆είγμα της άνθισης αυτής είναι η 
νεοκλασική αρχιτεκτονική της πόλης. Το θέατρο «Απόλλων», το ∆ημαρχιακό 
Μέγαρο, τα παλιά αρχοντικά σπίτια και οι εκκλησίες θα σας μαγέψουν με την 
πρώτη ματιά. 

Λόγω τις μικρής απόστασης της από τον Πειραιά, η Ερμούπολη ειδικά, και η Σύρος 
γενικότερα, φημίζονται ως ένας από τους καλύτερους τόπους απόδρασης από 
τη ρουτίνα της μεγαλούπολης. Τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και τα τριήμερα 
αργιών, το νησί κατακλύζεται από επισκέπτες. Η Ερμούπολη όμως δεν είναι μόνο 
τουριστικό θέρετρο. Είναι, πάρα το μικρό μέγεθος του πληθυσμού, ένας τόπος 
με κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα και με πλούσια δραστηριότητα των κατοίκων καθ’ 
όλη την διάρκεια του χρόνου. 
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Ένας που ζει στην Ερμούπολη δεν χρειάζεται περισσότερο από 15 λεπτά για να 
φτάσει σε ραντεβού, στη δουλειά ή στο χώρο διασκέδασης, όπου κι αν βρίσκονται 
αυτά. Ο «καφές στην παραλία» αποτελεί στοιχείο της καθημερινότητας.

Η πόλη αποτελείται ουσιαστικά από δύο οικιστικά συμπλέγματα, τον ∆ήμο Ερ-
μούπολης και τον ∆ήμο Άνω Σύρου. Ο ∆ήμος Άνω Σύρου είναι από τους παλαιό-
τερους ∆ήμους στην Ελλάδα. Από την άλλη, ο ∆ήμος Ερμούπολης καταλαμβάνει 
το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και διακρίνεται με τη σειρά του σε δύο τμήματα. 
Το Ιστορικό Κέντρο όπου βρίσκονται οι περισσότερες οικονομικές, εκπαιδευτικές 
και πολιτιστικές δραστηριότητες, οι νεοκλασικές κατοικίες του 19ου αιώνα και οι 
ιστορικές εκκλησίες, και την Περιφέρεια με την παλιά βιομηχανική ζώνη και τις 
περιφερειακές συνοικίες όπου βρίσκονται πλέον νέες βιοτεχνίες και ελαφρές βιομη-
χανίες, το Ναυπηγείο του Νεωρίου και μια εκτεταμένη νεόκτιστη οικιστική ζώνη. 

Το Ιστορικό Κέντρο προσδιορίζεται κυρίως από τις παραλιακές οδούς Ακτή Πα-
πάγου, Ακτή Πέτρου Ράλλη και Εθνικής Αντιστάσεως, την πλατεία Μιαούλη, τις 
οδούς Ερμού, Θυμάτων Σπερχειού, Πρωτοπαπαδάκη, Σταματίου Πρωίου και την 
ιστορική οδό Χίου με τις παρόδους της, όπου βρίσκεται η υπαίθρια γραφική αγορά 
της Ερμούπολης με μαγαζιά διαφόρων επαγγελματικών δραστηριοτήτων

Πού βρίσκεται το Πανεπιστήμιο;
Στη Σύρο λειτουργεί το νεότερο από τα 16 Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων. Τα υπόλοιπα Τμή-
ματα αναπτύσσονται σε ένα νησιωτικό δίκτυο που ξεκινά από τη Λέσβο (έδρα του 
Πανεπιστημίου) και συνεχίζει στη Χίο, τη Σάμο και τη Ρόδο. Η φοιτητική κοινότητα 
της Σύρου αποτελείται σήμερα από 460 προπτυχιακούς και 140 μεταπτυχιακούς 
φοιτητές.

Το Πανεπιστήμιο στην Ερμούπολη στεγάζεται σε αρκετά κτίρια, ως επί το πλείστον 
παραδοσιακά, τα οποία βρίσκονται στο Ιστορικό Κέντρο και την Περιφέρεια της 
Ερμούπολης. Οι τοπικοί φορείς της Σύρου έχουν παραχωρήσει στο Πανεπιστήμιο 
αρκετούς  χώρους, κυρίως σε διατηρητέα κτίρια, στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης. 
Παρά το γεγονός ότι αυτή η σχετική «διασπορά» των λειτουργιών μέσα στην 
πόλη δημιουργεί κάποιες πρακτικές δυσκολίες μετακίνησης των φοιτητών και 
των καθηγητών, έχει βοηθήσει διαχρονικά, στην όσμωση της πανεπιστημιακής 
κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας.
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Κτίριο Υπηρεσίες - Χρήσεις
1. 1ο Γυμνάσιο Γραφεία ∆ιδασκόντων, Γραμματεία,                       
  Φοιτητική Μέριμνα, Εργαστήρια Η/Υ,    
  ∆ιοικητικές Υπηρεσίες 

2. Πνευματικό Κέντρο Αίθουσες ∆ιδασκαλίας 

3. πρώην Επιμελητήριο Κυκλάδων Γραμματεία, Φοιτητική Μέριμνα, 
  ∆ιοικητικές Υπηρεσίες, Γραφεία ∆ιδασκόντων

4. Φρέρη Αίθουσες ∆ιδασκαλίας

5. Παλαιολόγου Γραφεία ∆ιδασκόντων, 
  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

6. Τυποκυκλαδική Αίθουσες ∆ιδασκαλίας, 
  Εργαστήρια Σχεδίου & Χρώματος (Ζωγραφικής & Design),  
  Εργαστήρια Η/Υ

7. Κορνηλάκη Βιβλιοθήκη

8. Αίθουσα Γούτη (περιοχή Καρνάγιο) Φοιτητική Λέσχη

9. Studio Ζωγραφικής Studio Ζωγραφικής

10. Εστιατόριο Εστιατόριο

Κτίρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Ερμούπολη
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Επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης 
Προϊόντων και Συστημάτων

Τηλ.: 22810 97000, 97100
Fax: 22810 97009, 97109

E-mail: dpsd@syros.aegean.gr

Πρόεδρος Τμήματος
Τηλ.: 22810 97101 

E-mail: idarz@aegean.gr

Γραμματεία Τμήματος
Τηλ.: 22810 97102, 97104 
Fax: 22810 97009, 97109

Ε-mail: Secretariat_dpsd@aegean.gr

Γραφείο Σπουδών 
Προπτυχιακού Προγράμματος

Τηλ.: 22810 97104
Ε-mail: Studies_dpsd@aegean.gr
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Βιβλιοθήκη
Τηλ.: 22810 97030
Fax: 22810 97039

Ε-mail: lib-syros@aegean.gr

Φοιτητική Μέριμνα
Τηλ.: 22810 97006

Ε-mail: merimna@syros.aegean.gr

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Τηλ.: 22810 97066, 97070 

Ε-mail: career@syros.aegean.gr / 
liaison@syros.aegean.gr
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Οι πρώτες μέρες 
στην Ερμούπολη

Για τις πρώτες μέρες στο νησί, ίσως χρειαστεί

να μείνετε προσωρινά σε κάποιο δωμάτιο, 

μέχρι να τακτοποιηθείτε στο δικό σας φοιτητικό σπίτι.

Όσο για το φαγητό και τις μετακινήσεις,

μην ανησυχείτε, θα τα βρείτε όλα δίπλα σας.
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Πού μπορώ να μείνω για τις πρώτες μέρες;

Η Ερμούπολη, διατηρώντας τη νεοκλασική αρχιτεκτονική της φυσιογνωμία, δεν 
διαθέτει μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Προσφέρει όμως καλόγουστα, 
άνετα, καθαρά και πολύ φιλόξενα μεσαία και μικρά ξενοδοχεία, παραδοσιακούς 
ξενώνες, πανσιόν και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Την περίοδο που θα φτάσετε 
στην πόλη (φθινόπωρο) θα βρείτε πολύ εύκολα να μείνετε σε ένα από αυτά που 
βρίσκονται μέσα στην πόλη.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Κυκλαδική Ομοσπονδία 
Ενοικιαζόμενων ∆ωματίων και ∆ιαμερισμάτων “ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ” (τηλ. 22810 84470 
και 6973235323), με την Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων “ΣΥΡΟΣ” (τηλ. 22810 
80485 και 6934628167) ή με τη ∆ιεύθυνση Τουρισμού Κυκλάδων (τηλ. 22810 
82375). Αν θέλετε, ρίξτε μια ματιά και στους ιστότοπους:

• www.syros.net

• www.gto.gr/eng/accomm/loc/result.php?loc=SYROS

• www.clickhere.gr/hotels-greece/location_gr.asp?HOTELS=ERMOUPOLIS

• http://www.e-kyklades.gr/intro.jsp

  Επίσης, στον ιστότοπο του ∆ήμου Ερμούπολης (www.hermoupolis.gr) 

θα βρεις έναν ‘Οδηγό Πόλης’, ο οποίος αν και δεν είναι ακόμα πλήρης είναι πολύ 

κατατοπιστικός για τις δυνατότητες φιλοξενίας καθώς και άλλες χρήσιμες υπηρεσίες 

στις οποίες θα αναφερθούμε και παρακάτω.

  Οι τιμές των περισσότερων καταλυμάτων (δεν αναφερόμαστε στους πολυ-
τελείς ξενώνες) κυμαίνονται μεταξύ 30-60 ευρώ.

  Θυμήσου να πεις στον υπάλληλο της ρεσεψιόν ότι είσαι φοιτητής/φοιτήτρια. 
Λογικά θα σου κάνει καλύτερη τιμή.
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Πού μπορώ να φάω;
 … ένα πρωινό;

Αν το ξενοδοχείο ή το ενοικιαζόμενο δωμάτιο όπου διαμένετε δεν προσφέρουν 
πρωινό, σας προτείνουμε να καθίσετε σε ένα από τα καφέ της παραλίας. 
Μερικά από αυτά προσφέρουν καλό και σχετικά φθηνό πρωινό. Κάπου εκεί μπο-
ρεί να συναντήσετε και άλλους φοιτητές που έφτασαν μόλις στην Ερμούπολη ή 
σπουδάζουν ήδη.

  Πάντως, από την 1η Σεπτεμβρίου λειτουργεί και το εστιατόριο της Φοιτητικής 
Λέσχης (στην περιοχή «Λαζαρέτα»), το οποίο προσφέρει δωρεάν πρωινό. Αν έχεις 

προλάβει να εγγραφείς, μπορείς να δοκιμάσεις το πρωινό της Λέσχης. Εκεί θα φτάσεις 

με ένα από τα δωρεάν mini bus του ∆ήμου από το κέντρο της πόλης. Λίγο πιο κάτω 

θα βρεις περισσότερα για τον τρόπο εγγραφής και τη Φοιτητική Λέσχη. 

… ένα μεσημεριανό, ένα βραδινό;

Μια σειρά από εστιατόρια και παραδοσιακές ταβέρνες μπορεί να βρει κανείς 
μέσα στην πόλη. Σας προτείνουμε να τα αναζητήσετε στα γραφικά δρομάκια του 
κέντρου της Ερμούπολης.

  Για μπύρα και ποτό δεν χρειάζεται ιδιαίτερο περπάτημα… Στην παραλιακή 

λεωφόρο, στο παλιό και το νέο λιμάνι αλλά και γύρω από την Πλατεία Μιαούλη θα 

βρεις αρκετά μπαράκια και φοιτητικά στέκια.
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Αν πρέπει να αγοράσω μερικά τρόφιμα;

Η εμπορική κίνηση της πόλης επικεντρώνεται στην οδό Χίου («Αγορά»). Εκεί 
λογικά θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Αν ψάχνετε για μεγάλα supermarkets, θα τα 
βρείτε στις παρυφές της πόλης (π.χ. οδός Μανδηλαρά) αλλά και στην περιοχή 
«Λαλακιά» κοντά στο ΙΚΑ, περίπου 15 λεπτά περπάτημα από την Πλατεία Μιαού-
λη ή ελάχιστα λεπτά με το δωρεάν mini bus του ∆ήμου. Minimarkets υπάρχουν 
βέβαια σ’ όλη την πόλη.
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  Πριν αναζητήσεις σπίτι, δες παρακάτω τις δυνατότητες επιδότησης ενοικίου 

τις οποίες προσφέρει το Πανεπιστήμιο. 

Γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων

Μήπως χρειαστεί να νοικιάσω αυτοκίνητο 
ή μηχανάκι;
Η Ερμούπολη είναι σχετικά μικρή σε έκταση και οι αποστάσεις που θα πρέπει να 
διανύσετε είναι σύντομες. Παρόλα αυτά, μπορεί να χρειαστείτε ένα αυτοκίνητο, 
είτε για να γυρίσετε το νησί, είτε για διάφορες μεταφορές στην περίπτωση που 
αναζητήσετε ένα σπίτι. 

Η πόλη διαθέτει αρκετά γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Σε κάθε περίπτωση 
πάντως, οι συγκοινωνίες της πόλης, με λεωφορεία ή ταξί, κατά πάσα πιθανότητα 
μπορούν να σας καλύψουν. Αυτό όμως θα το κρίνετε εσείς.

“ALEX”
Τηλ.: 22810 88151, 6948068866

∆ιεύθυνση: Φολέγανδρου 9 (Λιμάνι)

“AUTO – MOTO CHAMPION”
Τηλ.: 22810 81805

∆ιεύθυνση: Αν. Παπανδρέου & Σερρών

“ENJOY YOUR HOLIDAYS”
Τηλ. 22810 87070, 81336
∆ιεύθυνση: Ακτή Παπάγου 4
E-mail: alekrony@otenet.gr
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“GAVIOTIS”
Τηλ.: 22810 86610-11, 6932480911
∆ιεύθυνση: Ακτή Παπάγου 20 (Λιμάνι) 

– Χίου 14 (Αγορά)

“ΚΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ”
Τηλ.: 22810 85968

∆ιεύθυνση: Αλ. Παναγούλη 2

“MAISTRALI”
Τηλ.: 22810 82478

∆ιεύθυνση: Καρνάγιο Ερμούπολης

“SYROS”
Τηλ.: 22810 83777, 80409, 6932214837

E-mail: aroussos@otenet.gr
∆ιεύθυνση: ∆ωδεκανήσου 6

“TEAMWORK HOLIDAYS”
Τηλ. 22810 83400

∆ιεύθυνση: Ακτή Παπάγου 18
E-mail: teamwork@otenet.gr
Website: www.teamwork.gr

“VASSILIKOS TRAVEL & 
TOURISM”

Τηλ. 22810 84444
∆ιεύθυνση: Ακτή Π. Ράλλη 36

E-mail: vassilikos@syr.forthnet.gr
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Με τις συγκοινωνίες γενικά τι γίνεται;
  Μόλις εγγραφείς στο Τμήμα σου θα πάρεις το δελτίο ειδικού εισιτηρίου 
(πάσο), χάρη στο οποίο μπορείς να έχεις μειωμένες τιμές στα εισιτήρια των μέσων 

συγκοινωνίας, εκτός των αεροπλάνων. Η έκπτωση για τα λεωφορεία και τα τρένα 

είναι 25% ενώ για τα πλοία περίπου 25-30%. ∆υστυχώς, για τα πλοία η έκπτωση δεν 

είναι σταθερή και εξαρτάται από τη ναυτιλιακή εταιρεία και την εποχή.

Μετακινήσεις εντός νησιού

Η μετακίνηση εντός νησιού γίνεται με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ Σύρου και φυσικά 
με ταξί.

Ιδιαίτερα μέσα στην Ερμούπολη και στην Άνω Σύρο μπορείτε να χρησιμοποιείτε 
τα mini bus του ∆ήμου, τα οποία είναι δωρεάν και καλύπτουν μια περιφερειακή 
διαδρομή με δρομολόγια κάθε μισή ώρα. Τα mini bus έχουν αφετηρία στην περιοχή 
του «Κολυμβητήριου» (150 μέτρα από το εστιατόριο του Πανεπιστημίου). Σ’ αυτή 
την περιοχή υπάρχει και το μεγαλύτερο δωρεάν parking της πόλης.

  Αν έχεις δικό σου αυτοκίνητο, να θυμάσαι ότι κατά τη διάρκεια της μέρας 
(08:00-20:00) η στάθμευση, σχεδόν σε όλη την πόλη, είναι ελεγχόμενη (κάρτες 

στάθμευσης).

Το γραφείο του ΚΤΕΛ βρίσκεται στο καινούργιο Λιμάνι (εκεί που δένουν τα πλοία). 
Μπορείτε να πληροφορηθείτε τα ακριβή δρομολόγια στο τηλέφωνο του ΚΤΕΛ, 
22810 82575. Εισιτήρια θα βρείτε μέσα στο λεωφορείο.

Τα ΤΑΞΙ της πόλης σταθμεύουν στις πιάτσες που βρίσκονται στην Πλατεία Ηρώων 
(κοντά στο Νοσοκομείο) και στο Λιμάνι (μπροστά από την Αγροτική Τράπεζα). 
Μπορείτε όμως να καλέσετε και στο Ράδιο-ΤΑΞΙ (τηλέφωνο 22810 86222).
Η επιπλέον χρέωση για κλήση από το Ράδιο-ΤΑΞΙ είναι 1,70 ευρώ, ενώ αν χρειαστεί 
να κλείστε ραντεβού με ένα ταξί για μια άλλη στιγμή (π.χ. την επόμενη μέρα) η 
επιπλέον χρέωση είναι 2,80 ευρώ. 

  Σε κάθε περίπτωση, επειδή οι τιμές μπορεί να αλλάξουν, καλό είναι να 
ρωτήσεις για τις επιπλέον χρεώσεις στο παραπάνω τηλέφωνο.
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Μετακινήσεις εκτός νησιού

Για τις συγκοινωνίες εκτός νησιού υπάρχουν βέβαια τα ναυτιλιακά και τα αερο-
πορικά δρομολόγια.

Με πλοία, η Σύρος συνδέεται άμεσα με τον Πειραιά, τη Ραφήνα, την Αμοργό, τις 
Μικρές Ανατολικές Κυκλάδες, τη Μύκονο, τη Νάξο, την Πάρο, την Άνδρο, την Ίο, 
τη Μήλο, τη Σίφνο, τη Σαντορίνη, τη Σίκινο, τη Φολέγανδρο και την Τήνο. Συνδέεται 
επίσης όλο το χρόνο με τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη (Ηράκλειο), τα ∆ωδεκάνησα 
και τη Σκιάθο. Εννοείται ότι επιλέγοντας τις κατάλληλες ανταποκρίσεις με άλλα 
πλοία, μπορείτε να ταξιδέψετε σε όλα τα νησιά του Αιγαίου.

  Αν δεν είσαι θαλασσόλυκος, μην ανησυχείς καθόλου. Το δρομολόγιο Πειραιάς 
– Σύρος διαρκεί 4 ώρες με τα συμβατικά πλοία ενώ με τα ταχύπλοα διαρκεί μόλις 

2,5 ώρες.

  Αναλυτική και έγκυρη ενημέρωση για τα καθημερινά δρομολόγια των πλοίων 
μπορείς να βρεις στον ιστότοπο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & 

Νησιωτικής Πολιτικής http://info.yen.gr/
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Ναυτιλιακές εταιρείες

* Από τους παραπάνω ιστότοπους έχετε τη δυνατότητα να κάνετε on-line κράτηση εισιτηρίων.

“Blue Star Ferries”
Επίσημος αντιπρόσωπος: TEAMWORK HOLIDAYS

Τηλ.: 22810 83400
∆ιεύθυνση: Ακτή Παπάγου 18

Website: www.bluestarferries.gr

“GA Ferries”
Επίσημος αντιπρόσωπος: VASSILIKOS TRAVEL & 

TOURISM
Τηλ.: 22810 84444

∆ιεύθυνση: Ακτή Π. Ράλλη 36
Website: www.gaferries.gr

“Hellenic Seaways”
Επίσημος αντιπρόσωπος: VASSILIKOS TRAVEL & 

TOURISM
Τηλ.: 22810 84444

∆ιεύθυνση: Ακτή Π. Ράλλη 36
Website: www.hellenicseaways.gr

“Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου (ΝΕΛ)”
Επίσημος αντιπρόσωπος: ENJOY YOUR HOLIDAYS

Τηλ. 22810 87070, 81336
∆ιεύθυνση: Ακτή Παπάγου 4

Website: www.nel.gr
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Με αεροπλάνα, η Σύρος συνδέεται 1 φορά την εβδομάδα με την Αθήνα. 

Αεροπορικές εταιρείες

“Ολυμπιακή”
Τηλ.: 22810 87025 

(ώρες 08.00-14.00)
∆ιεύθυνση: Αεροδρόμιο

Website: www.olympicairlines.com

* Από την παραπάνω ιστοσελίδα μπορείτε 
να κάνετε on-line κράτηση εισιτηρίων.

** Το αεροδρόμιο απέχει περίπου 
4,5 χλμ. από την Ερμούπολη και μπορείτε 

να φτάσετε εκεί με ταξί.
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Για τις μετακινήσεις εκτός νησιού μπορείτε να απευθυνθείτε 
και στα τουριστικά πρακτορεία της πόλης.

Τουριστικά πρακτορεία

“GAVIOTIS TOURS”
Τηλ. 22810 86606, 86244

∆ιεύθυνση: Ακτή Παπάγου 12
E-mail: gaviotis@otenet.gr

“VASSILIKOS TRAVEL & 
TOURISM”

Τηλ. 22810 84444
∆ιεύθυνση: Ακτή Π. Ράλλη 36

E-mail: vassilikos@syr.forthnet.gr

“ENJOY YOUR HOLIDAYS”
Τηλ. 22810 87070, 81336
∆ιεύθυνση: Ακτή Παπάγου 4
E-mail: alekrony@otenet.gr

“GALERA TOURISM & TRAVEL 
SERVICES”

Τηλ. 22810 87666-7
∆ιεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 30

E-mail: galera@otenet.gr
 

 “TEAMWORK HOLIDAYS”
Τηλ. 22810 83400

∆ιεύθυνση: Ακτή Παπάγου 18
E-mail: teamwork@otenet.gr
Website: www.teamwork.gr
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Η ποιότητα ζωής είναι ένα βασικό ζητούμενο.

Αναζητήστε τις δυνατότητες που προσφέρονται,

ώστε τα φοιτητικά σας χρόνια να είναι άνετα και ευχάριστα.
 

Εγκατάσταση και διαβίωση
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  Εφόσον είσαι εγγεγραμμένη/ος, θα μπορείς να έχεις πρόσβαση στις υπη-
ρεσίες και τις παροχές της Φοιτητικής Μέριμνας για την ελάχιστη διάρκεια σπουδών 

(δηλαδή 5 χρόνια) και για επιπλέον 2 χρόνια εφόσον δεν έχεις ολοκληρώσει τις 

σπουδές σου.

  Και κάτι ακόμα. Να θυμάσαι πως όλες οι τροποποιήσεις σε θέματα σπουδών 
και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου αναρτώνται άμεσα στον ιστότοπο 

του Τμήματος www.syros.aegean.gr.

Με τις βασικές διευκολύνσεις για την εγκατάσταση και διαβίωσή σας ασχολείται 
μια υπηρεσία που λέγεται Φοιτητική Μέριμνα και βρίσκεται στο Κτίριο ∆ιοίκησης 
(πρώην Επιμελητήριο Κυκλάδων). Όπως λέει και το όνομά της, η υπηρεσία αυτή 
μεριμνά για την ποιότητα διαβίωσης των φοιτητών. Κατά πάσα πιθανότητα θα την 
επισκέπτεστε ή θα επικοινωνείτε μ’ αυτήν συχνά για να αποκτήσετε πρόσβαση ή 
να ανανεώσετε το δικαίωμα πρόσβασης σε παροχές όπως το φαγητό, η στέγαση, 
η περίθαλψη, τα βιβλία και οι υποτροφίες. Αν αξιοποιήσετε αυτές τις παροχές στο 
μέγιστο βαθμό, μπορείτε να πετύχετε ένα αρκετά χαμηλό κόστος διαβίωσης.

Το τηλέφωνο της Φοιτητικής Μέριμνας είναι 22810 97006.

Ποιες διευκολύνσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο;
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Από φαγητό τι γίνεται;

Όλοι οι φοιτητές μπορούν να έχουν δωρεάν πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό στο 
εστιατόριο της Φοιτητικής Λέσχης, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή «Λαζαρέτα». 
Το μενού είναι προσεγμένο και ποιοτικό καθώς μια επιτροπή, στην οποία συμμε-
τέχουν και φοιτητές, ελέγχει συστηματικά την συγκεκριμένη υπηρεσία.

Οι ώρες λειτουργίας του εστιατορίου είναι: πρωινό 8:00-10:00, μεσημεριανό 
12:30-16:30, βραδινό 18:30-20:30. Στο εστιατόριο μπορείτε να φτάσετε παίρνο-
ντας το δωρεάν mini bus του ∆ήμου από τις στάσεις της πόλης.

  Το Σαββατοκύριακο το ωράριο του εστιατορίου τροποποιείται λίγο. ∆ηλαδή 
το μεσημεριανό προσφέρεται 13:00-16:00 ενώ το βραδινό 19:00-21:00.  

  Αναλυτικές πληροφορίες για τα δρομολόγια θα βρείτε εύκολα στις στάσεις 
του λεωφορείου.

  Μην ξεχάσεις ότι για να τρως στο εστιατόριο της Λέσχης πρέπει να έχεις 
εγγραφεί κανονικά στο Τμήμα και να έχεις μαζί το πάσο σου! 

  Αν έχεις οποιοδήποτε πρόβλημα με τον τρόπο λειτουργίας των εστιατορίων 
ή το μενού μπορείς να απευθυνθείς στη Φοιτητική Μέριμνα, τηλ. 22810 97006. 
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  Όμως ΠΡΟΣΟΧΗ (SOS !). Για να πάρεις επιδότηση ενοικίου θα πρέπει να 

έχεις συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που θα νοικιάσεις και να σου δίνει κάθε 

μήνα νόμιμες αποδείξεις. Οπότε, φρόντισε να κάνεις το σωστό deal από την πρώτη 

στιγμή. Σχετικές συμβουλές θα σου δώσει και η Φοιτητική Μέριμνα.

Υπάρχουν δωμάτια για φοιτητές;

Επειδή στην Ερμούπολη δεν υπάρχουν φοιτητικές εστίες για να μείνετε δωρεάν, 
το Πανεπιστήμιο δίνει μια επιδότηση ενοικίου για το χώρο που θα νοικιάσετε. 
Την επιδότηση αυτή παίρνουν οι φοιτητές που καταθέτουν αίτηση, βάσει μιας 
σειράς αντικειμενικών κριτηρίων (π.χ. οικογενειακό εισόδημα, απόσταση μόνιμης 
κατοικίας, αριθμός μελών οικογένειας, αδέλφια που σπουδάζουν κ.ά.). 

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου αποφασίζει κάθε χρόνο για το ύψος της επιδό-
τησης. Την τελευταία χρονιά ήταν 150 ευρώ το μήνα, για την περίοδο του ακα-
δημαϊκού έτους (δηλαδή Σεπτέμβριο – Ιούνιο). Η επιδότηση δίνεται αναδρομικά, 
δηλαδή στη λήξη του ακαδημαϊκού έτους (τον Ιούνιο) και αφορά όλο το έτος που 
πέρασε (Σεπτέμβριος-Ιούνιος). Επομένως, μέχρι τον ερχόμενο Ιούνη δεν θα 
καταθέσετε δικαιολογητικά.

Για τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες θα βρείτε την κατάλληλη πληροφορία 
στη Φοιτητική Μέριμνα (22810 97006). Όσο για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
θα τα βρείτε λίγο παρακάτω.
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  Ενδεικτικά, το ενοίκιο μιας γκαρσονιέρας ή ενός επιπλωμένου studio είναι 

περίπου 220-300 ευρώ.

  Για πολλούς η ‘συγκατοίκηση’ είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία 
της φοιτητικής ζωής. Η συγκατοίκηση φοιτητών είναι σίγουρα μια πολύ ενδιαφέρουσα 

επιλογή και δίνει την ευκαιρία να δημιουργηθούν καλές φιλίες. Σε κάθε περίπτωση, 

έχει σίγουρα οικονομικά οφέλη. Αν λοιπόν σου αρέσει αυτή η ιδέα, ψάξε για άλλους 

φοιτητές/τριες που αναζητούν επίσης συγκάτοικο. Πώς θα το κάνεις αυτό; Μπορείς να 

κολλήσεις μια ανακοίνωση στο ειδικό ταμπλό που βρίσκεται έξω από τη Γραμματεία 

του Τμήματος.

Πως θα ψάξω για να νοικιάσω ένα σπίτι 
ή ένα διαμέρισμα;
Οι κλασικοί τρόποι αναζήτησης σπιτιού είναι τρεις:
• Ξεφυλλίζοντας τις τοπικές εφημερίδες (‘Κοινή Γνώμη’, η οποία διατίθεται και 
ηλεκτρονικά, και ‘Λόγος των Κυκλάδων’)
• Ρωτώντας τα μεσιτικά γραφεία 
• Ψάχνοντας τα ενοικιαστήρια που είναι είτε αναρτημένα σε ταμπλό έξω από τη 
Γραμματεία και σε άλλα κτίρια του Πανεπιστημίου, είτε διάσπαρτα σε δημόσιους 
χώρους (όπως π.χ. σε κολόνες της ∆ΕΗ και αλλού).
Στην Ερμούπολη θα βρείτε σχετικά εύκολα ένα δωμάτιο, μια γκαρσονιέρα, ένα 
δυάρι, επιπλωμένο ή μη, αρκεί να διαθέσετε λίγο χρόνο (συνήθως δύο-τρεις ημέ-
ρες είναι αρκετές) για μια προσεχτική αναζήτηση. Αν προτιμάτε και σας βολεύει, 
μπορείτε να νοικιάσετε ένα από τα επιπλωμένα studio τα οποία την καλοκαιρινή 
περίοδο διατίθενται για τουριστική χρήση.
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Μεσιτικά γραφεία

“ΚΤΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 
ΜΑΡΑΓΚΟΥ”

Τηλ. 22810 86228
∆ιεύθυνση: Άνδρου 1

“ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ”
Τηλ. 22810 87443

∆ιεύθυνση: Άνδρου 2

“RE/MAX Way”
Τηλ. 22810 87447

∆ιεύθυνση: Αγ. Νικολάου 1
E-mail: remax-way@otenet.gr
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… και αν δεν είναι επιπλωμένο, πώς θα το εξοπλίσω;

Αν είστε διατεθειμένες/οι να αγοράσετε καινούργιο εξοπλισμό, μπορείτε να ανα-
ζητήσετε καταστήματα επίπλων και ηλεκτρικών ειδών στο κέντρο της πόλης, σε 
δρόμους όπως η Πρωτοπαπαδάκη και η Σταματίου Πρωΐου, στην παραλία, καθώς 
και προς την έξοδο της πόλης, στην περιοχή Μάννα (κοντά στο εστιατόριο του 
Πανεπιστημίου).

Εμείς, ωστόσο, έχουμε να σας προτείνουμε και τα μεταχειρισμένα έπιπλα και 
συσκευές που πουλάνε άλλοι φοιτητές. Στο ταμπλό που βρίσκεται έξω από τη 
Γραμματεία, αν είστε τυχερές/οί, μπορεί να βρείτε ανακοινώσεις με διάφορα είδη 
που διατίθενται σε καλή κατάσταση και, κυρίως, σε πολύ καλή τιμή.

Υπάρχουν γραφεία μετακομίσεων και μεταφορών;

Αν χρειαστεί να μεταφέρετε αντικείμενα από κάποιο μέρος εκτός νησιού μπορείτε 
να απευθυνθείτε στις μεταφορικές εταιρείες της Ερμούπολης. Αν πάλι θέλετε να 
μεταφέρετε πράγματα από ένα σημείο της πόλης σε κάποιο άλλο, μπορείτε να 
επιλέξετε ένα από τα φορτηγάκια, τα οποία θα βρείτε σταθμευμένα στην Πλατεία 
Ηρώων. Το τηλέφωνό τους είναι 6932 6507 39 (Πρόεδρος Σωματείου).

  Επειδή οι τιμές για μια μετακόμιση αποκλίνουν αρκετά ανάλογα με τη 

διαδρομή (επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, όπως το σημείο που βρίσκεται 

το σπίτι και ποιος θα κουβαλήσει το φορτίο), καλό είναι να συνεννοηθείς για την τιμή 

πριν επιλέξεις το φορτηγάκι.
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Εταιρείες μεταφορών

“ΓΑ∆”
Τηλ. 22810 88502, 82628

∆ιεύθυνση: Οδός Αεροδρομίου

“ΘΕΟΦΙΛΟΣ”
Τηλ. 22810 86339

∆ιεύθυνση: Οδός Αεροδρομίου

“ΚΙΦΑ ΣΥΡΟΥ”
Τηλ. 22810 82818, 87123

∆ιεύθυνση: Οδός Αεροδρομίου
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Μετακινήσεις

Ποιες υπηρεσίες της πόλης θα πρέπει να γνωρίζω;
Μερικές από τις πιο χρήσιμες υπηρεσίες που πρέπει να θυμάστε είναι οι εξής:

ΤΑΞΙ
Πλατεία Εθνικής Αντίστασης
Τηλ. 22810 84222, 86222

ΚΤΕΛ
Παραλία Ερμούπολης
Τηλ. 22810 82575

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ
Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας 

- Νησάκι
Τηλ. 22810 88888, 82690

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ
Τηλ. 22810 87025

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Τηλ. 149

Αν θέλετε να βρείτε ακριβείς προγνώ-
σεις καιρού, μπείτε στον ιστότοπο του 

Τμήματος Γεωγραφίας:
www.aegean.gr/geography/gr/weather_gr
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ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 
Ακτή Παπάγου & Αλ. Παναγούλη

Τηλ. 199, 22810 87382-5

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Τηλ. 166

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Γεωργίου Παπανδρέου 2

Τηλ. 22813 60500, 22810 96500, 
86666, 96523

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τηλ. 1434 και 22810 96500

ΙΚΑ
Νικηφόρου Μανδηλαρά 1
Τηλ. 22810 82340, 82440

ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ
Τηλ. 100

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Πλατεία Ρεθύμνη

Τηλ. 22810 96100, 96112, 96127

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Πλατεία Μιαούλη (∆ημαρχιακό 

Μέγαρο)
Τηλ. 22810 82525

ΤΡΟΧΑΙΑ
Πλατεία Ρεθύμνη
Τηλ. 22810 96100

Υγεία - Ασφάλεια
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Οργανισμοί Παροχής Υπηρεσιών

ΟΤΕ
Πλατεία Μιαούλη
Τηλ. 22810 95510

ΒΛΑΒΕΣ ΟΤΕ
Τηλ. 121

∆ΕΗ
Ροϊδη 20

Τηλ. 22810 85264, 79405

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
(∆ΕΥΑΕ)

Θυμάτων Σπερχειού 16
Τηλ. 22810 87929, 84687

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ
Πρωτοπαπαδάκη 20

Τηλ. 22810 82590, 82596

∆.Ο.Υ. Σύρου (ΕΦΟΡΙΑ)
Πλατεία Ηρώων

– Νικηφόρου Μανδηλαρά 28
Τηλ. 22810 79700

ΤΕΛΩΝΕΙΟ
Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας 

- Νησάκι

Τηλ. 22810 82680

Οικονομικές Υπηρεσίες
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Εξυπηρέτηση & ∆ικαιώματα Πολιτών

ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
Σταματίου Πρωίου 128
Τηλ. 22810 79510

E-mail: n.kykladon@kep.gov.gr

ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Αφροδίτης 4

Τηλ. 22810 79643, 79646, 79644
E-mail: d.ermoupoleos@kep.gov.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Τηλ. 1502 

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κυπαρίσσου 1

Τηλ. 22810 82521

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ (ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)
Τηλ. 1464

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ
Πλατεία Μιαούλη 

(∆ημαρχιακό Μέγαρο)
Τηλ. 22810 82397

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ
Πλατεία Μιαούλη 

(∆ημαρχιακό Μέγαρο)
Τηλ. 22810 82363
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Πολιτισμός

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
Πλατεία Μιαούλη 

(∆ημαρχιακό Μέγαρο)
Τηλ.: 22810 88487

ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Πλατεία Μιαούλη (Πνευματικό 
Κέντρο ∆ήμου Ερμούπολης)

Τηλ.: 22810 85300

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Γεωργίου Παπανδρέου 
(έναντι Νοσοκομείου)

Τηλ.: 22810 84764, 81243

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Πλατεία Μιαούλη 

(∆ημαρχιακό Μέγαρο)
Τηλ.: 22810 80918

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
Νησάκι

Τηλ.: 22810 84157

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Πλατεία Μιαούλη

Τηλ.: 22810 82118, 85190-1
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Πλατεία Μιαούλη
Τηλ. 22810 88089

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
Οδός Μελίνας Μερκούρη

Τηλ. 22810 85192-3

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Νομαρχία Κυκλάδων
Τηλ.: 22810 83000

∆ήμος Άνω Σύρου
Τηλ.: 22813 60926

∆ήμος Ερμούπολης
Τηλ.: 22810 61179

∆ήμος Ποσειδωνίας
Τηλ.: 22813 61408
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  Αν έχεις αδέλφια που σπουδάζουν σε άλλες πόλεις, δικαιούστε όλοι αυτό 
το επίδομα. Αν σπουδάζετε στην ίδια πόλη, ένας/ μία από ’σας θα το πάρει ολόκληρο 

και τα υπόλοιπα αδέλφια θα το πάρουν μειωμένο κατά 50%.

  ∆εν δικαιούσαι αυτό το επίδομα αν σπουδάζεις για την απόκτηση 2ου πτυχίου.

Υπάρχουν άλλες παροχές εκτός από αυτές του 
Πανεπιστημίου;
Εκτός από τις παροχές που αναφέραμε ήδη, μπορείτε να διεκδικήσετε το στεγα-
στικό επίδομα των 1000 ευρώ που δίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ή να 
ψάξετε (παρόλο που δεν σας το συνιστούμε αν δεν έχετε μεγάλη ανάγκη) για ένα 
φοιτητικό δάνειο από κάποια Τράπεζα. Μπορείτε, επίσης, να αποκτήσετε κάποιες 
κάρτες, οι οποίες σας προσφέρουν ορισμένα προνόμια (π.χ. χαμηλές τιμές σε 
προϊόντα και υπηρεσίες) στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στεγαστικό επίδομα 1000 ευρώ

Το επίδομα αυτό δίνεται από το Υπουργείο Παιδείας στους φοιτητές που σπουδά-
ζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και για όσα χρόνια διαρκούν οι σπουδές, 
σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Τμήματος (δηλαδή 5 χρόνια για το 
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων). Συγκεκριμένα, μπορείτε 
να πάρετε αυτό το επίδομα αν:

• μένετε σε σπίτι / δωμάτιο (ακόμα και αν συγκατοικείτε με κάποιους άλλους) 
με ενοίκιο που βρίσκεται σε πόλη διαφορετική της κύριας κατοικίας σας και

• το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο από 30.000 ευρώ 
(προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του ενός) και

• εσείς ή οι γονείς σας δεν είστε ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές κατοικιών ή δια-
μερισμάτων που είναι μεγαλύτερα από 200 τ.μ. (εξαιρούνται οι κατοικίες και τα 
διαμερίσματα που βρίσκονται σε χωριά μικρότερα των 3000 κατοίκων) και

• έχετε εγγραφεί κανονικά στα μαθήματα. Αν δεν είστε πρωτοετείς φοιτητές, θα 
πρέπει να έχετε περάσει τα 1/2 των μαθημάτων του προηγούμενου έτους.

Σε κάθε περίπτωση, ζητήστε αναλυτικές πληροφορίες από την Εφορία σας.



45

Πότε και πώς θα πάρω το επίδομα;

Μπορείτε να πάρετε αυθημερόν το επίδομα αυτό από την Εφορία, αρκεί να κατα-
θέσετε εκεί τα εξής δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό από το Τμήμα που σπουδάζετε 
 για την κατάσταση των σπουδών σας.

2. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας 
 στον τόπο φοίτησης.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού   
 σημειώματος της φορολογίας εισοδήματος.

4. Επικυρωμένα αντίγραφα 
 των δηλώσεων ακίνητης περιουσίας (Ε9).

*Προσοχή στις προθεσμίες!

1. Πάσο ή βεβαίωση σπουδών 
 για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

2. Μια φωτογραφία ταυτότητας

3. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο

4. 15 ευρώ ετήσια συνδρομή

∆ιεθνής Φοιτητική Κάρτα ISIC

(International Student Identity Card)
Μια κάρτα που πιστοποιεί την φοιτητική σας ιδιότητα σε όλο τον κόσμο και 
παρέχει 40.000 εκπτώσεις και προνόμια στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε 
όλο τον κόσμο. Περιλαμβάνει, για παράδειγμα, εκπτώσεις σε αεροπορικά και 
σιδηροδρομικά εισιτήρια, σε αρχαιολογικούς χώρους σε youth hostels, κάμπινγκ, 
κινηματογράφους, θέατρα κ.ά.

Είναι χρήσιμη ιδιαίτερα σε όσους φοιτητές ταξιδεύουν, είτε στο πλαίσιο ακαδη-
μαϊκών ανταλλαγών είτε για λόγους αναψυχής.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η συνδρομή για μα την αποκτήσετε είναι:

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ιστότοπο: www.isic.gr



46

Κάρτα νέων Euro<26

Όλοι οι νέοι, ηλικίας 13-26 ετών μπορούν να αποκτήσουν την κάρτα Euro<26. 
Πρόκειται για άλλη μια διεθνή κάρτα που προσφέρει στους νέους ειδικές εκπτώ-
σεις σε προϊόντα, εισιτήρια και υπηρεσίες, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η κάρτα 
κοστίζει 15 ευρώ και ανανεώνεται κάθε χρόνο. Αναλυτικές πληροφορίες για τις 
δυνατότητες που προσφέρει αλλά και τον τρόπο που θα την αποκτήσετε, μπορείτε 
να βρείτε στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και συγκεκριμένα:
www.kartaneon.gr/euro26/content/home.aspx

Πώς μπορώ να πάρω κάποιο φοιτητικό δάνειο;

Το Πανεπιστήμιο δεν έχει προς το παρόν τη δυνατότητα παροχής φοιτητικών 
δανείων. Μπορείτε όμως να απευθυνθείτε στις γνωστές τράπεζες και να αναζη-
τήσετε τα σχετικά προϊόντα που προσφέρουν. Μερικές τράπεζες δίνουν δάνεια 
με σχετικά χαμηλά επιτόκια και με μια μικρή «περίοδο χάριτος» πριν ξεκινήσει 
η αποπληρωμή.

  Πριν πάρεις ένα δάνειο, σκέψου αν έχεις πραγματικά ανάγκη για κάτι 

τέτοιο. Προσπάθησε επίσης να φανταστείς πώς θα ξεκινήσεις την αποπληρωμή μετά 

από μερικά χρόνια. Θα τα καταφέρεις;

  Σε περίπτωση που αποφασίσεις να πάρεις ένα δάνειο, διάβασε προσεχτικά 
το συμβόλαιο και πρόσεξε ιδιαίτερα τους όρους του δανείου! 
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Τράπεζες

“ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ” 
Τηλ.: 22810 82727

∆ιεύθυνση: 
Εθνικής Αντιστάσεως - Παραλία

“ALPHA BANK”
Τηλ.: 22810 84560

∆ιεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη

“ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ”
Τηλ.: 22810 87401, 87681

∆ιεύθυνση: 
Ακτή Παπάγου - Παραλία

“ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ”
Τηλ.: 22810 98001-3

∆ιεύθυνση: Καλομενοπούλου 5

“ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ”
Τηλ.: 22810 84000, 82338
∆ιεύθυνση: Οδός Άνδρου

“EUROBANK”
Τηλ.: 22810 81747

∆ιεύθυνση: 
Ακτή Παπάγου - Παραλία

“ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ”
Τηλ.: 22810 82625 

∆ιεύθυνση: 
Κτίριο Νεωρίου – Πλατεία Ηρώων

“ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ”
Τηλ.: 22810 88453, 88667

∆ιεύθυνση: 
Θυμάτων Σπερχειού 18

“ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ”
Τηλ.: 22810 85370, 85085 

∆ιεύθυνση: 

Εθνικής Αντιστάσεως - Παραλία
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Ένα από τα πρώτα πράγματα που έχετε

να κάνετε είναι η εγγραφή σας στο Πανεπιστήμιο.

Παράλληλα με την εγγραφή, μπορείτε να καταθέσετε 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις υπηρεσίες 

που προσφέρει η φοιτητική μέριμνα 

(σίτιση, στέγαση, περίθαλψη κ.ά.).

Εγγραφή 
και φοιτητική μέριμνα
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Πώς γίνεται η εγγραφή στο Πανεπιστήμιο;
Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών γίνονται στην Γραμματεία του Τμήματος 
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων μερικές ημέρες μετά την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας και σε ημερομηνίες 
που καθορίζει το ίδιο το Υπουργείο. 

Οι ημερομηνίες εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών και τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται για την εγγραφή ανακοινώνονται με ηχητικό μήνυμα στο τηλέφωνο 
της Γραμματείας (22810 97104) και αναρτώνται στην κεντρική ιστοσελίδα του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου (www.aegean.gr)

  Η Γραμματεία είναι η πιο σημαντική υπηρεσία υποστήριξης των σπουδών. 

Εκεί θα βρεις τις πιο αξιόπιστες πληροφορίες και συμβουλές για το περιεχόμενο των 

σπουδών του Τμήματος.

  Στο μέλλον, σε κάθε εξάμηνο, οι φοιτητές δηλώνουν τα μαθήματα που 
θα παρακολουθήσουν, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του 

Τμήματος.
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Ποια δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσω;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την πρώτη εγγραφή είναι:

1. Τίτλος απόλυσης. Απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτι-
κό του σχολείου από το οποίο αποφοιτήσατε ή νόμιμα 
κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του τίτλου 
αυτού. Αν υποβάλετε πρωτότυπο απολυτήριο ή πτυχίο, 
μπορεί αργότερα να σας επιστραφεί, όταν καταθέσετε 
αντίστοιχο αποδεικτικό ή φωτοαντίγραφο.

2. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνετε ότι δεν 
έχετε εγγραφεί σε άλλο Τμήμα ή Σχολή της Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.  

3. Έξι φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας 
(έγχρωμες ή ασπρόμαυρες).

4. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας 
(δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένο).

5. Για τους απόφοιτους του Ενιαίου Λυκείου, επικυ-
ρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης του Λυκείου, στην 
οποία αναφέρονται οι βαθμοί σας, που συνυπολογί-
ζονται για την πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο. 

6. Ιατρική Εξέταση. Γνωματεύσεις ακτινογραφίας 
θώρακος, δερματολόγου και παθολόγου από Κρατικό 
Νοσοκομείο ή ασφαλιστικό φορέα ή ιδιώτη γιατρό.

7. Τα αγόρια που χρειάζεται να πάρουν «Βεβαίωση 
Σπουδών για Στρατολογική Χρήση» θα πρέπει να 
καταθέσουν επιπλέον το Πιστοποιητικό περί εγγρα-
φής στα μητρώα αρρένων, που εκδίδεται από τον 
∆ήμο, στον οποίο έχετε εγγραφεί (δηλαδή εκεί που 
βρίσκεται η οικογενειακή σας μερίδα).

  Μην ανησυχείς… όλα αυτά δεν θα σου τα ξαναζητήσουν κατά τη δήλωση 
των μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο.

  Την εγγραφή έχει το δικαίωμα να κάνει είτε ο ίδιος ο φοιτητής είτε κάποιο 
άλλο πρόσωπο που έχει γραπτή εξουσιοδότηση από τον φοιτητή. Η εξουσιοδότηση 
μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Αστυνομικό 
Τμήμα της χώρας.

  Προσοχή! Αν είστε ήδη απόφοιτοι κάποιου τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος, πρέπει να το δηλώσετε άμεσα με την εγγραφή σας στη Γραμματεία. Αυτό 
διαφοροποιεί μερικές από τις φοιτητικές παροχές που θα αναφέρουμε παρακάτω.
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Αν έχω εγγραφεί ή είμαι ήδη φοιτητής σε άλλο Τμήμα της Ελλάδας;

Αν επιθυμείτε να σπουδάσετε στο Τμήμα που πετύχατε φέτος πρέπει να διαγρα-
φείτε από το Τμήμα που είστε ήδη εγγεγραμμένοι και στη συνέχεια να εγγραφείτε 
στο νέο Τμήμα.

Βεβαίωση σπουδών (ή εγγραφής)

Μετά την εγγραφή, μπορεί να χρειαστείτε μια βεβαίωση σπουδών, για να την 
καταθέσετε στη ∆ΟΥ (Εφορία) ή όπου αλλού χρειάζεται η οικογένειά σας. 
Και γι’ αυτό θα φροντίσει η Γραμματεία. Η βεβαίωση θα σας δοθεί αμέσως μετά 
την ολοκλήρωση της εγγραφής. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες από 
μια, μπορείτε να φωτοτυπήσετε την αρχική και να την επικυρώσετε σε οποιαδήποτε 
δημόσια υπηρεσία ή ΚΕΠ. Γι’ αυτό, χρήσιμο είναι να φυλάξετε την πρωτότυπη και 
απλά να την αναπαραγάγετε κάθε φορά.

Τι πρέπει να ζητήσω από τη Γραμματεία;
Την ημέρα της Εγγραφής σας στην Γραμματεία του Τμήματος θα σας δοθούν, την 
ίδια στιγμή, βεβαίωση σπουδών για κάθε νόμιμη χρήση, φοιτητικό «πάσο» και ειδικά 
για τα αγόρια το ειδικό πιστοποιητικό για την αίτηση αναβολής στράτευσης. 
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Ειδικά για την αναβολή στράτευσης

Τα αγόρια που δεν έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, αφού 
εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο, μπορούν να πάρουν αναβολή στράτευσης μέχρι την 
ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η αναβολή μπορεί να δοθεί μέχρι και το 28ο 
έτος της ηλικίας για προπτυχιακές σπουδές στα Α.Ε.Ι.

Για να πάρετε την αναβολή στράτευσης, πρέπει μετά την εγγραφή σας να καταθέ-
σετε στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο ένα Πιστοποιητικό Στρατολογίας που θα 
σας δώσει η Γραμματεία. Το μόνο που θα χρειαστεί είναι μια αίτηση στη Γραμματεία 
(εκεί θα βρείτε έτοιμο έντυπο αίτησης) και το Πιστοποιητικό θα εκδοθεί άμεσα 
με την ολοκλήρωση της εγγραφής. 

  Για να έχεις μια πιο ασφαλή πληροφόρηση σχετικά με την αναβολή 
στράτευσης, καλό είναι να ρωτήσεις και το Στρατολογικό Γραφείο στο οποίο είσαι 
εγγεγραμμένος.

  Μην ξεχάσεις να καταθέσεις στη Γραμματεία το ‘Πιστοποιητικό περί εγγραφής 
στα μητρώα αρρένων’ από το ∆ήμο σου.

Φοιτητικό «Πάσο»

Την ημέρα της εγγραφής σας θα πάρετε από τη Γραμματεία και το δελτίο ειδικού 
εισιτηρίου (πάσο), μια κάρτα που σας δίνει τη δυνατότητα:

• να έχετε φθηνά εισιτήρια στις δημόσιες συγκοινωνίες (λεωφορεία, πλοία, τρένα, 
μετρό κλπ.) και σε διάφορους πολιτιστικούς και αθλητικούς χώρους και  δρώμενα 
(κινηματογράφους, θέατρα, μουσεία, αγώνες κλπ.)

• να τρώτε δωρεάν στο εστιατόριο του Πανεπιστημίου (Φοιτητική Λέσχη).

Για την επιδότηση του ενοικίου, 
ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;
Για να συμμετάσχετε στη διαδικασία επιλογής των φοιτητών που θα πάρουν την 
επιδότηση ενοικίου, θα πρέπει τον Ιούνιο να καταθέσετε στη Φοιτητική Μέριμνα 
μια σειρά από δικαιολογητικά. Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικότερα από αυτά. 
Αναλυτικά όμως μπορείτε να τα βρείτε στον ιστότοπο του Τμήματος www.syros.
aegean.gr/enimerosi-fititon/fititiki-merimna/stegasi.aspx.
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1. Αίτηση. Το έντυπο αυτό το παίρνετε έτοιμο από 
τη Φοιτητική μέριμνα.

2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος (τελευ-
ταίου έτους) από τη ∆ΟΥ ή επικυρωμένο αντίγραφο φορο-
λογικής δήλωσης του τελευταίου οικονομικού έτους
α) των γονέων ή του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα 
σε περίπτωση που οι γονείς είναι διαζευγμένοι, και
β) του ίδιου του φοιτητή (αν υπάρχει, και υποχρεωτικά 
για φοιτητές άνω των 25 ετών)
* Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση υποβο-
λής δήλωσης των γονέων, βεβαίωση από την αρμόδια 
∆.Ο.Υ. και βεβαίωση της κατά νόμο αρμόδιας αρχής, 
από την οποία προκύπτει το εισόδημα της οικογένειας 
κατά το προηγούμενο έτος.
* Για φοιτητές με γονείς μισθωτούς που απαλλάσ-
σονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης, 
βεβαίωση της υπηρεσίας των γονέων για το ύψος 
των αποδοχών τους.

3. Για φοιτητές των οποίων οι γονείς είναι διαζευγ-
μένοι, βεβαίωση δικαστικής αρχής ή σε περίπτωση 
διάστασης ένορκη βεβαίωση δυο μαρτύρων.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5. Υπεύθυνη δήλωση για τη μόνιμη κατοικία των 
γονέων (συμπληρώνεται στη Φοιτητική Μέριμνα).

6. Βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα σας, όπου 
φαίνεται η ημερομηνία πρώτης εγγραφής και το 
διανυόμενο έτος σπουδών.

  Και ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΙΣ! Για να πάρεις επιδότηση ενοικίου θα πρέπει να έχεις 
συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που θα νοικιάσεις και να σου δίνει κάθε μήνα 
νόμιμες αποδείξεις. Οπότε, φρόντισε να κάνεις το σωστό deal από την πρώτη στιγμή. 
Σχετικές συμβουλές θα σου δώσει και η Φοιτητική Μέριμνα.
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* Οι φοιτητές που δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα 
 θα πρέπει επίσης να καταθέσουν:

• Κύπριοι φοιτητές: Πιστοποιητικό απορίας που εκδίδει το Τμήμα Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, ώστε να έχουν το δικαίωμα 
σίτισης – στέγασης.

• Αλλοδαποί φοιτητές: Φωτοτυπία διαβατηρίου επικυρωμένη και βεβαίωση της 
αρμόδιας αρχής της χώρας προέλευσής τους για υποτροφία που τους παρέχεται.

7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 

8. Εφόσον υπάρχουν αδέλφια που σπουδάζουν ή 
υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία σε τόπο 
διαφορετικό από τον τόπο μόνιμης κατοικίας των 
γονέων τους, βεβαίωση από το Ανώτατο ή Τεχνο-
λογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που σπουδάζουν ή από 
τη Στρατολογία ή από τη Μονάδα που υπηρετούν τη 
θητεία τους.

9. Για φοιτητές με ειδικές ανάγκες ή με άλλα σοβαρά 
προβλήματα υγείας, σχετική βεβαίωση αρμόδιας 
υγειονομικής επιτροπής.

10. Για παιδιά πολύτεκνων οικογενειών πιστοποιητικό 
της Ομοσπονδίας Πολυτέκνων.

11. Για φοιτητές με γονείς που αντιμετωπίζουν σοβα-
ρά προβλήματα υγείας, ιατρική γνωμάτευση αρμόδιας 
υγειονομικής επιτροπής.
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Με καλύπτει το Πανεπιστήμιο σε θέματα υγείας;
Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει κανονικά την εγγραφή τους έχουν το δικαίωμα 
πλήρους υγειονομικής περίθαλψης. Τι σημαίνει αυτό; Η «φοιτητική» περίθαλψη  
περιλαμβάνει:

1. Ιατρική εξέταση

2. Νοσοκομειακή εξέταση

3. Φαρμακευτική περίθαλψη

4. Παρακλινικές εξετάσεις

5. Εξέταση στο σπίτι

6. Τοκετούς

7. Φυσιοθεραπεία

8. Οδοντιατρική περίθαλψη

9. Ορθοπεδικά είδη

Μετά την εγγραφή σας, λοιπόν, και εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να πάρετε 
από τη Φοιτητική Μέριμνα το ατομικό βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης. 
Τι απαιτείται γι’ αυτό;

  Φυσικά, αν προτιμάς, μπορείς να κρατήσεις την ασφάλεια που σου παρέχει 
η οικογένειά σου. Σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να στείλεις τη βεβαίωση εγγρα-

φής που πήρες από τη Γραμματεία στο ασφαλιστικό ταμείο των γονιών σου (ξέρουν 

εκείνοι).

  Σε περίπτωση που χάσεις το βιβλιάριό σου είναι δυνατή η αντικατάστασή 
του σε 2 μήνες.

Για τον τρόπο χρήσης του βιβλιαρίου καθώς και για τις δυνατότητες που σας προσφέ-
ρει, ζητήστε από τη Φοιτητική Μέριμνα τις σχετικές οδηγίες ή αναζητήστε τις στο site 
του Πανεπιστημίου (www.aegean.gr/aegean/greek/people/students/plmedical.htm).

Γενικά, το βιβλιάριο υγείας του Πανεπιστημίου σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε 
όλα τα δημόσια Νοσοκομεία της Ελλάδας καθώς και ιδιώτες γιατρούς που έχουν 
σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Το βιβλιάριο ανανεώνεται κάθε χρόνο από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Μια μικρή φωτογραφία.

Βεβαίωση διαγραφής από τον    
ασφαλιστικό φορέα των γονιών σας 
ή μια υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρετε 
ότι δεν έχετε άλλη ασφάλεια.
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Σύνοψη απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τις διάφορες παροχές

 Εγγραφή Αναφέρεται σε 

q Τίτλος απόλυσης από το σχολείο Όλους

q Υπεύθυνη δήλωση Όλους

q 6 φωτογραφίες Όλους

q Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας Όλους

q Βεβαίωση Ενιαίου Λυκείου με βαθμολογία Όλους

q Ιατρική εξέταση Όλους

q Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων Αγόρια

q Βεβαίωση διαγραφής από άλλο Τμήμα Όσους έχουν εγγραφεί 
  και σε άλλο Τμήμα
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 Επιδότηση Ενοικίου Αναφέρεται σε

q Αίτηση Όλους

q Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Όλους 
 ή βεβαίωση από ∆ΟΥ 
 ή βεβαίωση υπηρεσίας για αποδοχές γονέων

q Βεβαίωση δικαστικής αρχής Όσους έχουν 
  διαζευγμένους γονείς

q Ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων Όσους έχουν γονείς 
  σε διάσταση 

q Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Όλους

q Υπεύθυνη δήλωση για μόνιμη κατοικία γονέων Όλους

q Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Όλους

q Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας Όλους

q Βεβαίωση σπουδών από ΑΕΙ ή ΤΕΙ Όσους έχουν αδέλφια 
  που σπουδάζουν

q Βεβαίωση στρατολογίας Όσους έχουν αδέλφια 
 ή στρατιωτικής μονάδας που είναι στρατιώτες

q Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής Όσους έχουν σοβαρά   
  προβλήματα υγείας

q Πιστοποιητικό Ομοσπονδίας Πολυτέκνων Μέλη πολύτεκνων 
  οικογενειών 

q Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής Όσους έχουν γονείς 
  με σοβαρά προβλήματα υγείας

q Πιστοποιητικό απορίας Κύπριους 

q Επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου Αλλοδαπούς 

q Βεβαίωση για χορήγηση υποτροφίας Αλλοδαπούς 
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 Ατομικό βιβλιάριο 
 υγειονομικής περίθαλψης Αναφέρεται σε

q Φωτογραφία Όλους

q Βεβαίωση διαγραφής  Όλους
 από ασφαλιστικό φορέα γονέων 
 ή υπεύθυνη δήλωση 
 ότι δεν υπάρχει άλλη ασφάλεια
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∆υο λόγια για τις σπουδές

Σπουδές δεν είναι μόνο παρακολούθηση μαθημάτων,

συγγραφή εργασιών και συμμετοχή σε εξετάσεις.

Ανακαλύψτε τις δυνατότητες που υπάρχουν 

για να διευρύνετε τις γνώσεις και το πνεύμα σας,

να γνωρίσετε τον κόσμο και να προετοιμαστείτε

για τη ζωή μετά το Πανεπιστήμιο.
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Η πιο αρμόδια υπηρεσία για να σας πληροφορήσει είναι η Γραμματεία. Εκεί θα 
βρείτε και ένα πολύ ενδιαφέρον εγχειρίδιο, τον Οδηγό Σπουδών, ο οποίος ανα-
φέρεται αναλυτικά στις σπουδές και τις προοπτικές του Τμήματος.

Φυσικά, κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου διαθέτει τον δικό του ιστότοπο. 
Ο ιστότοπος του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων είναι 
www.syros.aegean.gr. Σ’ αυτόν μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για 
το περιεχόμενο των μαθημάτων, τους διδάσκοντες, τον τρόπο λειτουργίας και 
τις δραστηριότητες του Τμήματος, το διοικητικό προσωπικό και τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες. Το πιο ενδιαφέρον μέρος του ιστότοπου είναι η ‘Ενημέρωση Φοιτητών’. 
Εκεί θα βρείτε, μεταξύ άλλων:

•Το online Φοιτητολόγιο, ένα σύστημα με το οποίο οι φοιτητές μπορούν να 
ενημερώνονται για την αναλυτική τους βαθμολογία, να υποβάλλουν αιτήσεις 
χορήγησης βεβαιώσεων και να υποβάλλουν τις φόρμες δήλωσης μαθημάτων 
(για τις εγγραφές).

•Το e-Class, ένα σύστημα για την επικοινωνία διδάσκοντα-φοιτητή και την 
υποστήριξη των μαθημάτων (ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρου-
σίαση του εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή).

Αν και από χρόνο σε χρόνο τα μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα μπορεί να δια-
φοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες της επιστήμης και του προσανατολισμού 
του Τμήματος, ο βασικός κορμός παραμένει ίδιος.

Που μπορώ να βρω πληροφορίες για τα μαθήματα;



62

Πότε ξεκινούν και πότε τελειώνουν τα μαθήματα; 

Πριν ξεκινήσει κάθε ακαδημαϊκό έτος (Σεπτέμβριος – Αύγουστος) το Πανεπιστήμιο 
προσδιορίζει το ‘ακαδημαϊκό ημερολόγιο’, στο οποίο περιλαμβάνονται οι περίοδοι 
των μαθημάτων και των εξετάσεων για όλα τα Τμήματα. Για το ακαδημαϊκό έτος 
2008-’09 το πρόγραμμα είναι το εξής:

Χειμερινό εξάμηνο

Μαθήματα: 6 Οκτωβρίου 2008 – 16 Ιανουαρίου 2009

Περίοδος εξετάσεων: 19 Ιανουαρίου 2009 – 13 Φεβρουαρίου 2009

Εαρινό εξάμηνο

Μαθήματα: 16 Φεβρουαρίου 2009 – 5 Ιουνίου 2009

Περίοδος εξετάσεων: 8 Ιουνίου 2009 – 30 Ιουνίου 2009

Στις περιόδους των εξετάσεων, κάθε Τμήμα έχει τη δυνατότητα να συμπυκνώσει 
τις ημέρες των εξετάσεων και να παραχωρήσει μερικές κενές ημέρες για προ-
ετοιμασία ή ξεκούραση. 

  Εννοείται ότι τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και τις αργίες δεν γίνονται μαθήματα. 
Αν προγραμματίσεις νωρίς τις διακοπές σου, μπορεί να βρεις πολύ φθηνά εισιτήρια. 

Πάντως αν αποφασίσεις να μείνεις με φίλους στο νησί, δεν θα το μετανιώσεις, αρκεί 

να κανονίσεις εναλλακτικές δραστηριότητες (π.χ. ανακάλυψη των χωριών και των οι-

κοσυστημάτων του νησιού, κατασκήνωση, περιπατητικές διαδρομές, ποδηλασία κ.α.).
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Βιβλία θα μας δώσει το Πανεπιστήμιο;

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν δωρεάν ένα βιβλίο (συνήθως στα 
ελληνικά) για κάθε μάθημα. Ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε μαθήματος προτείνει 
δύο βιβλία από τα οποία οι φοιτητές επιλέγουν εκείνο που επιθυμούν.

  Αν για κάποιο λόγο δεν μπορείς να πας να παραλάβεις τα βιβλία σου, μπορείς 
να στείλεις κάποιο άλλο πρόσωπο που θα έχει την έγγραφη εξουσιοδότησή σου.

Τα βιβλία μοιράζονται στους φοιτητές 1-2 μήνες μετά την έναρξη των μαθημάτων. 

Περισσότερες πληροφορίες θα σας δώσει η Γραμματεία (22810 97104) και η Φοι-
τητική Μέριμνα (22810 97006) που είναι υπεύθυνη για τη διανομή των βιβλίων. 

  Με την εγγραφή σου σε κάθε εξάμηνο επιλέγεις και το βιβλίο που επιθυμείς. 
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Τι είναι τα εργαστήρια;

  Αν έχεις δικό σου Η/Υ μπορείς φυσικά να εργάζεσαι και στο σπίτι. Από το 

σπίτι μπορείς μέσω της σύνδεσης dial-up (δες λίγο πιο κάτω) να έχεις πρόσβαση στις 

δικτυακές υπηρεσίες με φθηνή τηλεφωνική χρέωση

Τα εργαστήρια είναι ειδικά οργανωμένοι χώροι που προσφέρουν τον απαραίτητο 
εξοπλισμό για την υποστήριξη των μαθημάτων και της έρευνας που γίνεται στο 
Τμήμα. Επιπλέον, παρέχουν στους φοιτητές τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης 
στο ∆ιαδίκτυο και μάλιστα με υψηλές ταχύτητες.

Υπάρχουν, λοιπόν, δύο γενικότερες κατηγορίες εργαστηρίων, αν και οι δραστη-
ριότητες επικαλύπτονται κατά κάποιο τρόπο:

•Τα ερευνητικά εργαστήρια, στα οποία υλοποιείται η έρευνα σε συγκεκριμένους 
τομείς (επιστημονικά πεδία). Στην πορεία των σπουδών σας και ανάλογα με τα 
ιδιαίτερα επιστημονικά ενδιαφέροντα και τις επιλογές σας, θα έχετε την ευκαιρία 
να εργαστείτε σ’ αυτά.

•Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια, στα οποία πραγματοποιούνται μαθήματα 
(π.χ. Σχέδιο-Χρώμα) που απαιτούν ειδικό εξοπλισμό. Στα εκπαιδευτικά εργαστήρια 
περιλαμβάνεται και το εργαστήριο υπολογιστών. Στο εργαστήριο υπολογιστών 
γίνονται τα μαθήματα Πληροφορικής, ενώ τις υπόλοιπες ώρες βρίσκεται στη 
διάθεση των φοιτητών για να δουλεύουν τις εργασίες τους, να βλέπουν τα e-
mail τους και να αξιοποιούν όλες τις υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου και τα διαθέσιμα 
μέσα (εκτυπωτές, σαρωτές κ.α.). Το εργαστήριο υπολογιστών είναι ανοικτό για 
τους φοιτητές από 08:00 έως 22:00. Για την καλή λειτουργία του εργαστηρίου 
και την εξυπηρέτηση του συνόλου των φοιτητών, υπεύθυνη είναι η Υπηρεσία 
Πληροφορικής του Τμήματος (τηλ. 22810 97041-2). Σ’ αυτή την υπηρεσία θα 
πρέπει να απευθυνθείτε για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση 
του εργαστηρίου υπολογιστών.
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Τι δυνατότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
(π.χ. e-mail) έχω;

  Για να δείτε τον τρόπο σύνδεσης, μπείτε στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών (www.aegean.gr/ype) και αναζητήστε το link ‘Υπηρεσίες 

Τηλ. Πρόσβασης’.

Πώς θα αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα αυτά;

Μετά την περίοδο εγγραφών, θα πρέπει να περάσετε από το γραφείο του ∆ιαχει-
ριστή ∆ικτύων (τηλ. 22810 97044) που βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος. 
Εκεί, μαζί με μερικές πρακτικές συμβουλές, θα σας δώσουν τους προσωπικούς σας 
κωδικούς πρόσβασης (username και password), με τους οποίους θα αξιοποιείτε 
αυτές τις δυνατότητες.

Για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως Πανεπιστήμιο – ∆ίκτυο, η ανάπτυξη δικτυακών 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών ήταν θέμα ζωτικής σημασίας. Έτσι όμως βρέθηκε 
σύντομα να έχει το πιο προηγμένο και ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό δίκτυο στο 
χώρο των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Το δίκτυο αυτό, γνωστό και ως ΑΙΓΑΙΟ-ΝΕΤ, 
προσφέρει πολλές δυνατότητες στο προσωπικό και τους φοιτητές του Πανεπι-
στημίου. Μερικές από τις δυνατότητες αυτές είναι:

• E-mail χωρητικότητας 10 Mb.

• Ελεύθερη πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο.

• Απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω τηλεφώνου (Dial-up).

Ανάλογα με το Τμήμα, προσφέρονται και άλλες δυνατότητες, όπως: 

• Χώρος αποθήκευσης ψηφιακού υλικού.

• Προσωπική ιστοσελίδα.
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Πού βρίσκεται η Βιβλιοθήκη;  

Πότε μπορώ να την επισκέπτομαι;

Η βιβλιοθήκη βρίσκεται στο κτίριο «Κορνηλάκη», Ηρώων Πολυτεχνείου 98, 
απέναντι από το κλειστό Γυμναστήριο και είναι ανοιχτή για το κοινό: ∆ευτέρα 
- Παρασκευή: 08.30 - 15.00

  Την χειμερινή περίοδο η Βιβλιοθήκη λειτουργεί και απογευματινές ώρες. 
Το απογευματινό ωράριο διαμορφώνεται κάθε φορά ανάλογα με το υπάρχον προσωπικό 

και τις ανάγκες της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Η Βιβλιοθήκη
Μια από τις πιο βασικές υπηρεσίες υποστήριξης των σπουδών σας στο σύγχρονο 
Πανεπιστήμιο είναι σίγουρα η Βιβλιοθήκη. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσφέρει 
σύγχρονες υπηρεσίες χάρη στις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας. Οργα-
νωτικά η Βιβλιοθήκη αποτελείται από μια κεντρική υπηρεσία (στη Μυτιλήνη) και 
πέντε παραρτήματα στα νησιά που φιλοξενούνται τα Τμήματα του Πανεπιστημίου, 
που όλα όμως είναι δικτυωμένα και λειτουργούν με αυτοματοποιημένο σύστημα 
διαχείρισης του υλικού. Συνολικά διαθέτει περίπου 121.336 τόμους βιβλίων και 
417 συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά, όλες τις διδακτορικές διατριβές και 
διπλωματικές εργασίες που έχουν γίνει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και αρκετό 
ακόμα υλικό μελέτης.

Ωστόσο, το πιο δυναμικό κομμάτι της Βιβλιοθήκης είναι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, 
που δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να έχουν εύκολη πρόσβαση, μέσω Η/Υ, 
σ’ έναν τεράστιο όγκο επιστημονικής πληροφορίας. Η πληροφορία αυτή βρίσκεται 
στο σύνολο των παραρτημάτων της, στο δίκτυο των Ελληνικών Βιβλιοθηκών, σε 
on line ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά και εξειδικευμένες ηλεκτρονικές 
βάσεις δεδομένων.

  Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που διαθέτει η Βιβλιοθήκη είναι:

 •On line κατάλογοι δανειστικού υλικού της Βιβλιοθήκης.

 •Υπηρεσία μάθησης από απόσταση (e-learning) - Πλάτων (Vista). 

 •Ψηφιακή χαρτοθήκη (ψηφιοποιημένοι θεματικοί χάρτες).

 •Ηλεκτρονικά περιοδικά.

 •Γκρίζα βιβλιογραφία (πτυχιακές - διπλωματικές εργασίες,
 μεταπτυχιακές διατριβές, διδακτορικές διατριβές και τεχνικές αναφορές).
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Πώς μπορώ να αξιοποιήσω τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης; 
Κατά την πρώτη σας επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη (και αφού έχουν ολοκληρωθεί 
οι εγγραφές), θα πάρετε την προσωπική σας κάρτα βιβλιοθήκης, την οποία θα 
χρησιμοποιείτε σε κάθε συναλλαγή. 

Μπορείτε, λοιπόν, να επισκέπτεστε το χώρο της Βιβλιοθήκης (σας προτείνουμε 
να το κάνετε από την πρώτη στιγμή), να περιηγείστε στους καταλόγους της, να  
φυλλομετράτε βιβλία και περιοδικά, να μελετάτε στο Αναγνωστήριο θέματα που 
σας ενδιαφέρουν, να δανείζεστε βιβλία από όλα τα παραρτήματα των νησιών. 
Όταν αρχίσουν τα μαθήματα θα διαπιστώσετε ότι η Βιβλιοθήκη είναι αναπόσπαστο 
κομμάτι των μαθημάτων. Οι καθηγητές, εκτός από τα βασικά συγγράμματα του 
μαθήματος, προτείνουν για διάβασμα και άλλα βιβλία ή περιοδικά με σκοπό να 
εμβαθύνετε περισσότερο στο αντικείμενο του μαθήματος.

  Αν παραγγείλεις ένα βιβλίο από παράρτημα της Βιβλιοθήκης σε άλλο νησί, 
θα φτάσει στα χέρια σου σε περίπου 5 μέρες.

  Το διάβασμα στο αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης και η αναζήτηση πληροφορί-
ας στα ράφια της μπορεί να σε ξαφνιάσει ευχάριστα. ∆οκίμασε την εμπειρία μόνος/η 

ή ακόμα καλύτερα με συμφοιτητές σου!

Επιπλέον, μπορείτε από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (τον δικό σας ή οποι-
ονδήποτε έχει σύνδεση στο Internet) να πλοηγηθείτε στη ∆ικτυακή Πύλη 
της Βιβλιοθήκης (http://portal.lib.aegean.gr) και να χρησιμοποιήσετε τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει. Μπορείτε, για παράδειγμα, να 
κατεβάσετε ολόκληρα άρθρα από διεθνή επιστημονικά περιοδικά που σας 
ενδιαφέρουν.

  Στη ∆ικτυακή Πύλη θα βρεις επίσης αναλυτικές πληροφορίες για τον κανο-
νισμό λειτουργίας, τον τρόπο δανεισμού, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σου.

Αν χρειαστεί να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τη Βιβλιοθήκη, το τηλέφωνο είναι 
22810 97030.
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  Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Αν μάλιστα 
σκέφτεσαι να κάνεις μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, η δυνατότητα αυτή είναι 

πολύ χρήσιμη.

Το Τμήμα Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων 
& ∆ιεθνών Συνεργασιών
Ένας από τους βασικούς στόχους του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η ανάπτυξη 
συνεργασιών και με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, αναβαθμίζοντας έτσι την 
ποιότητα σπουδών των φοιτητών. Η συνεργασία αυτή πραγματοποιείται μέσα από 
ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών και καθηγητών. 
Το Τμήμα Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων & ∆ιεθνών Συνεργασιών είναι υπεύθυνο 
για την αναζήτηση τέτοιων ευκαιριών.

Μπορώ δηλαδή να πάω για σπουδές και στο εξωτερικό; 

Αν το επιθυμείτε, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ένα μέρος των σπουδών σας 
σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια της Ευρώπης στο πλαίσιο του 
προγράμματος LLP-Erasmus. Τα προγράμματα αυτά διαρκούν τρεις, έξι ή δώδεκα 
μήνες, ανάλογα με το πλαίσιο της συνεργασίας και την επιλογή των φοιτητών.

  Είναι καλύτερα να δοκιμάσεις αυτή την εμπειρία μετά το 2ο έτος σπουδών, 
αφού έχεις ξεκαθαρίσει τι σε ενδιαφέρει.

Αν επιλεγείτε για ένα τέτοιο πρόγραμμα, δικαιούστε μια υποτροφία από το ΙΚΥ, 
με τη βοήθεια της οποίας θα καλύψετε ένα μέρος των εξόδων μετακίνησης και 
διαμονής στο εξωτερικό.
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Το Γραφείο Erasmus (τηλ. 22510 36165) οργανώνει κάθε χρόνο μια εκδήλωση 
που λέγεται «Ημέρες ERASMUS», κατά την οποία ενημερώνει τους φοιτητές 
για την ουσία και τις πρακτικές λεπτομέρειες του προγράμματος. Ακόμα και αν 
δεν σκέφτεστε να αξιοποιήσετε άμεσα αυτό το πρόγραμμα, είναι χρήσιμο να 
παρακολουθήσετε αυτή την εκδήλωση, ώστε να αποκτήσετε μια πρώτη ιδέα για 
τις σπουδές στο εξωτερικό.

  Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου http://www.aegean.gr/international/ 

μπορείς να βρεις τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια και πολλές χρήσιμες πληροφορίες 

για το πρόγραμμα.

  Όλοι οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί να μετακινηθούν με το Erasmus παίρ-

νουν υποτροφία κινητικότητας η οποία ποικίλει από χώρα σε χώρα και καθορίζεται 

στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους από το ΙΚΥ.
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Μπορώ να πάω και για δουλειά στο εξωτερικό; 
Το Πρόγραμμα LLP-Erasmus προσφέρει από το 2007 τη δυνατότητα σε φοιτητές 
να εργαστούν στο εξωτερικό από 3 ως 12 μήνες κατά την διάρκεια των σπουδών 
τους. Το νέο πρόγραμμα ονομάζεται Erasmus Placements (Τοποθέτηση για 
πρακτική άσκηση) και υποστηρίζεται με υποτροφία για το διάστημα εργασίας 
στο εξωτερικό, η οποία καθορίζεται από το ΙΚΥ και διαφέρει από χώρα σε χώρα.

Παράλληλα με το πρόγραμμα Erasmus, βρίσκονται σε εφαρμογή και άλλα ερευνητι-
κά και εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας φοιτητών όπως το Tempus και το 
Jean Μοnnet. Γι’ αυτές, αλλά και για όλες τις ευκαιρίες που θα προκύπτουν κατά 
τη διάρκεια των σπουδών σας θα ενημερώνεστε άμεσα από το Τμήμα σας, από το 
Τμήμα ∆ιεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων ή το Γραφείο ∆ιασύνδεσης. 

Tι άλλο μπορεί να μου προσφέρει ένα τέτοιο πρόγραμμα;

Εκτός από την άμεση γνωριμία με ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα, σε ένα τέτοιο 
πρόγραμμα μπορείτε:

• να δείτε μέσα και από άλλες οπτικές το αντικείμενο των σπουδών σας και να 
επαναπροσδιορίσετε τις σχέσεις σας με αυτό αλλά και τις προσδοκίες σας 

• να γνωρίσετε το ευρωπαϊκό περιβάλλον εργασίας 

• να προσανατολιστείτε σε μεταπτυχιακές σπουδές

• να εξασκήσετε μια δεύτερη γλώσσα

• να γνωρίσετε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής 

• να ζήσετε μια αξέχαστη προσωπική εμπειρία

• να εμπλουτίσετε το βιογραφικό σας σημείωμα

  Το ERASMUS δεν είναι μια οργανωμένη εκδρομή στο εξωτερικό! Καθώς 

αποτελεί κομμάτι των σπουδών στο Τμήμα σου, η ενεργή συμμετοχή σου σε όλη τη 

διαδικασία επιλογής, επικοινωνίας και συνεννόησης με το Πανεπιστήμιο είναι βασικό 

στοιχείο της επιτυχίας του προγράμματος. 

  Αν επιλέξεις μια χώρα της οποίας η γλώσσα δεν είναι πολύ διαδεδομένη 
διεθνώς, μπορεί να βρεις ένα Πανεπιστήμιο που προσφέρει δωρεάν εντατικά μαθήματα 

της γλώσσας αυτής. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για παράδειγμα, προσφέρει μαθήματα 

ελληνικών σε αλλοδαπούς φοιτητές που θέλουν να κάνουν ERASMUS στην Ελλάδα.
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Τι να κάνω για να συμμετάσχω στο πρόγραμμα;

Αφού έχετε πάρει τη βασική πληροφόρηση από το Τμήμα ∆ιεθνών Προγραμμάτων 
και έχετε ήδη ψάξει αρκετά για το αντικείμενο και το Πανεπιστήμιο που σας ενδι-
αφέρει (π.χ. μέσω Internet), πρέπει να απευθυνθείτε στον καθηγητή του Τμήματός 
σας ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για το ERASMUS. Σε συνεργασία μαζί του θα 
καταλήξετε στο Πανεπιστήμιο που θα επισκεφθείτε.

  Ο χρόνος του ERASMUS δεν πάει χαμένος από πλευράς μαθημάτων. Με τη 

βοήθεια του υπεύθυνου καθηγητή θα επιλέξεις μια σειρά μαθημάτων, τα οποία θα 

αναγνωριστούν μετά την επιστροφή σου και θα είναι μέρος των σπουδών σου.

Η Πρακτική Άσκηση
Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, σε συνεργασία με διά-
φορους φορείς (όπως ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς, ινστιτούτα και 
ερευνητικά κέντρα), δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να εμπλακούν στον εργασιακό 
τομέα πριν αποφοιτήσουν. Ο θεσμός αυτός λέγεται ‘Πρακτική Άσκηση’. Η Πρακτική 
Άσκηση είναι αμειβόμενη απασχόληση και ο φοιτητής συμμετέχει στον επαγγελμα-
τικό φορέα υπό κανονικές εργασιακές συνθήκες. Η Πρακτική Άσκηση διαρκεί 6-13 
εβδομάδες με δυνατότητα επέκτασης έως και 6 μήνες όταν οι συνθήκες το απαιτούν. 
Το τυπικό διάστημα εργασίας είναι Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος ενώ δίνεται η 
δυνατότητα συμμετοχής σε άλλη χρονική περίοδο από φοιτητές που η πορεία των 
σπουδών τους το επιτρέπει.

Προϋπόθεση για να συμμετάσχετε στην Πρακτική Άσκηση είναι να έχετε ολοκληρώσει 
με επιτυχία τα μαθήματα των πρώτων 6 εξαμήνων ή να έχετε περάσει 37 μαθήματα. 

Οι φοιτητές που εργάζονται σε φορείς οι οποίοι βρίσκονται μακριά από τον τόπο 
κατοικίας τους ή τη Σύρο, ενισχύονται οικονομικά. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί και στο εξωτερικό, με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Όπως καταλαβαίνετε, η εργασία αξιολογείται στο τέλος και τα αποτελέσματα 
αξιοποιούνται. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το αντίθετο μάλιστα. Η εμπειρία αυτή είναι 
χρήσιμη, αφού μπορεί να σας προετοιμάσει για τις πραγματικές συνθήκες εργασίας 
στο αντικείμενο των σπουδών σας. Είναι επίσης μια ευκαιρία να γνωρίσετε πώς 
εφαρμόζονται στην πράξη οι γνώσεις που έχετε πάρει από το Τμήμα. Μπορεί μάλιστα 
οι γνωριμίες που θα αποκτήσετε εκεί, να είναι (γιατί όχι) και το πρώτο βήμα για την 
επαγγελματική σας σταδιοδρομία. 

Αν λοιπόν ενδιαφέρεστε για την Πρακτική Άσκηση, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο 
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (τηλ. 22810 97066, 97070) που βρίσκεται στο κτίριο 
Παλαιολόγου (1ος όροφος) και να συζητήσετε τις δυνατότητες που υπάρχουν.
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Άλλες υπηρεσίες σχετικά με τις σπουδές
Οι σπουδές, με τη στενή έννοια του όρου, περιλαμβάνουν την παρακολούθηση 
των μαθημάτων, τη συγγραφή εργασιών, τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά και 
ερευνητικά εργαστήρια και τη συμμετοχή στις εξετάσεις. Όμως αυτές οι «τυπικές 
υποχρεώσεις» συνδέονται με μια σειρά από υπηρεσίες και ευκαιρίες, οι οποίες 
δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να γίνουν ολοκληρωμένοι επιστήμονες και 
να αποκτήσουν την ‘ακαδημαϊκή κουλτούρα’, δηλαδή ένα από τα βασικά ζητούμενα 
στο σύγχρονο Πανεπιστήμιο.

Μπορώ να πάρω κάποια υποτροφία;

Το ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες σε φοιτητές 
ανάλογα με την επίδοσή τους στα μαθήματα. Οι υποτροφίες αυτές δίνονται για την 
εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο και για τα πρώτα 3 έτη σπουδών. Μία φορά το χρόνο 
(η ημερομηνία δεν είναι σταθερή) η Φοιτητική Μέριμνα ενημερώνει τηλεφωνικά 
τους φοιτητές που δικαιούνται αυτές τις υποτροφίες.

Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, η Φοιτητική Μέριμνα 
ανακοινώνει διάφορες προκηρύξεις υποτροφιών από άλλα κληροδοτήματα, ιδρύ-
ματα κλπ. Επομένως, καλό είναι να ρωτήσετε στη Φοιτητική Μέριμνα αν έχετε 
τη δυνατότητα να πάρετε μια υποτροφία ή να συμμετάσχετε σε κάποια από τις 
υπάρχουσες προκηρύξεις. Μπορείτε, επίσης, να ενημερώνεστε από τον ιστότοπο 
του Τμήματος www.syros.aegean.gr/enimerosi-fititon/ypotrofies.aspx

  Να ένας λόγος για τον οποίο πρέπει να προσέξεις ιδιαίτερα ώστε το 

τηλέφωνο που έχεις δώσει στη Γραμματεία να είναι σωστό.
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Σύμβουλος σπουδών

Ειδικά για θέματα σπουδών υπάρχει ο θεσμός του Συμβούλου Σπουδών. 
Ο Σύμβουλος Σπουδών είναι ένας καθηγητής από το Τμήμα σας, ο οποίος μπορεί 
να σας υποστηρίζει και να σας συμβουλεύει σε χρήσιμα θέματα. Ανάλογα με 
το πόσο εσείς ζητάτε τη βοήθειά του, μέσα από συζήτηση και με σεβασμό στις 
προσωπικές σας ανάγκες και επιλογές, μπορεί να:
• Παρακολουθεί τις κλίσεις σας και να σας καθοδηγεί 
 στην επιλογή των κατάλληλων μαθημάτων.
• Σας κατευθύνει σε θέματα υποτροφιών, μεταπτυχιακών σπουδών
  και επαγγελματικού προσανατολισμού.
• Σας συμβουλεύει σε επιστημονικό επίπεδο 
 (συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια κλπ.).
• Σας υποστηρίζει σε διάφορες δυσκολίες 
 που μπορεί να συναντήσετε στη φοιτητική σας ζωή. 

Μην ξεχάσετε, λοιπόν, να ρωτήσετε τη Γραμματεία σας ποιος είναι ο προσωπικός 
σας Σύμβουλος Σπουδών και πότε θα τον συναντήσετε για μια πρώτη κουβέντα.

  Στο 1ο έτος ο Σύμβουλος Σπουδών σου ορίζεται από το Τμήμα. Στα υπόλοιπα 
έτη τον επιλέγεις εσύ κατά την εγγραφή, με τη δυνατότητα, αν θες, να αλλάξει.
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Φοιτητικές ομάδες, δράσεις 
& πρωτοβουλίες

Ίσως αυτά τα χρόνια 

να είναι τα πιο ευχάριστα της ζωής σας.

Αξιοποιήστε όλες τις ευκαιρίες για να κάνετε πράξη 

τα ενδιαφέροντά σας. Μη διστάσετε να εκφράσετε 

τη φαντασία και τη δημιουργικότητά σας.
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Ποιες ομάδες λειτουργούν σήμερα;
Εκτός από τους φοιτητικούς Συλλόγους που λειτουργούν σε κάθε Τμήμα, με 
πρωτοβουλία φοιτητών ή άλλων μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, έχουν 
δημιουργηθεί ήδη διάφορες ομάδες πολιτιστικού και αθλητικού ενδιαφέροντος. 
Βρείτε την ευκαιρία να τις γνωρίσετε και, γιατί όχι, να ενταχθείτε ενεργά σε 
ορισμένες από αυτές.

Επίσης, φοιτητές με μεράκι και γνώση στην πληροφορική δημιούργησαν δικτυ-
ακές πύλες (portals) οι οποίες παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες και ευκαιρίες 
επικοινωνίας.

Φοιτητικοί σύλλογοι
Κάθε Τμήμα έχει το δικό του Σύλλογο, μέσα από τον οποίο οι φοιτητές συζητούν 
και διεκδικούν διάφορα θέματα που σχετίζονται με την αναβάθμιση της ποιότητας 
σπουδών, της ποιότητας ζωής και γενικότερα του τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού 
συστήματος. Παράλληλα διοργανώνουν πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και 
αθλητικές δραστηριότητες και παρεμβάσεις.

Μέσω του Συλλόγου τους οι φοιτητές συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης του 
Τμήματος και του Πανεπιστημίου αλλά και στο συλλογικό όργανο των φοιτητών των 
ελληνικών Πανεπιστημίων, την ΕΦΕΕ. Η συμμετοχή σας στη διαχείριση των ‘Κοινών’ 
και στη λήψη των αποφάσεων είναι πολύ σημαντική και συνδέεται με την ποιότητα 
του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Γι’ αυτό σας προτείνουμε να συμμετάσχετε 
ενεργά, με κριτικό πνεύμα και δημιουργικότητα σ’ αυτούς τους Συλλόγους.

Φυσικά, ο καλύτερος τρόπος για να πάρετε μια πρώτη γεύση από τον τρόπο λειτουρ-
γίας του Συλλόγου είναι να παρευρεθείτε στην πρώτη Συνέλευση που θα γίνει. 
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Πολιτιστικές ομάδες

Ραδιοφωνική ομάδα

Η ραδιοφωνική ομάδα του Tμήματος λειτουργεί τα τελευταία χρόνια με επιτυχία 
και αποτελεί καρπό της συνεργασίας των φοιτητών. Σκοποί της ομάδας είναι η 
ενημέρωση και η ψυχαγωγία των ακροατών, η ελεύθερη διακίνηση ιδεών και η 
ανάπτυξη του πολιτιστικού και πνευματικού επιπέδου μελών και ακροατών. Ο ραδι-
οφωνικός σταθμός βρίσκεται στον χώρο του κυλικείου της Σχολής και εκπέμπει σε 
όλη την Ερμούπολη καθημερινά μέχρι τις 12 το βράδυ. Μεταξύ άλλων επιδιώκεται 
η σύνδεση του με το Internet ώστε να εκπέμπει και μέσω αυτού. Κάθε φοιτητής 
που επιθυμεί να γίνει μέλος της ραδιοφωνικής ομάδας του Πανεπιστημίου θα 
πρέπει να παρευρεθεί σε γενική συνέλευση της ομάδας ή να ζητήσει εκπομπή 
από τον υπεύθυνο προγράμματος του σταθμού. Με την έναρξη της νέας χρόνιας 
θα γίνει συνέλευση για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

Τηλέφωνα: 6934015066 (Φαϊδάς Ελευθέριος)

Email υπευθύνου: dpsd07059@syros.aegean.gr

Ομάδα κυλικείου “∆ε Μπλακ Σιπ”

Το κυλικείο των φοιτητών είναι ένας αυτοδιαχειριζόμενος χώρος πολλαπλών 
χρήσεων. Λειτουργεί ως καφετέρια ενώ γίνονται και party, συναυλίες, προβολές 
και πολλές άλλες δραστηριότητες. Το πρόγραμμα λειτουργίας βγαίνει στην αρχή 
του κάθε εξαμήνου. Ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει. Στον ίδιο χώρο στεγάζεται 
και ο ραδιοφωνικός σταθμός. Η ομάδα διαχείρισης συναντιέται κάθε βδομάδα 
για να συζητήσει θέματα που έχουν ανακύψει και να οργανώσει τα events της 
επόμενης βδομάδας.

Επικοινωνία: 6942059448 (Μποφυλάτος Σπύρος)

Email υπευθύνου: dpsd05029@syros.aegean.gr
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Θεατρική ομάδα «Χωρίς όνομα»

Η ομάδα αποτελείται από φοιτητές από το 1ο έως το 4ο έτος του Τμήματος. Όπως 
λένε και τα μέλη της ομάδας «Σε όλους μας αρέσει το θέατρο. Σκοπός μας είναι να 
ανεβάζουμε έργα που γουστάρουμε και στόχος μας να δουλεύουμε όσο χρειάζεται 
για να βγάζουμε όμορφα αποτελέσματα. Προσκαλούμε άτομα που τους ενδιαφέρει 
η υποκριτική, η σκηνογραφία, δημιουργία θεατρικών ενδυμασιών, σκηνοθεσία, 
μουσική επένδυση μιας παράστασης καθώς και άλλα θέματα που σχετίζονται με 
το θέατρο. Οι συναντήσεις μας κανονίζονται σύμφωνα με τα προγράμματα των 
μελών (νέων και παλιών)». 

Επικοινωνία: Τσάκωνας Ιωάννης

Email υπευθύνου: dpsd04054@syros.aegean.gr

Χορευτική ομάδα

Η ομάδα χορού έχει ως σκοπό την διοργάνωση χορευτικών δρώμενων και ασχο-
λείται κατά βάση με τον μοντέρνο χορό. Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα 
πραγματοποιείται συνάντηση των μελών και αντίστοιχα πρόβες, εφόσον έχει στηθεί 
το concept της παρουσίασης. Οι συστηματικές συναντήσεις – πρόβες δίνουν την 
ευκαιρία σε φοιτητές που δεν γνωρίζουν χορούς να εξοικειωθούν με αυτούς και 
να γίνουν πλήρη μέλη της ομάδας. Όμως και εκείνοι που ήδη γνωρίζουν χορούς, 
μπορούν να βελτιωθούν, αφού διδάσκουν και διδάσκονται ταυτόχρονα από τα άλλα 
μέλη. Επειδή οι συμμετοχές είναι περιορισμένες τηρείται κατάλογος παρουσιών. 
Στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη δημιουργία της παρουσίασης συμμετέχουν 
όλα τα μέλη.

Επικοινωνία: 6977451815 (Λομποτέση Πηγή)

Email υπευθύνου: dpsd06028@syros.aegean.gr
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Μουσική ομάδα

Η μουσική ομάδα αποτελείται από αρκετές μπάντες (επιμέρους ομάδες) που 
παίζουν rock, punk, reggae, metal και άλλα είδη μουσικής. Το μέγεθος της ομάδας 
δεν είναι σταθερό. Μπορεί να περιλαμβάνει 7-8 ενεργά μουσικά σχήματα, ενώ έχει 
φτάσει να φιλοξενεί και 10 μπάντες. Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε αναζήτηση 
στέγης καθώς το παλιό studio έχει κλείσει. Όταν διαβάζετε αυτές τις γραμμές 
ελπίζουμε να έχει βρεθεί χώρος. Η ομάδα συναντιέται περίπου κάθε δύο μήνες 
για να διευθετήσουν οργανωτικά θέματα ή και συχνότερα, όταν ετοιμάζουν κάποια 
συναυλία σε συνεργασία με την ομάδα κυλικείου (δες παραπάνω). Αν θέλετε να 
συμμετάσχετε στην ομάδα, μπορείτε να τη γνωρίσετε σε μια από τις συναντήσεις 
και αν μπορείτε να φτιάξετε άλλη μια μπάντα, ακόμα καλύτερα.

Επικοινωνία: Θα βρείτε αφίσες στα κτίρια του Πανεπιστημίου που ενημερώνουν 
για τις συναντήσεις της Ομάδας.

Email Φοιτητικού Συλλόγου: dpsdfs@syros.aegean.gr

Οικολογική-Περιβαλλοντική ομάδα

Η οικολογική ομάδα είναι μια νεοσύστατη ομάδα, αποτέλεσμα μιας πρωτοβουλίας 
φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων. Στόχοι 
της ομάδας είναι:
• ∆ημιουργία και καθιέρωση ενός συστήματος ανακύκλωσης στη Σύρο με               
τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης για όσο το δυνατόν περισσότερα υλικά (π.χ 
χαρτί, πλαστικό, γυαλί κ.α)
• Η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των κατοίκων της Σύρου με σκοπό την 
ενεργοποίηση και συμμετοχή τους στην ανακύκλωση αλλά και στη διαχείριση 
άλλων περιβαλλοντικών προβλημάτων που υπάρχουν στο νησί.
• Επικοινωνία και συνεργασία με άλλες παρόμοιες ομάδες έτσι ώστε να μοιρά-
ζονται οι γνώσεις, οι εμπειρίες και οι νέες ιδέες, οι οποίες θα βοηθήσουν στην 
επίτευξη των στόχων μας. 
• Η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε είδους περιβαλλοντικής ζημιάς από κάθε 
πιθανή περιβαλλοντική υποβάθμιση ή βλάβη.
• Η προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. 
Βασική επιδίωξη της ομάδας είναι η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων 
φοιτητών και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Περισσότερα: http://my.aegean.gr/team/ecosyros/

Email: ecosyros@aegean.gr
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Αθλητικές Ομάδες
Παρά το μικρό μέγεθος της Σχολής υπάρχουν ομάδες σε πολλά αθλήματα.

Βόλεϋ (Ανδρών-Γυναικών) 

Η ομάδα βόλεϊ αποτελείται από τουλάχιστον 8 άτομα. Από τη στιγμή που θα 
συγκεντρωθούν τα απαιτούμενα άτομα γίνονται και οι πρώτες συναντήσεις ώστε 
να οριστούν και οι ώρες προπόνησης. Οι προπονήσεις γίνονται στο κλειστό γυ-
μναστήριο Βικέλα, τρεις φορές την εβδομάδα. Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει και 
στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα βόλεϊ που οργανώνεται στην πόλη, πράγμα που 
βοηθάει τους παίκτες στην προετοιμασία τους για τους αγώνες της Πολιτιστικής 
Εβδομάδας (δες παρακάτω). Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη 
ενημερώνονται από το φοιτητικό σύλλογο με e-mail.

Επικοινωνία: 6937115582 (Πετρόπουλος Μάνθος)

E-mail: dpsd04040@syros.aegean.gr

Μπάσκετ (Ανδρών-Γυναικών) 

Επικοινωνία: 6997188978 (Ποτίδης Σπύρος) 

E-mail: dpsd04044@syros.aegean.gr

Ποδόσφαιρο (Ανδρών)

Επικοινωνία: 6939611753 (Καρα-Χουσεΐν Γκιουνέρ)

E-mail: dpsd04062@syros.aegean.gr

Ποδόσφαιρο (Γυναικών)

Επικοινωνία: 6974473025 (Παπαγεωργίου Γιώργος)

E-mail: dpsd05036@syros.aegean.gr
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∆ικτυακές πύλες (portals)
My Aegean: Φοιτητική ∆ικτυακή Πύλη - eΠεριοδικό

Ένα πανεπιστήμιο… πέντε νησιά…16 τμήματα... 
My Aegean: «Όλο το Αιγαίο μια γειτονιά!» 

Το myAegean είναι μια πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε από φοιτητές του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου για να φέρει πιο κοντά φοιτητές, και όχι μόνο, από όλα τα νησιά 
του Αιγαίου! Μέσα σε αυτή τη δικτυακή πύλη  μπορείς να ενημερωθείς για διάφορα 
και ποικίλα θέματα, καθώς λειτουργεί κι ως ένα ηλεκτρονικό περιοδικό. Άρθρα και 
ενημέρωση, από τους ίδιους τους φοιτητές και νέα όπως αυτά για την Πολιτιστική 
Εβδομάδα και θέματα της καθημερινότητας. Μπορείς ακόμη να περάσεις στιγμές 
διασκέδασης ακούγοντας φοιτητικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς ή παίζοντας on-
line παιχνίδια και να επικοινωνήσεις με άλλα άτομα μέσω των συζητήσεων (forum) 
και του chat. Επιπλέον, μέσα στην Gallery (http://my.aegean.gr/gallery) μπορείς να 
βρεις πλούσιο υλικό (φωτογραφίες και video) από τις προηγούμενες Πολιτιστικές 
Εβδομάδες και την καθημερινή ζωή των φοιτητών, αλλά και να ανεβάσεις κι εσύ 
φωτογραφίες από την περιοχή ή το νησί σου. Ακόμα, μπορείς να συμμετέχεις 
στις εκδρομές που οργανώνονται με πρωτοβουλία των μελών της πύλης και σε 
συνεργασία με άλλες φοιτητικές ομάδες, γνωστές ως «myAegean eXperience». 
Ετοιμάσου λοιπόν να έρθεις και εσύ μαζί μας  σε ένα ταξίδι σε όλο το Αιγαίο!

Website:  http://my.aegean.gr ή www.myaegean.gr

Ε-mail:  myaegean@aegean.gr 

Tηλέφωνο 693 66 86 311
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Μπορώ να δημιουργήσω μια νέα ομάδα;
Ασφαλώς και μπορείτε. Τα φοιτητικά χρόνια, άλλωστε, προσφέρονται για να 
ασχοληθείτε συστηματικά με τα ενδιαφέροντά σας. Αφού αναζητήσετε και άλλους 
συμφοιτητές με τα ίδια ή παρόμοια ενδιαφέροντα, μπορείτε να οργανώσετε μια 
ομάδα, είτε άτυπα είτε τυπικά (με καταστατικό, σαν σύλλογο), και να κάνετε τις 
ιδέες και τους προβληματισμούς σας δημιουργική πράξη. Υπάρχουν πάντα πολλά 
πολιτιστικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά θέματα που μπορούν να γίνουν η αφορμή 
για τη συγκρότηση μιας τέτοιας ομάδας. Αν καταφέρετε μάλιστα να έχετε παρουσία 
και δημιουργική παρέμβαση στις τοπικές (και όχι μόνο) κοινωνίες, θα αποκτήσετε 
εμπειρίες που θα σας συνοδεύουν σε όλη τη ζωή σας.

Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, το Πανεπιστήμιο μπορεί να σας παραχωρήσει 
κάποιο χώρο για να στεγάσετε τις προσπάθειές σας. Για περισσότερες πληρο-
φορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση ∆ιοικη-
τικών Υποθέσεων (τηλ. 22810 97024) είτε με τον Πρόεδρο των Φοιτητών (τηλ. 
6942059448 (Μποφυλάτος Σπύρος). 

Πολιτιστική εβδομάδα
Καθώς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει Τμήματα σε πέντε νησιά του Αιγαίου, η 
επικοινωνία των φοιτητών διαφορετικών νησιών στηρίζεται περισσότερο στα 
ηλεκτρονικά μέσα (όπως για παράδειγμα οι δικτυακές πύλες). Για να ενισχυθεί 
η επαφή και συνεργασία των φοιτητών μεταξύ διαφορετικών νησιών, το Πανεπι-
στήμιο καθιέρωσε το θεσμό της ‘Πολιτιστικής Εβδομάδας’. Κάθε χρόνο, λοιπόν, 
φοιτητές από τα πέντε νησιά του Πανεπιστημίου συναντώνται σε ένα από αυτά και 
υλοποιούν διάφορες πολιτιστικές (θέατρο, χορός, συναυλίες κλπ.) και αθλητικές 
δραστηριότητες. Όπως σχολίασε ένας φοιτητής στο myAegean, πρόκειται για ένα 
πενθήμερο «δημιουργικής τρέλας» που μένει αξέχαστο. Οι φοιτητές φιλοξενούνται 
στις φοιτητικές εστίες ή σε ξενοδοχεία του νησιού με χαμηλές τιμές. Εκτός από τις 
οργανωμένες εκδηλώσεις, κάθε βράδυ πραγματοποιούνται πολλά happenings που 
κρατούν μέχρι το πρωί. Γι’ αυτό σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να συμμετάσχετε 
ενεργά σ’ αυτές τις εκδηλώσεις..

Μια σελίδα με αρχείο, φωτογραφίες και πληροφορίες για την Πολιτιστική Εβδο-
μάδα και από παλαιότερες χρονιές μπορείτε να βρείτε εδώ: http://my.aegean.
gr/politistiki
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Λοιπόν, σας βοηθήσαμε καθόλου;

Αν αυτός ο οδηγός κατάφερε να διευκολύνει τα πρώτα σας βήματα 
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στην Ερμούπολη, τότε νοιώθουμε δικαιωμένοι 
σ’ αυτή μας την προσπάθεια. Αν πάλι διαπιστώσετε ότι δεν βρήκατε πρόβλεψη 
σε προβλήματα που συναντήσατε, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να 
μπορέσουμε την επόμενη χρονιά να τον κάνουμε ακόμα καλύτερο και χρήσιμο. 
Γι’ αυτό σας παρακαλούμε να επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 
22810 97024, 22510 36772 & 36776 ή στο e-mail: career@aegean.gr.

Σας ευχόμαστε τα χρόνια που θα ζήσετε στην Ερμούπολη, σπουδάζοντας 
στο Πανεπιστήμιό μας, να είναι δημιουργικά και να σας μείνουν αξέχαστα!
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