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ΤΝΟΨΗ
Σο Πανεπιςτήμιο Αιγαίου – ιςτορικό, δομή
Η ίδρυςθ του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου, το 1984, υπιρξε ζνα επιτυχζσ εγχείρθμα, που
ςυνδυάηει τθν ανάπτυξθ τθσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθν περιφζρεια και
μάλιςτα ςτα ανατολικά όρια του ελλαδικοφ χϊρου με τθν προϊκθςθ νζων για τα
ελλθνικά δεδομζνα γνωςτικϊν αντικειμζνων. Σα ςτοιχεία αυτά επενδφκθκαν με τθν
ιςτορικι και εκνικι ςθμαςία που είχε και ζχει θ λειτουργία ενόσ Ανϊτατου
Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ ςτο χϊρο του Αρχιπελάγουσ.
Σο Πανεπιςτιμιο ιδρφκθκε αρχικά με ζξι (6) Σμιματα κατανεμθμζνα ςε τζςςερα (4)
νθςιά και ςιμερα διακζτει δεκαοκτϊ (18) Σμιματα κατανεμθμζνα ςε ζξι (6) νθςιά
και τα οποία ςυνκζτουν πζντε (5) χολζσ.
υγκεκριμζνα: Η Πανεπιςτθμιακι Μονάδα τθσ Μυτιλινθσ περιλαμβάνει τθ χολή
Περιβάλλοντοσ με δυο Σμιματα: το Σμιμα Περιβάλλοντοσ και το Σμιμα Επιςτθμϊν
τθσ Θάλαςςασ και τθ χολή των Κοινωνικϊν Επιςτημϊν με τζςςερα Σμιματα: το
Σμιμα Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ και Ιςτορίασ, το Σμιμα Γεωγραφίασ, το Σμιμα
Κοινωνιολογίασ και το Σμιμα Πολιτιςμικισ Σεχνολογίασ και Επικοινωνίασ.
Η Πανεπιςτθμιακι Μονάδα τθσ Χίου περιλαμβάνει τθ χολή Επιςτημϊν τησ
Διοίκηςησ με τζςςερα Σμιματα: το Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, το Σμιμα
Ναυτιλίασ και Επιχειρθματικϊν Τπθρεςιϊν, το Σμιμα Μθχανικϊν Οικονομίασ και
Διοίκθςθσ και το Σμιμα Οικονομικισ και Διοίκθςθσ του Σουριςμοφ (δεν ζχει αρχίςει
θ λειτουργία του).
Η Πανεπιςτθμιακι Μονάδα τθσ άμου περιλαμβάνει τθ χολή Θετικϊν Επιςτημϊν
με τρία Σμιματα: το Σμιμα Μακθματικϊν, το Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφοριακϊν
και Επικοινωνιακϊν υςτθμάτων, το Σμιμα τατιςτικισ και ΑναλογιςτικϊνΧρθματοοικονομικϊν Μακθματικϊν.
Η Πανεπιςτθμιακι Μονάδα τθσ Ρόδου περιλαμβάνει τθ χολή Ανθρωπιςτικϊν
Επιςτημϊν με τρία Σμιματα: το Σμιμα Παιδαγωγικό Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, το
Σμιμα Επιςτθμϊν τθσ Προςχολικισ Αγωγισ και του Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ και
το Σμιμα Μεςογειακϊν πουδϊν.
Η Πανεπιςτθμιακι Μονάδα τθσ φρου περιλαμβάνει το ανεξάρτθτο Σμιμα
Μθχανικϊν χεδίαςθσ Προϊόντων και υςτθμάτων και θ Πανεπιςτθμιακι Μονάδα
τθσ Λιμνου περιλαμβάνει το ανεξάρτθτο Σμιμα Επιςτιμθσ Σροφίμων και
Διατροφισ.
Εγγενή Προβλήματα και Πλεονεκτήματα Πανεπιςτημίου Αιγαίου
Σο Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, είναι το μόνο πολυνθςιωτικό Πανεπιςτιμιο τθσ χϊρασ και
ζνα από τα πολφ λίγα πολυνθςιωτικά πανεπιςτιμια παγκοςμίωσ. Σο χαρακτθριςτικό
του αυτό, κακϊσ και τα ακαδθμαϊκά χαρακτθριςτικά αλλά και θ ςτρατθγικι
ανάπτυξθσ και λειτουργίασ του, δθμιουργοφν από τθν μια πλευρά ςυγκεκριμζνα
προβλιματα, και από τθν άλλθ πλευρά ςυγκεκριμζνα πλεονεκτιματα.
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Λόγω τθσ εγκατάςταςισ του ςε ζνα εκτεταμζνο Αρχιπζλαγοσ που αποτελείται από
πολλά μικρά νθςιά αντιμετωπίηει ιδιαίτερα προβλιματα, τα ςθμαντικότερα από τα
οποία είναι:
1. Σο ςχετικά αυξθμζνο λειτουργικό κόςτοσ επειδι θ κατανομι ςε πολλά νθςιά
δυςκολεφει τισ οικονομίεσ κλίμακασ και αυξάνει το κόςτοσ επικοινωνίασ και
μεταφοράσ κακϊσ και το κόςτοσ ςυντιρθςθσ των υποδομϊν
2. Η γεωγραφικι απομόνωςθ αυξάνει τθ δυςκολία των μετακινιςεων και
μεταφορϊν ανάμεςα ςτισ Πανεπιςτθμιακζσ μονάδεσ, γεγονόσ που
επιτείνεται επειδι τα νθςιά του Αιγαίου δεν επικοινωνοφν μζςω μζςων
μαηικισ μεταφοράσ μεταξφ τουσ. Σο Πανεπιςτιμιο είναι επομζνωσ
υποχρεωμζνο να ςυντθρεί γραφείο ςτθν Ακινα ωσ τόπο ςυναντιςεων τόςο
ανάμεςα ςτα νθςιά όςο και ωσ τόπο επαφισ τρίτων με το Πανεπιςτιμιο
3. Ο μεγάλοσ αρικμόσ των νθςιϊν και το μικρό πλθκυςμιακό τουσ μζγεκοσ δεν
επιτρζπει τθν εγκατάςταςθ πανεπιςτθμιακϊν μονάδων παρά ςε ζνα μικρό
αρικμό νθςιϊν. τα υπόλοιπα νθςιά του Αιγαίου, το Πανεπιςτιμιο Αιγαίου
παρεμβαίνει και ςυμβάλει εξ αποςτάςεωσ μζςα από τθν περιοδικι
παρουςία του ςε ςυνεργαςία με τουσ διμουσ, είτε για εκπαιδευτικοφσ
ςκοποφσ (κερινά ςχολεία, κατάρτιςθ, μεταπτυχιακά μακιματα κ.λπ.) είτε για
ερευνθτικοφσ ςκοποφσ.
4. Οι αυξθμζνεσ δυςκολίεσ προςζλκυςθσ φοιτθτϊν ςτα νθςιά ςε ςχζςθ με τα
κεντρικά πανεπιςτιμια, επειδι ζνα πολφ μικρό ποςοςτό των υποψθφίων
(εντοπιότθτα μικρότερθ του 14%) προζρχεται από τα νθςιά. Άλλωςτε ακόμθ
και για οριςμζνουσ από αυτοφσ τουσ φοιτθτζσ/τριεσ, το Σμιμα που φοιτοφν
δεν βρίςκεται πάντα ςτο νθςί από το οποίο προζρχονται.
5. Οι δυςκολίεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ υποδομϊν μεγάλθσ κλίμακασ. Για
τθν αντιμετϊπιςθ αυτϊν των προβλθμάτων πρζπει να υιοκετθκοφν
διαφοροποιθμζνοι τρόποι εκπαίδευςθσ που να παρζχουν πλεονεκτιματα και
όχι μειονεκτιματα ςτθ λειτουργία του Πανεπιςτθμίου.
6. Δυςκολίεσ ερευνθτικισ λειτουργίασ όπωσ είναι θ δυςκολία ςυντιρθςθσ μιασ
κρίςιμθσ μάηασ ερευνθτϊν, με δεδομζνθ τθν υποχρθματοδότθςθ τθσ ζρευνασ
ςτθ χϊρα, θ διαςπορά των ερευνθτικϊν υποδομϊν και θ απόςταςθ από τα
κζντρα πλθροφόρθςθσ και χρθματοδότθςθσ.
7. Οι δυςκολίεσ ιδιωτικισ χρθματοδότθςθσ λόγω, τθσ αυξθμζνθσ δυςκολίασ
άντλθςθσ πόρων τόςο από τθν τοπικι κοινωνία όςο και από δίδακτρα λόγω
του αυξθμζνου κόςτουσ ηωισ για όςουσ/εσ εκπαιδευόμενουσ/εσ δεν ζχουν
εντοπιότθτα.
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Σο Πανεπιςτιμιο Αιγαίου ζχει οριςμζνα πλεονεκτιματα επειδι είναι εγκαταςτθμζνο
ςε μία ιδιαίτερθ περιοχι. Πιο ςυγκεκριμζνα :
1. Δυνατότθτα αξιοποίθςθσ του ιδιαίτερου φυςικοφ, πολιτιςτικοφ και
κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ του Αιγαίου. Η αυξθμζνθ ζλξθ που αςκοφν τα
νθςιά του Αιγίου, ςε ςθμαντικοφσ πλθκυςμοφσ, για εποχικι εγκατάςταςθ
ιδιαίτερα κατά τθ περίοδο Μαρτίου – Οκτωβρίου, κυρίωσ από άλλεσ χϊρεσ.
Ειδικά για όςουσ προζρχονται από βόρειεσ χϊρεσ το κλίμα είναι ιδανικό κακ’
όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ, και μπορεί να αξιοποιθκεί για τθν προςζλκυςθ
φοιτθτϊν (προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν) και ερευνθτϊν.
2. Δυνατότθτα μελζτθσ και ζρευνασ των ιδιαίτερων προβλθμάτων τθσ
νθςιωτικότθτασ και τθσ πολυνθςιωτικότθτασ, και κατ’ επζκταςθ των
προβλθμάτων κατανεμθμζνθσ λειτουργίασ.
3. Δυνατότθτα ανάπτυξθσ νζων ερευνθτικϊν εκπαιδευτικϊν και διοικθτικϊν
υποδομϊν και υπθρεςιϊν, που να ανταποκρίνονται ςτα ιδιαίτερα
προβλιματα τθσ νθςιωτικότθτασ. (Για παράδειγμα, ςτθν ςφγχρονθ κοινωνία
τθσ πλθροφορίασ τα προβλιματα τθλεκπαίδευςθσ, τθλεργαςίασ,
αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ κ.λπ. κακϊσ και θ επιςτθμονικι αντιμετϊπιςι
τουσ αποκτοφν μεγάλθ ςθμαςία, και το Πανεπιςτιμιο Αιγαίου φαίνεται να
ζχει πλεονζκτθμα ςτθν αντιμετϊπιςισ τουσ εφόςον είναι υποχρεωμζνο να τα
διαχειρίηεται ςε κακθμερινι βάςθ).
4. Δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ των Σεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορίασ και τθσ
Επικοινωνίασ (ΣΠΕ), εφόςον μπορεί να δοκιμάςει εφαρμογζσ κατανεμθμζνθσ
λειτουργίασ. Ωσ προσ αυτι τθ διάςταςθ τα προβλιματα τθσ νθςιωτικότθτασ
μποροφν να εφαρμοςτοφν και ςε άλλεσ ςχετικά απομονωμζνεσ μθ
νθςιωτικζσ περιοχζσ.
5. Οι δυνατότθτεσ αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ.
Ακριβϊσ επειδι θ αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων τθσ νθςιωτικότθτασ
κακίςταται δυςχερισ για τισ τοπικζσ κοινωνίεσ και θ αυτοδιοίκθςθ δεν είναι
ςυνικωσ ςε κζςθ να αντιμετωπίςει μόνθ τθσ τα πολλαπλά προβλιματα το
Πανεπιςτιμιο κακίςταται ο προνομιακόσ φορζασ που μπορεί να προτείνει
ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ, εφόςον μόνο αυτό μπορεί να διακζςει ταυτόχρονα
τόςο τθν απαιτοφμενθ τεχνογνωςία, όςο και τουσ απαιτοφμενουσ πόρουσ
(και μάλιςτα κατανεμθμζνουσ ςε πολλά νθςιά).
Λόγω τθσ πολυδιάςπαςισ του, ο χϊροσ του Αιγαίου αντιμετωπίηει ςοβαρζσ
δυςκολίεσ ολοκλιρωςισ του ςε μια ενιαία κοινωνία. Μια ςειρά από υπθρεςίεσ είναι
δφςκολο να αναπτυχκοφν ςτα νθςιά, με αποτζλεςμα τθν περαιτζρω υποβάκμιςι
τουσ. Σο Πανεπιςτιμιο του Αιγαίου αποτελεί τον ςοβαρότερο αναπτυξιακό
παράγοντα τθσ περιοχισ που μπορεί να υποςτθρίξει:
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Σθ ςυςτθματικι και ςυνεχι μελζτθ ανάλυςθ και κατανόθςθ των
ιδιαιτεροτιτων του Αιγαίου και το ςχεδιαςμό καινοτόμων παρεμβάςεων για
τθν αντιμετϊπιςι τουσ.



Σθ μεταφορά τεχνογνωςίασ ςτα νθςιά μζςα από τθ ςυςτθματικι
επιςτθμονικι ςυνεργαςία και τθ ςυγκρότθςθ διεκνϊν δικτφων.



Σθν προςζλκυςθ για εγκατάςταςθ και απαςχόλθςθ νζου ςε θλικία
πλθκυςμοφ μζςα από τισ εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ που παρζχει αλλά και
μζςα από τθν απαςχόλθςθ ςτον ερευνθτικό τομζα.



Σισ αναπτυξιακζσ παρεμβάςεισ του ίδιου του Πανεπιςτθμίου ςε ςυνεργαςία
με τισ τοπικζσ κοινωνίεσ, εφόςον το Πανεπιςτιμιο μπορεί να αποτελζςει,
αφενόσ παράγοντα πρωτοβουλιϊν κακόςον διακζτει το ανκρϊπινο
δυναμικό και τθν τεχνογνωςία και αφετζρου παράγοντα ενοποιθτικό,
κακόςον δραςτθριοποιείται ςε ζνα ςθμαντικό αρικμό νθςιϊν.

τόχοι και προτεραιότητεσ του Πανεπιςτημίου Αιγαίου
Σο Πανεπιςτιμιο Αιγαίου ωσ ςφγχρονο δθμόςιο πανεπιςτιμιο εξυπθρετεί τρεισ
βαςικοφσ ςτόχουσ:
1. Σθν παραγωγι νζασ γνϊςθσ μζςα από τθν ακαδθμαϊκι του δραςτθριότθτα,
ςτόχοσ που εξειδικεφεται ςτθν προςζλκυςθ ακαδθμαϊκϊν και ερευνθτικϊν
ςυνεργαςιϊν ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο. Επιπρόςκετθ ζμφαςθ δίνεται
αφενόσ ςτθ μελζτθ των προβλθμάτων τθσ πολυνθςιωτικότθτασ και των
περιοχϊν που αντιμετωπίηουν προβλιματα ςχετικισ απομόνωςθσ, και
αφετζρου ςτθ μελζτθ των δυνατοτιτων των ΣΠΕ ςτθν αντιμετϊπιςθ των
προβλθμάτων τθσ απομόνωςθσ.
2. Σθν εκπαίδευςθ νζων επιςτθμόνων ςτόχοσ που εξειδικεφεται αφενόσ ςτθν
ανάπτυξθ των καινοτόμων και ανταγωνιςτικϊν προπτυχιακϊν ςπουδϊν του
και ςτθ ςυμπλιρωςι τουσ με προγράμματα κατάρτιςθσ και διά βίου
εκπαίδευςθσ και μάλιςτα εξ αποςτάςεωσ, και αφετζρου ςτθν ανάπτυξθ των
μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν και μάλιςτα κατά τρόπο που ενιςχφει τθ
διαςφνδεςι τθσ με τθν ζρευνα. Σο Πανεπιςτιμιο εκμεταλλευόμενο τθ κζςθ
του, τθν ερευνθτικι του φιμθ και τθν ποιότθτα των ςπουδϊν του λειτουργεί
ωσ πόλοσ ζλξθσ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν.
3. Σθν ςυμβολι ςτθν κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ του Αιγαίου. Η
ςυμβολι αυτι είναι ζμμεςθ και άμεςθ. Ζμμεςθ ςυμβολι όταν εκδθλϊνεται
μζςα από τθν προςζλκυςθ νζων προπτυχιακϊν και τα μεταπτυχιακϊν
φοιτθτϊν αλλά και νζων από όλο τον κόςμο με τθν διοργάνωςθ κερινϊν
ςχολείων, ςυνεδρίων αλλά και προγραμμάτων δια βίου και εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθσ, αλλά και μζςα από τθν ςτελζχωςθ του ερευνθτικοφ και
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διοικθτικοφ του ζργου. Άμεςθ μζςα από τθ ςυμβολι του ςτθν κοινωνικι,
πολιτιςτικι και οικονομικι ανάπτυξθ των νθςιϊν και ειδικά με τθν ςυμβολι
του ςτθν ανάπτυξθ φορζων παροχισ υπθρεςιϊν, που ξεκινοφν ωσ
ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτουσ κόλπουσ του και ςτθ ςυνζχεια
εξελίςςονται ςε αναπτυξιακοφσ πυρινεσ για ολόκλθρθ τθν περιοχι, με τθν
ςυςτθματικι παρζμβαςθ του ςτθν πολιτιςτικι ηωι των νθςιϊν μζςα από τθ
δράςθ των φοιτθτικϊν ςυλλόγων και πολιτιςτικϊν ομάδων, με τθ
ςυςτθματικι οργάνωςθ διαλζξεων και εκδθλϊςεων και τθν εν γζνει
ςυμμετοχι του ςτισ πολιτιςτικζσ και κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ των τοπικϊν
κοινωνιϊν. Σο Πανεπιςτιμιο ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ του τοπικοφ
ανκρϊπινου δυναμικοφ, ςτθ μεταφορά τεχνογνωςίασ και ςτθ ςυμβουλευτικι
υποςτιριξθ των νθςιϊν. Σζλοσ κρίςιμθ είναι θ ςυμβολι του Πανεπιςτθμίου
ςτθν ενοποίθςθ των επί μζρουσ τοπικϊν κοινωνιϊν ςε μια ολοκλθρωμζνθ
κοινωνία του Αιγαίου. Σο Πανεπιςτιμιο Αιγαίου είναι ο μόνοσ φορζασ που
απλϊνεται και ςε δφο διοικθτικζσ Περιφζρειεσ (Βορείου και Νοτίου Αιγαίου)
και μπορεί να αναλάβει το ρόλο αυτό μζςα από παρεμβάςεισ που
απλϊνονται ςε ολόκλθρο το Αιγαίο ςε ςυνεργαςία με τισ τοπικζσ κοινωνίεσ
και τθν αυτοδιοίκθςθ.
Σο προφίλ του Πανεπιςτημίου Αιγαίου
Οι προπτυχιακοί φοιτθτζσ του Ιδρφματοσ, ςφμφωνα με ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν
ζναρξθ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2010-11, είναι 13.999. Από αυτοφσ προπτυχιακοί
είναι οι 11.737 και μεταπτυχιακοί οι 2.262.
Ανθρώπινο Δυναμικό Πανεπιςτημίου Αιγαίου
Φοιτθτζσ/ριεσ

14.000 (11.737 προπτυχιακοί, 2.262 Μεταπτυχιακοί)

Διδακτικό & Ερευνθτικό
Σροςωπικό (ΔΕΣ)

292

Ειδικοφ
Διδακτικοφ
(Ε.Ε.ΔΙ.Σ)

Ερευνθτικοφ
Σροςωπικοφ

23

Ειδικό Φεχνικό Εκπαιδευτικό
Σροςωπικό

30

Διοικθτικό Σροςωπικό

304 (71% Ι.Δ.Α.Χ και 29% μόνιμο προςωπικό )

το Πανεπιςτιμιο Αιγαίου υπθρετοφν 292 μζλθ Δ.Ε.Π, Σο εκπαιδευτικό ζργο του
Ιδρφματοσ υποςτθρίηεται, ςε ςυγκεκριμζνα γνωςτικά αντικείμενα, από μζλθ του
Ειδικοφ Ερευνθτικοφ Διδακτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Ε.ΔΙ.Π), ενϊ το ζργο των
εργαςτθρίων υποςτθρίηεται από τα μζλθ Ειδικοφ Σεχνικοφ Εκπαιδευτικοφ
Προςωπικοφ (Ε.Σ.Ε.Π). το Πανεπιςτιμιο Αιγαίου υπθρετοφν 23 μζλθ Ε.Ε.ΔΙ.Π και 30
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μζλθ Ε.Σ.ΕΠ. Πολλοί εξ αυτϊν είναι κάτοχοι διδακτορικϊν διπλωμάτων ι
Μεταπτυχιακϊν Σίτλων.
Σο διοικθτικό προςωπικό του Ιδρφματοσ ανζρχεται ςε 304 υπαλλιλουσ που
υποςτθρίηουν τθ λειτουργία του Ιδρφματοσ. Κατανζμονται τόςο ςτισ Κεντρικζσ
Τπθρεςίεσ ςτθ Μυτιλινθ όςο ςτισ Περιφερειακζσ Τπθρεςίεσ ςτθ Χίο, άμο, Ρόδο,
φρο και Λιμνο, όπωσ επίςθσ ςτον Ειδικό Λογαριαςμό Ζρευνασ του Πανεπιςτθμίου
Αιγαίου. Σο διοικθτικό προςωπικό αποτελείται κατά 71% από Ι.Δ.Α.Χ και κατά 29%
από μόνιμο προςωπικό
Οι δαπάνεσ και οι επενδφςεισ του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου τθν τελευταία πενταετία
(πραγματικά ζξοδα) είναι οι ακόλουκεσ:

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

2006

2007

2008

2009

Μιςκοδοςία
μετακινιςεισ

22.069.850,05

22.615.305,81

23.695.568,46

25.284.033,25

22.484.068,03

3.325.028,17

3.262.577,84

3.289.365,90

3.548.717,04

3.488.363,71

8.192.799

7.886.250

8.972.322

10.994.878

9.400.570

33.587.677

33.764.134

35.957.257

39.827.628

35.373.002

Φοιτθτικι
Μζριμνα
Λειτουργικά
φνολο
Σακτικοφ
Δημόςιεσ
επενδφςεισ

4.510.219,71

4.884.618,97

2.924.022,80

1.057.788,87

2010

1.800.909,93

Σο Πανεπιςτιμιο διακζτει τισ ακόλουκεσ κτθριακζσ υποδομζσ:
ΚΣHΡΙΑ
αριθμόσ/m2
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ
ΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Μυτιλινθσ
Χίου
άμου
Ρόδου
φρου
Λιμνου

Ιδιόκτητα
8 / 21.027,00
4 / 6.726,00
8 / 3.694,79
4 / 5.493,00
1 / 1.768,60
4 / 1.355,65

ΦΟΙΣΗΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ
Αριθμόσ κλινϊν

Μιςθωμζνα

Ιδιόκτητα

4 / 2.399,36
5 / 2.283,97
6 / 3.776,02
3 / 3.473,00
4 / 1.116,50
0/0

--κλίνεσ 180
---------

Μιςθωμζνα
κλίνεσ 170
--κλίνεσ 154
κλίνεσ 143
-----

ΜΙΘΩΜΑΣΑ

φνολο
137.378,64
200.881,68
142.042,20
660.798,36
80.637,12
0,00
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Σο ακαδημαϊκό-ερευνητικό προφίλ του Πανεπιςτημίου Αιγαίου
το Πανεπιςτιμιο του Αιγαίου λειτουργοφν 18 προπτυχιακά και 28 μεταπτυχιακά
προγράμματα ςπουδϊν κακϊσ και 90 ερευνθτικά εργαςτιρια.
Επιπρόςκετα, το Πανεπιςτιμιο Αιγαίου ζχει ςχεδιάςει ι λειτουργεί τισ ακόλουκεσ
δομζσ και μονάδεσ:
 Διδαςκαλείο «Αλζξανδροσ Δελμοφηοσ» του Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ
Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ (Ρόδοσ)
 Διδαςκαλείο «Κωνςταντίνοσ Καρακεοδωρι» του Σμιματοσ Επιςτθμϊν
Προςχολικισ Αγωγισ και Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ (Ρόδοσ)
 Μουςείο Απολικωμζνου Δάςουσ (Μυτιλινθ)
 Ινςτιτοφτο Αιγαίου και Δικαίου τθσ Θάλαςςασ και Ναυτικοφ Δικαίου (Ρόδοσ)
 Ινςτιτοφτο Λω (Ιδιωτικοφ Δικαίου)
 Κζντρο Ευρωπαϊκισ Σεκμθρίωςθσ «Γιϊργοσ Παπαδθμθτρίου»
Όςον αφορά ςτα Προπτυχιακά Προγράμματα πουδϊν, το Πανεπιςτιμιο Αιγαίου,
ίδρυςε καινοτόμα και ανταγωνιςτικά ςε εκνικό επίπεδο Σμιματα, όπωσ το Σμιμα
Γεωγραφίασ, το Σμιμα Περιβάλλοντοσ, το Σμιμα Μθχανικϊν χεδίαςθσ Προϊόντων
και υςτθμάτων, το Σμιμα Επιςτιμθσ Σροφίμων και Διατροφισ, ο Εκπαιδευτικόσ
χεδιαςμόσ ςτο Σμιμα Επιςτθμϊν Προςχολικισ Αγωγισ και Εκπαιδευτικοφ
χεδιαςμοφ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι το υπό ςφςταςθ (από το 2009) Σμιμα
Οικονομικισ και Διοίκθςθσ Σουριςμοφ, δεν ζχει ενταχκεί ακόμα ςτο μθχανογραφικό
των αποφοίτων, παρά τθν μοναδικι ζλλειψθ που υπάρχει ςτθν Ελλάδα για
αντίςτοιχο τμιμα.
Όςον αφορά ςτα Προγράμματα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (28 προγράμματα), αξίηει
να ςθμειωκεί πωσ παρότι ςθμαντικόσ αρικμόσ αυτϊν απαιτοφν δίδακτρα εκ μζρουσ
των φοιτθτϊν/ριϊν, και παρά το επιπρόςκετο υψθλό κόςτοσ μετάβαςθσ και
διαβίωςθσ ςτα νθςιά, αρκετά από αυτά εξακολουκοφν να είναι ιδιαίτερα
ανταγωνιςτικά και να δζχονται κάκε ζτοσ υψθλό αρικμό αιτιςεων.
Όςον αφορά ςτισ επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ, ςυνολικά ο αρικμόσ των
δθμοςιεφςεων των μελϊν ΔΕΠ του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου, που ζχουν υψθλι
απιχθςθ ςυγκρινόμενεσ με τισ αντίςτοιχεσ δθμοςιεφςεισ ςε διεκνζσ επίπεδο, είναι
εξαιρετικά υψθλόσ. Αναλυτικότερα 9 δθμοςιεφςεισ κατατάςςονται παγκοςμίωσ ςτο
1%, 41 ςτο 5%, 95 ςτο 10%, 272 ςτο 25% και 568 ςτο 50% (πθγι: ΕΚΣ, ςτοιχεία 20042008).
Σαυτόχρονα, ο ετιςιοσ αρικμόσ των διεκνϊν ςυνεργαςιϊν των διδαςκόντων του
Πανεπιςτθμίου Αιγαίου αυξάνεται ςυνεχϊσ μζχρι ςιμερα όπου το 39,1 % των
δθμοςιεφςεων αποτελοφν αποτζλεςμα ζρευνασ μζςα από διεκνείσ ςυνεργαςίεσ.
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Σζλοσ, το Πανεπιςτιμιο Αιγαίου κατζχει τθν τζταρτθ κζςθ ανάμεςα ςτα Ελλθνικά
Πανεπιςτιμια όςον αφορά τθν ερευνθτικι δραςτθριότθτα για το 2010, ςφμφωνα με
το European Research Ranking. Η κατάταξθ αυτι βαςίηεται ςτα διακζςιμα ςτοιχεία
από τθ βάςθ δεδομζνων CORDIS τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςχετικά με τα
ερευνθτικά ζργα που ζχει χρθματοδοτιςει κατά τθ διάρκεια των τελευταίων ετϊν
(http://cordis.europa.eu/.).
Με κριτιρια όπωσ θ ςυνολικι χρθματοδότθςθ των ερευνθτικϊν ζργων, το ςφνολο
χρθματοδότθςθσ ανά εταίρο, ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ερευνθτικϊν ζργων, θ
δικτφωςθ, θ ςτακερότθτα του φορζα, ο ςυντονιςμόσ ερευνθτικϊν προγραμμάτων
και ο δείκτθσ ποικιλότθτασ ερευνθτικϊν κεμάτων, το Πανεπιςτιμιο Αιγαίου
βρίςκεται αντίςτοιχα ςτθν 6θ κζςθ ανάμεςα ςτο ςφνολο των Ελλθνικϊν Ερευνθτικϊν
Κζντρων και ΑΕΙ τθσ χϊρασ για το 2010.
τον πίνακα που ακολουκεί αποτυπϊνεται ο αρικμόσ και θ χρθματοδότθςθ των
εγκεκριμζνων ερευνθτικϊν προγραμμάτων που αντιςτοιχοφν ςε ειςροι πόρων
(ερευνθτικά προγράμματα εφαρμοςμζνθσ και βαςικισ ζρευνασ, επιμορφωτικά
προγράμματα, αναπτυξιακά ζργα, μελζτεσ, κλπ) τθσ τετραετίασ 2007-2010:

Ζτοσ

2007

Αρικμόσ Εγκεκριμζνων
Σρογραμμάτων
Σροχπολογιςμόσ

2008

2009

2010

92

132

96

120

4.175.889 €

9.738.983 €

5.902.296 €

10.009.824 €

Αναφορικά με τα είδθ ερευνθτικϊν ζργων, που ζχει υλοποιιςει το Πανεπιςτιμιο
Αιγαίου, κατά τισ δφο τελευταίεσ δεκαετίεσ, ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ αυτϊν αφορά
Εφαρμοςμζνθ ζρευνα (28%), ενϊ θ βαςικι ζρευνα δεν υπολείπεται (22%).
θμαντικόσ αρικμόσ προγραμμάτων ζχουν επίςθσ υλοποιθκεί, ςτθν κατθγορία των
αναπτυξιακϊν προγραμμάτων (15%), ςτθν κατθγορία των μελετϊν (11%, που ςτθν
πλειονότθτά τουσ αφοροφν ανάγκεσ των τοπικϊν κοινωνιϊν του Αιγαίου), ενϊ άλλα
αφοροφν δράςεισ επιμόρφωςθσ (14%).
Oςον αφορά ςτισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ, από τισ οποίεσ το Πανεπιςτιμιο Αιγαίου
ζχει διεκδικιςει και ζχει λάβει χρθματοδότθςθ, αυτζσ κατανζμονται κυρίωσ ςε
Ευρωπαϊκζσ Πθγζσ χρθματοδότθςθσ (22%), και ςε ςυγχρθματοδοτιςεισ Ευρωπαϊκϊν
& Εκνικϊν πόρων (30%), ενϊ ζνασ αρικμόσ προγραμμάτων ζχει υλοποιθκεί μζςω
ιδιωτικϊν πόρων (9%).
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1. Σο Πανεπιςτήμιο Αιγαίου – Ιςτορικό, Δομή
1.1

Από το Πανεπιςτήμιο τησ Ιωνίασ ςτο Πανεπιςτήμιο του Αιγαίου

Υτο τζλοσ τθσ δεφτερθσ δεκαετίασ του 20ου αιϊνα, θ ελλθνικι Μυβζρνθςθ, με
Σρωκυπουργό τον Ελευκζριο Βενιηζλο, αποφάςιςε τθν ίδρυςθ δφο ακόμθ
ελλθνικϊν πανεπιςτθμίων ςε χϊρο εκτόσ τθσ πρωτεφουςασ του κράτουσ. Υτο
πλαίςιο αυτό, ηθτικθκε θ ςυνδρομι ενόσ διακεκριμζνου Ζλλθνα επιςτιμονα, του
Ξακθματικοφ Μωνςταντίνου Μαρακεοδωρι. Υτισ 20 Ρκτωβρίου του 1919, ο
Μαρακεοδωρι υπζβαλε το ςχζδιο ίδρυςθσ του Ιωνικοφ Σανεπιςτθμίου, με πικανζσ
ζδρεσ τθ Υμφρνθ, τθ Θεςςαλονίκθ και τθ Χίο, ζχοντασ τθν πεποίκθςθ ότι θ Ακινα
ωσ το μοναδικό κζντρο παιδείασ του ελλθνιςμοφ δεν επαρκοφςε πλζον για τισ
ανάγκεσ του. Επιλζχκθκε, τελικά, θ πόλθ τθσ Υμφρνθσ, ωσ χϊροσ που
ςθματοδοτοφςε το «Φωσ εξ Ανατολϊν». Φο Σανεπιςτιμιο που κα περιλάμβανε
Φυςικομακθτικι Υχολι, Γεωπονικι Υχολι και Φμιμα Χγιεινισ και Ξικροβιολογίασ,
αξιοποιϊντασ ζτςι γεωμορφολογικά, κοινωνικά και πολιτιςμικά ςτοιχεία τθσ
περιοχισ και το οποίο ςτθν τελικι πορεία των εργαςιϊν του κρινόταν εφάμιλλο των
μεγάλων ευρωπαϊκϊν Σανεπιςτθμίων, δεν λειτοφργθςε ποτζ, κακϊσ μεςολάβθςε θ
Ξικραςιατικι καταςτροφι. Ζτςι το ςχζδιο τθσ ελλθνικισ Μυβζρνθςθσ για τθν
ίδρυςθ και λειτουργία ενόσ πανεπιςτθμιακοφ Ιδρφματοσ ςτα ανατολικά όρια του
ελλθνικοφ κράτουσ, δεν υλοποιικθκε.
Χρειάςτθκε να περάςουν περίπου 60 χρόνια από τότε που το Ιωνικό Σανεπιςτιμιο
ςφράγιςε τθν πφλθ του, πριν καν να τθν ανοίξει, για να τεκεί εκ νζου το κζμα τθσ
ίδρυςθσ ενόσ άλλου πανεπιςτθμιακοφ Ιδρφματοσ ςτα ανατολικά ςφνορα τθσ
Ελλάδασ. Η ίδρυςθ του Σανεπιςτθμίου Αιγαίου, το 1984, με ζδρα του τθ Ξυτιλινθ
τθσ Νζςβου, ανατρζχει ιςτορικά ς’ εκείνο το πολιτικό όραμα.

1.2

Πανεπιςτήμιο Αιγαίου : Κδρυςη και ανάπτυξη

Φο Σανεπιςτιμιο Αιγαίου, όπωσ και τα Σανεπιςτιμια Θεςςαλίασ και Ιονίου,
ιδρφκθκε το 1984 με το Σ.Δ. 83, με ζξι (6) αρχικά Φμιματα (Επιςτιμθσ Φυςικοφ
Σεριβάλλοντοσ1, Ιςτορίασ και Μοινωνικισ Ανκρωπολογίασ2, Διοίκθςθσ Επιχειριςεων,
Ξακθματικϊν, Σαιδαγωγικό Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ και Οθπιαγωγϊν3). Σζντε (5)
χρόνια αργότερα, το 1989 (Σ.Δ. 376/1989), ιδρφκθκαν άλλα δφο (2) Φμιματα, αυτά
1
2
3

Μετονομάστηκε σε Τμήμα Περιβάλλοντος
Μετονομάστηκε σε Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Μετονομάστηκε σε Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού
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τθσ Μοινωνιολογίασ και τθσ Ανκρωπογεωγραφίασ4. Ζτςι μζχρι το 2000 θ λειτουργία
των παραπάνω Φμθμάτων ςθματοδότθςε τθν πρϊτθ φάςθ ανάπτυξθσ του
Σανεπιςτθμίου Αιγαίου, ςτισ Ξονάδεσ τθσ Ξυτιλινθσ, τθσ Χίου, τθσ Υάμου και τθσ
Τόδου. Φο 1997, με το Σ.Δ. 316/1997, ιδρφκθκαν τα Φμιματα Οαυτιλίασ και
Επιχειρθματικϊν
Χπθρεςιϊν
(Χίοσ),
Ξθχανικϊν
Σλθροφοριακϊν
και
Επικοινωνιακϊν Υυςτθμάτων (Υάμοσ), Ξεςογειακϊν Υπουδϊν (Τόδοσ) και
Επιςτιμθσ τθσ Θάλαςςασ (Ξυτιλινθ). Ακολοφκθςε το 2000 (Σ.Δ. 83/2000) θ ίδρυςθ
των Φμθμάτων Σολιτιςμικισ Φεχνολογίασ και Επικοινωνίασ (Ξυτιλινθ), Ξθχανικϊν
Ρικονομίασ και Διοίκθςθσ (Χίοσ), Υτατιςτικισ και Αναλογιςτικισ Επιςτιμθσ5 (Υάμοσ)
και Γραφικϊν Φεχνϊν και Υχεδίαςθσ Υυςτθμάτων6. Ξε τθν ίδρυςθ του τελευταίου,
το Σανεπιςτιμιο Αιγαίου επεκτάκθκε χωρικά και ςτο νθςί τθσ Υφρου. Η
ολοκλιρωςθ τθσ ακαδθμαϊκισ φυςιογνωμίασ του Ιδρφματοσ ζγινε με τθν ίδρυςθ
του Φμιματοσ Επιςτιμθσ Φροφίμων και Διατροφισ, με ζδρα τθ Νιμνο, το 2007 (Σ.Δ.
35/2007) και με τθν ίδρυςθ πριν από δυο ζτθ, το 2009, του Φμιματοσ Ρικονομικισ
και Διοίκθςθσ του Φουριςμοφ ςτθ Χίο (Σ.Δ. 170/2009) που δεν ζχει αρχίςει ακόμθ
να λειτουργεί.
Η ίδρυςθ του Σανεπιςτθμίου Αιγαίου, το 1984, όπωσ αποδεικνφεται από τθν
μετζπειτα πορεία τθσ εξζλιξθσ και ανάπτυξισ του, υπιρξε ζνα επιτυχζσ εγχείρθμα,
μζςα από το οποίο ςυνδυάςτθκε θ ανάπτυξθ των ςπουδϊν τθσ Φριτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ ςτθν περιφζρεια και μάλιςτα ςτα ανατολικά όρια του ελλαδικοφ
χϊρου με τθν προϊκθςθ νζων για τα ελλθνικά δεδομζνα γνωςτικϊν αντικειμζνων.
Φα ςτοιχεία αυτά επενδφκθκαν με τθν ιςτορικι και εκνικι ςθμαςία που είχε και ζχει
θ λειτουργία ενόσ Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ ςτο χϊρο του Αρχιπελάγουσ.

1.3

Η ςτρατηγική ίδρυςησ και ανάπτυξησ του Πανεπιςτημίου Αιγαίου :
27 χρόνια λειτουργίασ και προςφοράσ

Φο Σανεπιςτιμιο Αιγαίου ζχοντασ ςυμπλθρϊςει, το Ξάρτιο του 2011, 27 χρόνια
από τθν ίδρυςι του και 25 λειτουργίασ του ανικει ςτα νεότερα Ιδρφματα τθσ
Φριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ μασ. Ωςτόςο, κατατάςςεται ανάμεςα ςτα
μεγαλφτερα Σανεπιςτιμια τθσ Ελλάδασ, ςτθ βάςθ του αρικμοφ των Φμθμάτων του,
με Υχολζσ και Φμιματα ςτισ νθςιωτικζσ πόλεισ τθσ Ξυτιλινθσ (ζδρα του Ιδρφματοσ),
τθσ Χίου, του Μαρλοβάςου Υάμου, τθσ Τόδου, τθσ Ερμοφπολθσ Υφρου και τθσ
Ξφρινασ Νιμνου, ςυγκροτϊντασ ζνα Σανεπιςτιμιο - Δίκτυο που καλφπτει το
ςφνολο του διοικθτικοφ χϊρου του Αιγαίου.

4
5

6

Μετονομάστηκε σε Τμήμα Γεωγραφίας
Μετονομάστηκε
σε
Τμήμα
Στατιστικής
και
Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών
Μαθηματικών
Μετονομάστηκε σε Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
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Μφριο χαρακτθριςτικό των Φμθμάτων του, τόςο αυτϊν που ιδρφκθκαν κατά τθν
πρϊτθ φάςθ τθσ ανάπτυξισ του, όςο και των νεότερων, είναι θ ανάπτυξθ νζων
γνωςτικϊν αντικειμζνων, ςυνικωσ διεπιςτθμονικϊν, τα οποία ανταποκρίνονται
τόςο ςτισ ανάγκεσ τθσ ςφγχρονθσ ελλθνικισ και παγκόςμιασ κοινωνίασ, όςο και ςτισ
απαιτιςεισ και προςδοκίεσ των φοιτθτϊν του για ςπουδζσ υψθλισ επιςτθμονικισ
αξίασ, ςε ςυνδυαςμό με άριςτεσ προοπτικζσ επαγγελματικισ ανάδειξθσ. Υτο πλαίςιο
αυτό, θ ακαδθμαϊκι ανάπτυξθ του Σανεπιςτθμίου Αιγαίου, ςε επίπεδο τόςο
προπτυχιακϊν όςο και μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, ζγινε και γίνεται με μεκοδικότθτα
και επιςταμζνθ μελζτθ, ςφμφωνα με τα Υτρατθγικά Υχζδια και τα Σρογράμματα
Ανάπτυξισ του, λαμβανομζνων πάντοτε υπόψθ των επιςτθμονικϊν εξελίξεων, ςτον
ελλαδικό, ευρωπαϊκό και διεκνι χϊρο, ςε ςυνδυαςμό με τισ δυνατότθτεσ
ανάπτυξθσ νζων εκπαιδευτικϊν Ξονάδων, όπωσ αυτζσ κακορίηονταν και
κακορίηονται μζςα ςτισ ςυγκεκριμζνεσ εκπαιδευτικζσ, κοινωνικζσ, οικονομικζσ και
άλλεσ ςυνκικεσ τόςο του χϊρου ζνταξισ τουσ (νθςιά του Αιγαίου Σελάγουσ) όςο
και ευρφτερα του ελλαδικοφ χϊρου.
Ρι ιδιαιτερότθτεσ που προκφπτουν από τθν ίδρυςθ και λειτουργία ενόσ Ιδρφματοσ
ςε ζναν ευρφ νθςιωτικό χϊρο, από τθν πολυδιάςπαςθ του Ιδρφματοσ –που ςτθν
πραγματικότθτα ςυνοδοιπορεί με τθν πολυδιάςπαςθ του χϊρου- και οι οποίεσ
ςυχνά εκλαμβάνονται από τουσ πολλοφσ ωσ δυςκολίεσ, είναι αυτζσ που οδιγθςαν
το Σανεπιςτιμιο Αιγαίου να αναπτυχκεί με τθ μορφι ενόσ Σανεπιςτθμίου δικτφου,
που οι διαφορετικζσ του Ξονάδεσ βρίςκονται ςε διαρκι αλλθλεπίδραςθ μεταξφ
τουσ, λειτουργϊντασ ζτςι ςτο πλαίςιο μιασ ενοποιθμζνθσ εκπαιδευτικισ ολότθτασ.
Φαυτόχρονα θ ιδιομορφία τθσ νθςιωτικισ πολυδιάςπαςθσ του Ιδρφματοσ –μοναδικι
ςτον ελλαδικό χϊρο, κακϊσ δεν υπάρχει κανζνα άλλο Κδρυμα που να εδράηεται ςε
νθςιωτικό ι θπειρωτικό χϊρο με τον αρικμό των Ξονάδων που ζχει το
Σανεπιςτιμιο του Αιγαίου- ςυνζβαλε ουςιαςτικά ςτθν ανάπτυξθ μιασ διοικθτικισ
δομισ που βαςίηεται ςτθν αποκζντρωςθ. Η διοικθτικι δικτυακι δομι αυτι
αποτελεί ζνα παράδειγμα καλισ πρακτικισ αποκεντρωμζνθσ λειτουργίασ,
βαςιςμζνθσ ςτισ Φεχνολογίεσ των Σλθροφοριϊν και Επικοινωνιϊν. Ξε τθν ζνταξθ
αυτϊν ςτθν κακθμερινι του πρακτικι, το Σανεπιςτιμιο Αιγαίου υπιρξε το πρϊτο
ελλθνικό Σανεπιςτιμιο που υλοποίθςε ουςιαςτικά τθν Μοινωνία τθσ Σλθροφορίασ.
Υθμαντικό ςτοιχείο ςτθν ανάπτυξθ του Ιδρφματοσ αποτελοφν και οι τοπικζσ
κοινωνίεσ, μζςα ςτισ οποίεσ οργανϊκθκε θ λειτουργία του. Ρ αιγαιοπελαγίτικοσ
χϊροσ είναι ζνασ χϊροσ μεγάλοσ, γεωμορφολογικά και πολιτιςμικά αςυνεχισ που
χαρακτθρίηεται ωςτόςο από το κοινό ςθμείο τθσ μακραίωνθσ και ζντονθσ
προςιλωςθσ των τοπικϊν κοινωνιϊν ςτθν ανάπτυξθ τθσ παιδείασ, τθσ εκπαίδευςθσ
και των τεχνϊν. Υτο χϊρο αυτό λειτοφργθςε και λειτουργεί το Σανεπιςτιμιο
Αιγαίου, αξιοποιϊντασ τθν μακρά ιςτορικι παράδοςθ των τοπικϊν κοινωνιϊν,
ςεβόμενο τον ιδιαίτερο χαρακτιρα αυτϊν και αντιλαμβανόμενο τισ πολιτιςμικζσ
διαφοροποιιςεισ. Μαι όχι μόνο λειτοφργθςε, αλλά κατάφερε να ενςωματωκεί
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πλιρωσ ςτον κοινωνικό ιςτό των νθςιϊν, όπου ανζπτυξε τισ Ξονάδεσ του,
ςυμβάλλοντασ με ςειρά δράςεων ενεργά ςτθν περιφερειακι ανάπτυξθ, τθν
προςταςία του φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ, ςτθν ανάδειξθ των
ιδιαίτερων ςτοιχείων των περιοχϊν αυτϊν. Σζτυχε τελικά να αναπτφξει άρρθκτεσ
ςχζςεισ με τουσ κατοίκουσ των νθςιϊν και τουσ τοπικοφσ φορείσ, να αναδειχκεί ςε
ςθμαντικό πόλο τθσ κακθμερινισ ηωισ των κοινωνιϊν και να ενϊςει χωροταξικά και
πολιτιςτικά το Αιγαίο μζςα από τθν ίδια τθ λειτουργία του.
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2

Σο Πανεπιςτήμιο Αιγαίου ωσ Πολυνηςιωτικό Πανεπιςτήμιο

Φο Σανεπιςτιμιο Αιγαίου, ωσ το μοναδικό πολυνθςιωτικό Σανεπιςτιμιο τθσ χϊρασ,
αντιμετωπίηει ιδιαίτερα προβλιματα ςτθν ανάπτυξθ του λόγω τθσ λειτουργίασ του
ςε ζνα εκτεταμζνο Αρχιπζλαγοσ. Φο Σανεπιςτιμιο Αιγαίου είναι εγκαταςτθμζνο ςε
ζναν γεωγραφικό χϊρο που αποτελείται από τρία νθςιωτικά ςυμπλζγματα (νθςιά Β.
Αιγαίου, Μυκλάδεσ, Δωδεκάνθςα), διακζτει 30 κφρια νθςιά και πολλά μικρότερα και
είναι οργανωμζνοσ ςε δφο διοικθτικζσ περιφζρειεσ.
Υτο ςχιμα που ακολουκεί απεικονίηεται θ προβολι ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα, τθσ
ζκταςθσ του γεωγραφικοφ χϊρου που καταλαμβάνει το Σανεπιςτιμιο Αιγαίου.

Οι ιδιαιτερότητεσ του Αιγαίου
Φο Αιγαίο χαρακτθρίηεται από μεγάλθ διαςπορά του πλθκυςμοφ του, που είναι
εγκαταςτθμζνοσ ςε πολλά διαφορετικά νθςιά. Νόγω των γεωγραφικϊν
περιοριςμϊν που αςκοφνται ςτθ δθμογραφικι ανάπτυξθ, των μικρότερων κυρίωσ
νθςιϊν, παρατθρείται ςχετικά περιοριςμζνθ εγκατάςταςθ μόνιμων πλθκυςμϊν.
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Σολλά νθςιά του Αιγαίου, λόγω του αυξθμζνου τουριςμοφ τουσ, παρουςιάηουν
ςθμαντικζσ μεταβολζσ τθσ δθμογραφικισ τουσ πυκνότθτασ, θ οποία αυξάνει
ςθμαντικά κατά τθν τουριςτικι περίοδο και μειϊνεται ςτθ ςυνζχεια. Φο φαινόμενο
αυτό ςυχνά δεν αφορά μόνο τθ μετακίνθςθ τουριςτϊν αλλά και των
απαςχολοφμενων ςτισ υπθρεςίεσ.

Προβλήματα του πολυνηςιωτικοφ πανεπιςτημίου
Φα ςθμαντικότερα προβλιματα που αντιμετωπίηει το Σανεπιςτιμιο Αιγαίου ωσ
πολυνθςιωτικό πανεπιςτιμιο είναι:

2.1.1

Σα προβλήματα λόγω τησ χωρικήσ διαςποράσ

Νόγω τθσ χωρικισ πολυδιάςπαςισ του το Σανεπιςτιμιο Αιγαίου αντιμετωπίηει μια
ςειρά από προβλιματα ςτθν προςπάκεια του να λειτουργιςει αποτελεςματικά. Φο
Σανεπιςτιμιο Αιγαίου ςυγκροτείται ςιμερα από ζξι πανεπιςτθμιακζσ μονάδεσ
εγκαταςτθμζνεσ ςε οριςμζνα μόνο μεγάλα νθςιά και ςυγκεκριμζνα ςε τζςςερα
νθςιά του Βορείου και δφο νθςιά του Οοτίου Αιγαίου. Ζνα κριτιριο επιλογισ των
ςυγκεκριμζνων νθςιϊν είναι ότι διακζτουν ικανοποιθτικό πλθκυςμό ικανό να
μπορεί να φιλοξενεί μια Σανεπιςτθμιακι κοινότθτα κυρίωσ κατά τθ μθ τουριςτικι
περίοδο.
Η χωρικι διαςπορά των Σανεπιςτθμιακϊν μονάδων δθμιουργεί ωςτόςο
λειτουργικά προβλιματα όπωσ είναι:


Φο αυξθμζνο διοικθτικό κόςτοσ του Σανεπιςτθμίου κακϊσ θ διοίκθςθ
κατανζμεται ςε πολλά νθςιά και δυςκολεφει τισ οικονομίεσ κλίμακασ.



Φο αυξθμζνο κόςτοσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ των υποδομϊν εφόςον οι
δυνατότθτεσ κοινισ αξιοποίθςθσ των πόρων είναι περιοριςμζνεσ. Ιδιαίτερα
οι υποδομζσ φοιτθτικισ μζριμνασ π.χ. λζςχεσ ςίτιςθσ, φοιτθτικζσ εςτίεσ αλλά
και βιβλιοκικεσ απαιτείται να λειτουργοφν ςε 6 διαφορετικά νθςιά.



Φο αυξθμζνο κόςτοσ επικοινωνίασ.



Η δυςκολία των μετακινιςεων και μεταφορϊν ανάμεςα ςτισ διάςπαρτεσ
Σανεπιςτθμιακζσ μονάδεσ, λόγω τθσ γεωγραφικισ απομόνωςθσ.

Σο πρόβλημα τησ ςυγκοινωνίασ
Φο πρόβλθμα τθσ γεωγραφικισ απομόνωςθσ είναι βεβαίωσ το ςοβαρότερο
πρόβλθμα τθσ νθςιωτικότθτασ. Ωςτόςο το πρόβλθμα αυτό επιτείνεται και από τον
τρόπο οργάνωςθσ των ςυγκοινωνιϊν ςτα νθςιά του Αιγαίου. Φο δίκτυο των
ςυγκοινωνιϊν ςτο Αιγαίο ζχει αναπτυχκεί κατά τρόπο που κακιςτά τον Σειραιά τον
μόνο κφριο ςυγκοινωνιακό κόμβο. Ζτςι ςχεδόν οποιαδιποτε μετακίνθςθ από νθςί
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ςε νθςί προχποκζτει τθ μετακίνθςθ μζςω Σειραιά κακϊσ και αυξθμζνο μεταφορικό
κόςτοσ και χρόνο μετάβαςθσ από νθςί ςε νθςί. Φο Σανεπιςτιμιο Αιγαίου οφείλει να
ςυμβάλει ςτθν αντιμετϊπιςθ αυτοφ του προβλιματοσ που κακιςτά πρακτικά
αδφνατθ τθν ολοκλιρωςθ των νθςιϊν ςε μια ενιαία κοινωνία. Ξζχρι τθν
αντιμετϊπιςθ αυτοφ του προβλιματοσ το Σανεπιςτιμιο Αιγαίου είναι υποχρεωμζνο
να ςυντθρεί γραφείο ςτθν Ακινα και να το χρθςιμοποιεί ωσ τόπο ςυναντιςεων
τόςο ανάμεςα ςτα νθςιά όςο και ωσ τόπο επαφισ τρίτων με το Σανεπιςτιμιο.
Για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων τθσ επικοινωνίασ το Σανεπιςτιμιο Αιγαίου
είναι αναγκαςμζνο να βαςίηεται ουςιαςτικά ςτισ τεχνολογίεσ τθσ πλθροφορίασ και
τθσ επικοινωνίασ, ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ λειτουργίασ του.

Η δυςκολία παρουςίασ ςε μεγάλο αριθμό νηςιϊν
Ρ αναπτυξιακόσ ρόλοσ του Σανεπιςτθμίου Αιγαίου προχποκζτει τθν παρζμβαςθ
του ςε ζναν μεγάλο αρικμό νθςιϊν. Ωςτόςο ο μεγάλοσ αρικμόσ των νθςιϊν και το
μικρό πλθκυςμιακό μζγεκοσ δεν επιτρζπει τθν εγκατάςταςθ πανεπιςτθμιακϊν
μονάδων παρά ςε ζνα μικρό αρικμό νθςιϊν. Για να αντιμετωπιςτεί το πρόβλθμα
αυτό το Σανεπιςτιμιο Αιγαίου οφείλει να υιοκετιςει ζνα πρόγραμμα
παρεμβάςεων ςτα νθςιά χωρίσ απαραίτθτα να διακζτει μονίμωσ εγκαταςτθμζνεσ
εκεί πανεπιςτθμιακζσ μονάδεσ. Αυτό μπορεί να γίνεται με τθν περιοδικι παρουςία
του ςε ςυνεργαςία με τουσ διμουσ, είτε για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ (κερινά
ςχολεία, κατάρτιςθ, μεταπτυχιακά μακιματα κ.λπ.) είτε για ερευνθτικοφσ ςκοποφσ.

2.1.2

Σα προβλήματα προςζλκυςησ φοιτητών

Ζνα πολφ ςθμαντικό πρόβλθμα για το Σανεπιςτιμιο Αιγαίου είναι οι δυςκολίεσ
προςζλκυςθσ φοιτθτϊν και προςωπικοφ διότι:
α) Χπάρχουν αυξθμζνεσ δυςκολίεσ προςζλκυςθσ και μόνιμθσ παραμονισ
φοιτθτϊν ςτα νθςιά ςε ςχζςθ με τα κεντρικά πανεπιςτιμια, επειδι μόνο ζνα
πολφ μικρό ποςοςτό των υποψθφίων φοιτθτϊν προζρχεται από τα νθςιά.
Άλλωςτε ακόμθ και όταν προζρχονται οι φοιτθτζσ από το Αιγαίο δεν ςθμαίνει
ότι το Φμιμα που φοιτοφν βρίςκεται πάντα ςτο νθςί από το οποίο
προζρχονται. Υτον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηεται το ποςοςτό
εντοπιότθτασ των πρωτοετϊν φοιτθτϊν 2011 -2012.
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Περιοχή προζλευςησ

Ειςακτζοι Ειςακτζοι

φνολο

%

Φοιτητών

90%

10%

Νζςβοσ

97

14

111

4%

Χίοσ

65

7

72

3%

Υάμοσ

32

4

36

1%

Δωδεκάνθςα

112

9

121

5%

Μυκλάδεσ

33

1

34

1%

Αττικι

636

10

646

26%

Σειραιάσ

97

8

105

4%

Θεςςαλονίκθ

131

22

153

6%

Άλλο

1032

160

1192

48%

Υφνολο

2235

235

2470

100%

Φο πρόβλθμα είναι ιδιαίτερα ζντονο ςτουσ προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ, αλλά
μετριάηεται ςτουσ μεταπτυχιακοφσ. Μφρια αιτία είναι το ςχετικά υψθλό κόςτοσ
διαβίωςθσ. Σαρόλο που το πρόβλθμα του κόςτουσ διαβίωςθσ είναι ανάλογο
και για τουσ επαρχιϊτεσ φοιτθτζσ που ςπουδάηουν ςτα κεντρικά
πανεπιςτιμια, το πολφ μικρότερο ποςοςτό εντοπιότθτασ του Σανεπιςτθμίου
του Αιγαίου ςε ςχζςθ με τα κεντρικά, το κακιςτά εκρθκτικό. Ειδικά κατά τθν
αρχικι φάςθ ανάπτυξθσ των τμθμάτων όταν θ γριγορθ ςυγκζντρωςθ
ακαδθμαϊκϊν δραςτθριοτιτων και μεγάλων ομάδων φοιτθτϊν ςε
περιοριςμζνο αρικμό νθςιϊν δθμιουργεί ςυχνά προβλιματα εςωτερικϊν
ανιςορροπιϊν που αυξάνουν το κόςτοσ γθσ και διαβίωςθσ. Η δυςκολία
μόνιμθσ εγκατάςταςθσ αυξάνει και τθ δυςκολία διατιρθςθσ, ςε κακθμερινι
βάςθ, μιασ κρίςιμθσ μάηασ φοιτθτϊν, που να ςτθρίηει τθν παραδοςιακι
λειτουργία των μακθμάτων.
γ) Φο μικρό μζγεκοσ των πόλεων, που ςυνικωσ περιορίηει τισ δυνατότθτεσ
εφρεςθσ ςτακερισ εργαςίασ, δυςχεραίνει τθν μετεγκατάςταςθ των
οικογενειϊν, όςων μετακινοφνται για να εργαςτοφν ςτο Σανεπιςτιμιο.
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Φα νθςιωτικά πανεπιςτιμια χαρακτθρίηονται επομζνωσ ςυχνά από υψθλι
κινθτικότθτα τόςο των φοιτθτϊν όςο και του προςωπικοφ τουσ, θ οποία μάλιςτα
κακίςταται δυςχερισ λόγω του υψθλοφ κόςτουσ μεταφοράσ.

2.1.3

Σα ακαδημαϊκά προβλήματα

Εκτόσ από λειτουργικά προβλιματα και προβλιματα προςζλκυςθσ, το
Σανεπιςτιμιο αντιμετωπίηει και οριςμζνα ςθμαντικά ακαδθμαϊκά προβλιματα:
α) Η αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των τμθμάτων και των ςχολϊν, που οφτωσ ι άλλωσ
είναι μικρι ςτα Ελλθνικά ΑΕΙ, δυςχεραίνεται και λόγω τθσ γεωγραφικισ
απομόνωςθσ και περιορίηει τισ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ διατμθματικϊν και
διεπιςτθμονικϊν εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων.
β) Ρι δυςκολίεσ λειτουργίασ με τον ςυμβατικό τρόπο οργάνωςθσ τθσ εκπαίδευςθσ
όπωσ είναι θ δυςκολία ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ εκπαιδευτικϊν υποδομϊν
μεγάλθσ κλίμακασ. Για τθν αντιμετϊπιςθ αυτϊν των προβλθμάτων πρζπει να
υιοκετθκοφν διαφοροποιθμζνοι τρόποι εκπαίδευςθσ που να παρζχουν
πλεονεκτιματα και όχι μειονεκτιματα ςτθ λειτουργία του Σανεπιςτθμίου.
γ) Ρι δυςκολίεσ ερευνθτικισ λειτουργίασ όπωσ είναι:


Η δυςκολία διατιρθςθσ μιασ κρίςιμθσ μάηασ ερευνθτϊν, δεδομζνθσ τθσ
υποχρθματοδότθςθσ τθσ ζρευνασ ςτθ χϊρα.



Η διαςπορά ερευνθτικϊν υποδομϊν.



Η απόςταςθ από τα κζντρα πλθροφόρθςθσ και χρθματοδότθςθσ.

Μαι αυτά τα προβλιματα απαιτοφν μία ιδιαίτερθ αντιμετϊπιςθ.
δ) Δυςκολίεσ χρθματοδότθςθσ λόγω:


Φθσ αυξθμζνθσ δυςκολίασ άντλθςθσ πόρων από τθν τοπικι κοινωνία.



Φθσ αυξθμζνθσ δυςκολίασ άντλθςθσ πόρων από δίδακτρα μεταπτυχιακϊν
φοιτθτϊν λόγω του αυξθμζνου κόςτουσ ηωισ για όςουσ δεν διακζτουν
εντοπιότθτα.

Σα πλεονεκτήματα του πολυνηςιωτικοφ Πανεπιςτημίου
Φο Σανεπιςτιμιο Αιγαίου ζχει οριςμζνα πλεονεκτιματα
εγκαταςτθμζνο ςε μία ιδιαίτερθ περιοχι. Σιο ςυγκεκριμζνα:

επειδι

είναι

1. Δυνατότθτα αξιοποίθςθσ του ιδιαίτερου φυςικοφ, πολιτιςτικοφ και
κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ του Αιγαίου. Η αυξθμζνθ ζλξθ που αςκοφν
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τα νθςιά του Αιγίου, ςε ςθμαντικοφσ πλθκυςμοφσ, για εποχικι
εγκατάςταςθ ιδιαίτερα κατά τθ περίοδο Ξαρτίου – Ρκτωβρίου, κυρίωσ
από άλλεσ χϊρεσ. Ειδικά για όςουσ προζρχονται από βόρειεσ χϊρεσ το
κλίμα είναι ιδανικό κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ, μπορεί να
αξιοποιθκεί για:


τθν προςζλκυςθ ελλινων φοιτθτϊν ιδιαίτερα μεταπτυχιακϊν



τθν προςζλκυςθ ξζνων φοιτθτϊν



τθν προςζλκυςθ νζων ελλινων ερευνθτϊν



τθν προςζλκυςθ ξζνων ερευνθτϊν



τθν προςζλκυςθ ελλινων επιςτθμόνων του εξωτερικοφ

2. Δυνατότθτα μελζτθσ και ζρευνασ των ιδιαίτερων προβλθμάτων τθσ
νθςιωτικότθτασ και τθσ πολυνθςιωτικότθτασ κακϊσ και των
προβλθμάτων κατανεμθμζνθσ λειτουργίασ.
3. Δυνατότθτα ανάπτυξθσ νζων ερευνθτικϊν εκπαιδευτικϊν και
διοικθτικϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν, που να ανταποκρίνονται ςτα
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ νθςιωτικότθτασ. (Για παράδειγμα, ςτθν
ςφγχρονθ κοινωνία τθσ πλθροφορίασ τα προβλιματα τθλεκπαίδευςθσ,
τθλεργαςίασ, αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ κ.λπ. κακϊσ και θ
επιςτθμονικι αντιμετϊπιςι τουσ αποκτοφν μεγάλθ ςθμαςία και το
Σανεπιςτιμιο Αιγαίου φαίνεται να ζχει πλεονζκτθμα ςτθν
αντιμετϊπιςθσ τουσ εφόςον είναι υποχρεωμζνο να τα διαχειρίηεται ςε
κακθμερινι βάςθ).
4. Δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ των ΦΣΕ, εφόςον μπορεί να δοκιμάςει
εφαρμογζσ κατανεμθμζνθσ λειτουργίασ. Ωσ προσ αυτι τθ διάςταςθ τα
προβλιματα τθσ νθςιωτικότθτασ μποροφν να εφαρμοςτοφν και ςε
άλλεσ ςχετικά απομονωμζνεσ μθ νθςιωτικζσ περιοχζσ.
5. Ρι δυνατότθτεσ αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ.
Ακριβϊσ επειδι θ αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων τθσ νθςιωτικότθτασ
κακίςταται δυςχερισ για τισ τοπικζσ κοινωνίεσ και θ αυτοδιοίκθςθ δεν είναι
ςυνικωσ ςε κζςθ να αντιμετωπίςει μόνθ τθσ τα πολλαπλά προβλιματα το
Σανεπιςτιμιο κακίςταται ο προνομιακόσ φορζασ που μπορεί να προτείνει
ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ εφόςον μόνο αυτό μπορεί να διακζςει ταυτόχρονα
τόςο τθν απαιτοφμενθ τεχνογνωςία, όςο και τουσ απαιτοφμενουσ πόρουσ
(και μάλιςτα κατανεμθμζνουσ ςε πολλά νθςιά).
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Η αναγκαιότητα και ο ρόλοσ του Πανεπιςτημίου Αιγαίου
Ακριβϊσ λόγω τθσ πολυδιάςπαςισ του, ο χϊροσ του Αιγαίου αντιμετωπίηει ςοβαρζσ
δυςκολίεσ ολοκλιρωςισ του ςε μια ενιαία κοινωνία. Ακόμθ μια ςειρά από
υπθρεςίεσ είναι δφςκολο να αναπτυχκοφν ςτα νθςιά, με αποτζλεςμα τθν περαιτζρω
υποβάκμιςθ του Αιγαιοπελαγίτικου χϊρου. Η αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων
αυτϊν προχποκζτει το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ εναλλακτικϊν τρόπων
παρζμβαςθσ ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ κακϊσ και τθν οργάνωςθ τθσ παροχισ των
υπθρεςιϊν. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ ςυςτθματικι εμπλοκι ενόσ
ερευνθτικοφ και εκπαιδευτικοφ φορζα υψθλοφ επιπζδου, που κα υποςτθρίξει:


Φθ ςυςτθματικι και ςυνεχι μελζτθ και κατανόθςθ των ιδιαιτεροτιτων του
Αιγαίου.



Φθν ανάλυςθ των ιδιαιτεροτιτων αυτϊν και το ςχεδιαςμό καινοτόμων
παρεμβάςεων για τθν αντιμετϊπιςι τουσ.



Φθ μεταφορά τεχνογνωςίασ μζςα από τθ ςυςτθματικι επιςτθμονικι
ςυνεργαςία και τθ ςυγκρότθςθ διεκνϊν δικτφων.



Φθν προςζλκυςθ για εγκατάςταςθ και απαςχόλθςθ νζου ςε θλικία
πλθκυςμοφ μζςα από τισ εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ που παρζχει αλλά και
μζςα από τθν απαςχόλθςθ ςτον ερευνθτικό τομζα.



Φισ αναπτυξιακζσ παρεμβάςεισ του ίδιου του Σανεπιςτθμίου ςε ςυνεργαςία
με τισ τοπικζσ κοινωνίεσ, εφόςον το Σανεπιςτιμιο μπορεί να αποτελζςει,
αφενόσ παράγοντα πρωτοβουλιϊν κακόςον διακζτει το ανκρϊπινο
δυναμικό και τθν τεχνογνωςία και αφετζρου παράγοντα ενοποιθτικό
κακόςον δραςτθριοποιείται ςε ζνα ςθμαντικό αρικμό νθςιϊν.

Φο ρόλο αυτό τόςο τον ακαδθμαϊκό όςο και τον αναπτυξιακό το Σανεπιςτιμιο
Αιγαίου καλείται να τον διαδραματίςει για ολόκλθρθ τθν περιοχι του Αιγαίου και
όχι μόνο για τα νθςιά ςτα οποία διακζτει Σανεπιςτθμιακζσ Ξονάδεσ.

Πρωτοβουλίεσ του Πανεπιςτημίου ςε ςχζςη με τη νηςιωτικότητα
Φο Σανεπιςτιμιο Αιγαίου για να αντιμετωπίςει αποτελεςματικότερα τα
προβλιματα που ζχει ωσ πολυνθςιωτικό πανεπιςτιμιο προχϊρθςε ιδθ ςε μια
ςειρά από ενζργειεσ:
1. Χλοποιεί ζνα ςτρατθγικό πρόγραμμα ζρευνασ και εκπαίδευςθσ:
Φο Σανεπιςτιμιο του Αιγαίου υλοποιεί ζνα ζργο με τίτλο : «Φο Σανεπιςτιμιο
Αιγαίου βαςικόσ παράγοντασ για τθν οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ του
Αιγαιοπελαγίτικου χϊρου» το οποίο είναι ενταγμζνο ςτο ΕΥΣΑ ςτο επιχειρθςιακό
πρόγραμμα «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Ξάκθςθ». Φο ζργο προβλζπει πζντε δράςεισ:
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α: Ανάπτυξθ δομϊν και υποδομϊν για τθν υποςτιριξθ τθσ εξ’ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθσ και διοίκθςθσ.
β: Ρργάνωςθ και λειτουργία διεπιςτθμονικϊν και διατμθματικϊν προγραμμάτων
ςπουδϊν και επιμορφωτικϊν προγραμμάτων με e-Learning, ςτο πλαίςιο τθσ δια
βίου εκπαίδευςθσ.
γ: Ρργάνωςθ και Νειτουργία Θερινϊν Σρογραμμάτων Υπουδϊν.
δ: Εκπαίδευςθ και υποςτιριξθ προσ τισ τοπικζσ κοινωνίεσ.
ε. Διοργάνωςθ Ανοιχτϊν διαλζξεων ςε ςυνεργαςία με τουσ Ρργανιςμοφσ Φοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ ςτισ ζδρεσ του Σανεπιςτθμίου Αιγαίου
ςτ. Ερευνθτικζσ δράςεισ με αντικείμενο τθ νθςιωτικότθτα.
2. Υυμμετζχει ςε ζνα διεκνζσ δίκτυο νθςιωτικϊν πανεπιςτθμίων
Ξετζχει ςε ζνα διεκνζσ δίκτυο νθςιωτικϊν πανεπιςτθμίων με τθν επωνυμία Δίκτυο
Αριςτείασ Οθςιωτικϊν Σεριοχϊν (RETI). Υτο Δίκτυο ςυμμετζχουν 25 ιδρφματα από
τθν Ευρϊπθ (Μορςικι, Υαρδθνία, Βαλεαρίδεσ, Ξάλτα) αλλά και από τρίτεσ χϊρεσ
όπωσ Σράςινο Ακρωτιριο, Σουζρτο Τίκο, Ιαπωνία κλπ. Από τθν Ελλάδα
ςυμμετζχουν το Σανεπιςτιμιο τθσ Μριτθσ, το ΦΕΙ Ιονίων και το Σανεπιςτιμιο
Αιγαίου (νζο μζλοσ). Η ςυμμετοχι αυτι του Σανεπιςτθμίου Αιγαίου ςτο δίκτυο RETI
ζχει τριπλό ςτόχο:
- τθν ακόμθ μεγαλφτερθ διεκνοποίθςθ του ιδρφματοσ
- τθν ανάδειξθ του Σανεπιςτθμίου Αιγαίου ςε κζντρο αριςτείασ ςε κζματα
νθςιωτικότθτασ αξιοποιϊντασ και τθ ςχετικι χρθματοδότθςθ του Χπουργείου
Σαιδείασ
- τθ ςτενι ςυνεργαςία τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ του Αιγαίου με άλλεσ
νθςιωτικζσ πανεπιςτθμιακζσ κοινότθτεσ και ευρφτερα κοινωνίεσ που βιϊνουν τθν
νθςιωτικότθτα, τα εμπόδια που δθμιουργεί και τισ προκλιςεισ που κζτει, ϊςτε
όλοι μαηί -και με τθ ςυμμετοχι τθσ ελλθνικισ νθςιωτικισ κοινωνίασ και των
εκπροςϊπων τθσ- να προχωριςουν ςε δράςεισ για τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ των
νθςιϊν
Φο δίκτυο βρίςκεται ςτον 2ο χρόνο λειτουργίασ που κα αφιερωκεί ςτθν
ενεργοποίθςθ του δικτφου μζςα ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ που αφοροφν τθν
εκπαίδευςθ και τθν ζρευνα, κακϊσ και τθν υποςτιριξθ τθσ κινθτικότθτασ των μελϊν
τθσ Σανεπιςτθμιακισ Μοινότθτασ γεγονόσ που κα διευκολφνει τθ γνωριμία τουσ και
τθν ςυνεργαςία των ιδρυμάτων ςε ςτακερι βάςθ.
Ζχει ιδθ αποφαςιςτεί θ οργάνωςθ κερινοφ ςχολείου από το Σανεπιςτιμιο Αιγαίου
το 2012 με κζμα «Βιϊςιμθ ανάπτυξθ και Οθςιωτικζσ Φαυτότθτεσ», δθλαδι
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αναφορικά με το πωσ τα τοπικά φυςικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, παραγωγικά
χαρακτθριςτικά των νθςιϊν (που αποτελοφν και τθν ταυτότθτα τουσ) μποροφν να
ςυμβάλλουν ςτθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ τουσ.

3. Ρργανϊνει ςτακερζσ ςυνεργαςίεσ με τισ τοπικζσ κοινωνίεσ
Φο Σανεπιςτιμιο ζχει πολυετείσ ςυνεργαςίεσ με φορείσ τθσ Σολιτείασ ςτον Αιγαιακό
χϊρο, Χπουργεία, Σεριφζρειεσ Βορείου και Οοτίου Αιγαίου κακϊσ και με τισ τοπικζσ
κοινωνίεσ (νθςιά).
Ενδεικτικά αναφζρονται:
Ξνθμόνιο Υυνεργαςίασ μεταξφ (πρϊθν) Χπουργείου Αιγαίου, Εμπορικισ Οαυτιλίασ
και Σανεπιςτθμίου Αιγαίου (2008): Θεςμοκζτθςθ τθσ ςυνεργαςίασ του
Σανεπιςτθμίου, ωσ Επιςτθμονικοφ Υυμβοφλου και Υτρατθγικοφ Εταίρου του
Χπουργείο, ςε κζματα προςταςίασ, ανάδειξθσ και ανάπτυξθσ των νθςιϊν του
Αιγαίου. Φο αντικείμενο ςυνεργαςίασ περιλαμβάνει τθν προϊκθςθ πολιτικϊν,
επιςτθμονικϊν ερευνϊν, δράςεων και ενεργειϊν ςτο πλαίςιο προτάςεων του
Χπουργείου προσ το πανεπιςτιμιο ςε κζματα: περιβάλλοντοσ, πολιτιςμοφ,
ναυτιλίασ, τουριςμοφ, καινοτομίασ-ζρευνασ εκπαίδευςθσ-κατάρτιςθσ, νθςιωτικισ
ανάπτυξθσ και πολιτικισ κ.λ.π.
Ξνθμόνιο ςυνεργαςίασ με τθν Οομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ Νζςβου (2005). Φο
μνθμόνιο αφορά ςτθν ςυμβολι του ακαδθμαϊκοφ δυναμικοφ του Σανεπιςτθμίου
Αιγαίου ςε κζματα αειφόρου ανάπτυξθσ μζςα από τα γνωςτικά πεδία που
κεραπεφει (περιβάλλον, πολιτιςμόσ, κοινωνικζσ επιςτιμεσ, οικονομία κλπ) και τθ
δζςμευςθ τθσ Οομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ Νζςβου για τθν υποςτιριξθ (οικονομικι
και λειτουργικι) εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν πρωτοβουλιϊν και ανάπτυξθσ του
Σανεπιςτθμίου (όπωσ θ δθμιουργία υποδομϊν του νζου «Φμιματοσ Επιςτιμθσ
Φροφίμων & Διατροφισ» ςτθν Νιμνο)
Ξνθμόνιο Υυνεργαςίασ με το Σε.Υ.Χ.Σ. (Σεριφερειακό Υυςτιματα Χγείασ και
Σρόνοιασ) Β. Αιγαίου (2007): Ξε τθν ςυμφωνία αυτι επιςτεγάηεται θ διαχρονικι
δραςτθριότθτα Φμθμάτων τθσ Υχολισ Μοινωνικϊν Επιςτθμϊν ςτθν υποςτιριξθ
Δομϊν Μοινωνικισ Χποςτιριξθσ με τθν εκελοντικι εργαςία μελϊν τθσ ακαδθμαϊκισ
κοινότθτασ ςε τομείσ όπωσ θ από-αςυλοποίθςθ, θ ςυμβουλευτικι κλπ.
Φο Σανεπιςτιμιο Αιγαίου ζχει ςυνάψει πρόςφατα Σρωτόκολλα Υυναντίλθψθσ και
Υυνεργαςίασ, με τθν Σεριφζρεια Οοτίου Αιγαίου, τθν Σεριφζρεια Βορείου Αιγαίου,
κακϊσ και με τουσ διμουσ των νθςιϊν του Αιγαίου ξεκινϊντασ από τουσ διμουσ
όπου διακζτει πανεπιςτθμιακζσ μονάδεσ, όπωσ τουσ Διμουσ Νιμνου, Ξυτιλινθσ,
Χίου, Υάμου, Τόδου, Υφρου.
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3

Οι τόχοι και Προτεραιότητεσ του Πανεπιςτημίου Αιγαίου

Φο Σανεπιςτιμιο Αιγαίου ωσ ςφγχρονο δθμόςιο πανεπιςτιμιο εξυπθρετεί τρεισ
βαςικοφσ ςτόχουσ:
1. Φθν παραγωγι νζασ γνϊςθσ
2. Φθν εκπαίδευςθ νζων επιςτθμόνων
3. Φθ ςυμβολι ςτθν κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ
ςτθν οποία βρίςκεται εγκατεςτθμζνο και τθσ χϊρασ γενικότερα
Ρι γενικοί αυτοί ςτόχοι εξειδικεφονται για το Σανεπιςτιμιο Αιγαίου ςτουσ εξισ επι
μζρουσ ςτόχουσ:
1. Η παραγωγι νζασ γνϊςθσ (Ερευνθτικοί ςτόχοι) εξειδικεφεται ωσ:


Οα προςελκφςει ακόμα περιςςότερεσ ακαδθμαϊκζσ και ερευνθτικζσ
ςυνεργαςίεσ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο.



Υτθ μελζτθ τθσ πολυνθςιωτικότθτασ και των περιοχϊν που
αντιμετωπίηουν προβλιματα ςχετικισ απομόνωςθσ. Φο Σανεπιςτιμιο
Αιγαίου μπορεί να ςυμβάλλει ςθμαντικά διότι αφενόσ και το ίδιο
είναι υποχρεωμζνο να αντιμετωπίηει παρόμοια προβλιματα και
αφετζρου διότι τα επιςτθμονικά αντικείμενα γφρω από τα οποία ζχει
αναπτυχκεί είναι κατάλλθλα και επιτρζπουν μια διεπιςτθμονικι
αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων τθσ πολυνθςιωτικότθτασ. Φο
ςυγκεκριμζνο ζργο μπορεί να ςυμβάλει αποφαςιςτικά ςτθν
υποςτιριξθ μιασ τζτοιασ ςτρατθγικισ αν υποςτθρίξει τον ςυντονιςμό
των ερευνϊν που αναπτφςςονται ςιμερα ςτο Σανεπιςτιμιο Αιγαίου
και τον προςανατολιςμό τουσ ςτθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων
τθσ πολυνθςιωτικότθτασ, μζςα από τθ δθμιουργία ενόσ
Ρλοκλθρωμζνου Σρογράμματοσ για τθν Οθςιωτικότθτα και με τθν
ανάπτυξθ των κατάλλθλων ερευνθτικϊν υποδομϊν τεκμθρίωςθσ που
κα ςτθρίξουν αυτι τθν προςπάκεια.



Η μελζτθ των δυνατοτιτων των ΦΣΕ ςτθν αντιμετϊπιςθ των
προβλθμάτων ςχετικισ απομόνωςθσ. Φο Σανεπιςτιμιο Αιγαίου
ακριβϊσ επειδι είναι υποχρεωμζνο να ςτθρίηεται ςτθν εκτενι χριςθ
των ΦΣΕ για να αντιμετωπίηει τα προβλιματα ςχετικισ απομόνωςθσ
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και βελτίωςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ του κακίςταται προνομιακόσ
χϊροσ για τθν ανάπτυξθ αυτοφ του είδουσ τθσ ζρευνασ.
2. Η εκπαίδευςθ νζων επιςτθμόνων (Εκπαιδευτικοί ςτόχοι) εξειδικεφεται ωσ:


Σροτεραιότθτα του Σανεπιςτθμίου Αιγαίου είναι θ ανάπτυξθ των
προπτυχιακϊν ςπουδϊν του και μάλιςτα θ ςυμπλιρωςι του με
προγράμματα κατάρτιςθσ και δια βίου εκπαίδευςθσ και μάλιςτα εξ
αποςτάςεωσ.



Σροτεραιότθτα του Σανεπιςτθμίου Αιγαίου είναι θ ανάπτυξθ των
μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν κατά τρόπο που να ενιςχφει τθ διαςφνδεςι
τθσ με τθν ζρευνα. Φο ΣΑ παρουςιάηει ςθμαντικά πλεονεκτιματα για
τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ εφόςον ςε αυτό το πεδίο δεν
αντιμετωπίηει ιδιαίτερα προβλιματα ελκυςτικότθτασ. Φο αντίκετο
μάλιςτα. Φο Αιγαίο εκμεταλλευόμενο τθ κζςθ του, τθν υψθλοφ
επιπζδου ερευνθτικι του δραςτθριότθτα και τθν ποιότθτα των
ςπουδϊν του λειτουργεί ωσ πόλοσ ζλξθσ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν.



Οα επεκτακεί ςτθν οργάνωςθ και λειτουργία κερινϊν ςχολείων
(μεγαλφτερθ ελκυςτικότθτα λόγω τθσ διεξαγωγισ τουσ ςε νθςιά του
Αιγαίου).



Οα προςελκφςει όςο το δυνατόν περιςςότερουσ προπτυχιακοφσ και
μεταπτυχιακοφσ ζλλθνεσ και ξζνουσ φοιτθτζσ ςτο Αιγαίο,
διευκολφνοντασ τισ ςυνκικεσ και μειϊνοντασ το κόςτοσ διαβίωςθσ
τουσ. Η ικανοποίθςθ αυτοφ του ςτόχου ςυνεπάγεται αφενόσ τθν
ενίςχυςθ τθσ φοιτθτικισ μζριμνασ και αφετζρου τθν υποςτιριξθ τθσ
κινθτικότθτασ.

3. Η ςυμβολι ςτθν κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ ςτθν
οποία βρίςκεται εγκατεςτθμζνο και τθσ χϊρασ γενικότερα (Αναπτυξιακοί
ςτόχοι) εξειδικεφεται ωσ:


Ξε τθν ζμμεςθ ςυμβολι του ςτθν κοινωνικι, πολιτιςτικι και
οικονομικι ανάπτυξθ των νθςιϊν, μζςα από τθν προςζλκυςθ νζων
από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό για να ςπουδάςουν ι να εργαςτοφν
ςτο Σανεπιςτιμιο Αιγαίου. Ρι νζοι αυτοί ενιςχφουν οικονομικά τισ
τοπικζσ κοινωνίεσ μζςα από τθν κατανάλωςθ τουσ αλλά ταυτόχρονα
ενιςχφουν μζςα από τισ νζεσ δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςουν τθν
πολιτιςτικι και τθν κοινωνικι ηωι τθσ χϊρασ και γίνονται ζτςι πόλοσ
ζλξθσ και για τον τουριςμό. Υυγκεκριμζνα το Σανεπιςτιμιο Αιγαίου
ςυμβάλει ζμμεςα ςτθν ανάπτυξθ:
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 Ξε τθν προςζλκυςθ νζων για να φοιτιςουν ςτα προπτυχιακά
και τα μεταπτυχιακά προγράμματα ςπουδϊν του.
 Ξε τθν προςζλκυςθ νζων από όλο τον κόςμο για τθν
διοργάνωςθ κερινϊν ςχολείων, ςυνεδρίων και άλλων
επιςτθμονικϊν ςυναντιςεων εκμεταλλευόμενο τα ιδιαίτερα
πλεονεκτιματα του Αιγαίου.
 Ξε τθν προςζλκυςθ νζων για να φοιτιςουν ςτα προγράμματα
δια βίου και εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ.
 Ξε τθν ςτελζχωςθ του ερευνθτικοφ ζργου του.
 Ξε τθν διοικθτικι ςτελζχωςι του.


Ξε τθν άμεςθ ςυμβολι του ςτθν κοινωνικι, πολιτιςτικι και
οικονομικι ανάπτυξθ των νθςιϊν
 Φο Σανεπιςτιμιο Αιγαίου μπορεί να ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ
φορζων παροχισ υπθρεςιϊν, που κα ξεκινιςουν ωσ
ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτουσ κόλπουσ του και ςτθ
ςυνζχεια κα αποτελζςουν αναπτυξιακοφσ πυρινεσ για
ολόκλθρθ τθν περιοχι.
 Ξε τθν ςυςτθματικι παρζμβαςθ του ςτθν πολιτιςτικι ηωι
των νθςιϊν μζςα από τθ δράςθ των φοιτθτικϊν ςυλλόγων και
των φοιτθτικϊν πολιτιςτικϊν ομάδων
 Ξε τθ ςυςτθματικι οργάνωςθ διαλζξεων και εκδθλϊςεων και
τθν εν γζνει ςυμμετοχι του ςτισ πολιτιςτικζσ και κοινωνικζσ
δραςτθριότθτεσ των τοπικϊν κοινωνιϊν.



Ξε τθν αντιμετϊπιςθ των εμποδίων που ςυναντοφν οι τοπικζσ
κοινωνίεσ ςτθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τουσ, ςτθ
μεταφορά τεχνογνωςίασ και ςτθ ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ τουσ.
Φα εμπόδια αυτά ενιςχφονται και κακίςτανται ανυπζρβλθτα χωρίσ
τθν παρζμβαςθ του Σανεπιςτθμίου Αιγαίου λόγω τθσ
πολυδιάςπαςθσ του Αιγαιακοφ χϊρου και των προβλθμάτων τθσ
νθςιωτικότθτασ. Για το ςκοπό αυτό το Σανεπιςτιμιο Αιγαίου
αναπτφςςει ειδικά προγράμματα κατάρτιςθσ και δια βίου
εκπαίδευςθσ για τισ τοπικζσ κοινωνίεσ κακϊσ και ςυμβουλευτικζσ
παρεμβάςεισ.



Ξε τθ ςυμβολι ςτθν ενοποίθςθ των επί μζρουσ τοπικϊν κοινωνιϊν
ςε μια ολοκλθρωμζνθ κοινωνία του Αιγαίου. Φο Σανεπιςτιμιο
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Αιγαίου είναι ο μόνοσ φορζασ που απλϊνεται και ςτισ δφο
διοικθτικζσ Σεριφζρειεσ και μπορεί να αναλάβει το ρόλο αυτό. Φο
Σανεπιςτιμιο Αιγαίου είναι ζνασ μεγάλοσ δθμόςιοσ φορζασ
εγκαταςτθμζνοσ ταυτόχρονα ςε πολλά νθςιά και μπορεί να ςχεδιάςει
παρεμβάςεισ που να απλϊνονται ςε ολόκλθρο το Αιγαίο. Ιδιαίτερα
αν οι παρεμβάςεισ του ςχεδιαςτοφν ςε ςυνεργαςία με τισ τοπικζσ
κοινωνίεσ και τθν αυτοδιοίκθςθ.
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4 Η Χωροθζτηςη του Πανεπιςτημίου Αιγαίου
Η χωροκζτθςθ του Σανεπιςτθμίου Αιγαίου ςτθν ελλθνικι περιφζρεια και μάλιςτα
ςε ζνα νθςιωτικό ςφμπλεγμα όπωσ είναι το Αιγαίο ζχει ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτον
τρόπο ανάπτυξισ του και ςτο ρόλο του.
Φο Σανεπιςτιμιο Αιγαίου βρίςκεται ςε δφο περιφζρειεσ με πολφ παρόμοια
χαρακτθριςτικά, αλλά και διαφορζσ.
Νόγω του ςχετικά μικροφ μεγζκουσ των νθςιϊν και των αντίςτοιχων πόλων αλλά και
για να διευκολφνει τθν επίτευξθ των ςτόχων το Σανεπιςτθμίου Αιγαίου είναι
αναγκαςμζνο να είναι κατανεμθμζνο ςε περιςςότερα από ζνα νθςιά.
Η κατανομι αυτι γίνεται με τα ακόλουκα κριτιρια:
1. Φθν παρουςία του ςε όςο το δυνατόν περιςςότερα νθςιά
2. Φθ διευκόλυνςθ τθσ ολοκλιρωςισ του ςε ζνα ενιαίο ςφνολο
3. Φθ διαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ των περιφερειακϊν του μονάδων
Η παρουςία του Σανεπιςτιμιου Αιγαίου δεν κακορίηεται αποκλειςτικά ι κφρια από
τθν εγκατάςταςθ ςε ςυγκεκριμζνα νθςιά. Μακορίηεται από τθ δυνατότθτα του να
παρεμβαίνει ςτα νθςιά ςυςτθματικά και επαρκϊσ. Για τθν παρζμβαςθ αυτι το
Σανεπιςτιμιο Αιγαίου κα αξιοποιεί πρϊτον τθ δυνατότθτα παρουςίασ εκεί,
δεφτερον τθ δυνατότθτα ςυςτθματικισ μετακίνθςθσ προςωπικοφ του ςτισ τοπικζσ
κοινωνίεσ και τρίτον τθ δυνατότθτα ςυςτθματικισ παρζμβαςθσ εξ αποςτάςεωσ
αξιοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ που του παρζχουν ςιμερα οι τεχνολογίεσ
πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν.
Η ςυχνότθτα τθσ παρουςίασ του ςε ζνα νθςί κα πρζπει να κρίνεται από το βακμό
που κάκε τοπικι κοινωνία πλθροί τισ προχποκζςεισ για επιτυχία τθσ
επιχειροφμενθσ παρζμβαςθσ.
Ωςτόςο για να μπορεί να ανταποκρικεί το Σανεπιςτιμιο Αιγαίου ςτθ δυνατότθτα
άμεςθσ παρζμβαςθσ όπου κρίνεται απαραίτθτο είναι αναγκαςμζνο να υπάρχει ςε
ςυγκεκριμζνα ςθμεία που αποτελοφν κόμβουσ, διοικθτικοφσ, ςυγκοινωνιακοφσ,
εμπορικοφσ κ.λπ. για το ςφνολο του Αιγαίου. Εκτόσ από τα ςθμεία κόμβουσ του
Αιγαίου το Σανεπιςτιμιο Αιγαίου είναι δυνατόν να εγκαταςτακεί και ςε νθςιά που
το ίδιο επιλζγει να αναδείξει ςε κόμβουσ ςτο μζλλον.
Ακολουκϊντασ αυτι τθ ςτρατθγικι το Σανεπιςτιμιο Αιγαίου ζχει μζχρι ςιμερα
εγκαταςτακεί ςτα ακόλουκα ςθμεία:
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α) Υτθ Ξυτιλινθ, ςτθ Τόδο και ςτθ Υφρο, που αποτελοφν παραδοςιακά τουσ
διοικθτικοφσ, ςυγκοινωνιακοφσ και εμπορικοφσ κόμβουσ, βαςικϊν νθςιωτικϊν
ςυμπλεγμάτων (Βόρειο Αιγαίο, Δωδεκάνθςα, Μυκλάδεσ).
β) Υε οριςμζνα μεγάλα νθςιά του Β. Αιγαίου (Χίοσ, Υάμοσ, Νιμνοσ) τα οποία αφενόσ
είναι όλα μεγάλα νθςιά (ζχουν επομζνωσ δυνατότθτα ςυντιρθςθσ των
πανεπιςτθμιακϊν μονάδων όλο το χρόνο) και δεφτερον είναι νθςιά ακριτικά και ςε
ςχετικι απομόνωςθ.
γ) Υτθν Ακινα, διότι τόςο θ δομι του ελλθνικοφ κράτουσ μζχρι ςιμερα, όςο και θ
οργάνωςθ των καλάςςιων και των εναζριων ςυγκοινωνιϊν τθσ χϊρα τθν κακιςτοφν
ουςιαςτικά τον μοναδικό πραγματικό κόμβο του ςυνόλου του Αιγαίου.
Αναγνωρίηοντασ αυτό το γεγονόσ το Σανεπιςτιμιο Αιγαίου για να μειϊςει δραςτικά
το κόςτοσ και το χρόνο των μετακινιςεϊν του είναι υποχρεωμζνο να ςυντθρεί μια
διοικθτικι μονάδα ςτθν Ακινα, ςε ιδιόκτθτο κτίριο, ωσ τόπο ςυνάντθςθσ του
ανκρϊπινου δυναμικοφ του για τθ διεκπεραίωςθ διαφόρων, διοικθτικϊν κυρίωσ,
λειτουργιϊν. Βεβαίωσ το Σανεπιςτιμιο Αιγαίου δεν διατθρεί ςτθν Ακινα οφτε
εκπαιδευτικι μονάδα, οφτε περιφερειακι διεφκυνςθ.
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5 φντομη τρατηγική Ανάλυςη του Ευρφτερου ΜακροΠεριβάλλοντοσ Εντόσ του Οποίου Δραςτηριοποιείται το
Πανεπιςτήμιο Αιγαίου
Φο εξωτερικό περιβάλλον, εντόσ του οποίου δραςτθριοποιείται και αναπτφςςεται
ζνα Σανεπιςτιμιο, αποτελεί ζνα πολφ ςθμαντικό παράγοντα που οφείλουμε να
λαμβάνουμε υπόψθ ςε κάκε προςπάκεια ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ. Φο
Σανεπιςτιμιο, ωσ ανοικτό ςφςτθμα, αναπτφςςεται μζςα από μία ςυμβιωτικι ςχζςθ
με το περιβάλλον του. Η επιβίωςθ και ανάπτυξι του διαςφαλίηεται μόνο ςτο βακμό
που διατθρεί τθ δυνατότθτα να παρακολουκεί ςτενά τισ εξελίξεισ και να
προςαρμόηεται ςε αυτζσ, χωρίσ, όμωσ, να αλλοιϊνεται θ ταυτότθτά του.
Ρ όροσ μακρο-περιβάλλον αναφζρεται ςτο ευρφτερο περιβάλλον, τισ ςυνκικεσ και
τισ αλλαγζσ που ςυμβαίνουν ςε μια χϊρα ι ακόμα και παγκόςμια. Ζνα Κδρυμα τθσ
Φριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ δεν κα μείνει ςε καμία περίπτωςθ ανεπθρζαςτο από τισ
μεταβολζσ του μακρο-περιβάλλοντοσ και κατά ςυνζπεια απαιτείται να το γνωρίηει.
Ξία από τισ μεκόδουσ που αναλφουν ςτρατθγικά το ευρφτερο μακρο-περιβάλλον
ενόσ Σανεπιςτθμίου είναι θ PEST-DG, που βαςίηεται ςτθ ςφνοψθ των παραγόντων
που επθρεάηουν τθν αποτελεςματικότθτα, αλλά και τθ βιωςιμότθτά του και
εςτιάηεται ςε ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία που ςυνκζτουν τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά
του ευρφτερου μακρο-περιβάλλοντοσ. Υυγκεκριμζνα, θ μζκοδοσ PEST-DG αναλφει
τισ εξισ ςυνιςτϊςεσ (διαςτάςεισ):
Political (Σολιτικι-Οομικι διάςταςθ)
Economic (Ρικονομικι διάςταςθ)
Social (Μοινωνικι-Σολιτιςτικι διάςταςθ)
Technological (Φεχνολογικι διάςταςθ)
Demographical (Δθμογραφικι διάςταςθ)
Global (Σαγκόςμια διάςταςθ)

5.1

Πολιτική-Νομική Διάςταςη

Η πολιτικι και νομικι διάςταςθ του ευρφτερου περιβάλλοντοσ αναφζρεται ςτουσ
νόμουσ, τουσ κυβερνθτικοφσ φορείσ και τισ διάφορεσ ομάδεσ πίεςθσ που
επθρεάηουν άμεςα ι ζμμεςα τουσ ςφγχρονουσ οργανιςμοφσ.
Ειδικότερα για τθν Φριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, ςτθν οποία ανικει το Σανεπιςτιμιο
Αιγαίου, κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ δφο βαςικοί παράγοντεσ. Ρ ζνασ αφορά ςτο
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νζο Οόμο Σλαίςιο για τθν Φριτοβάκμια Εκπαίδευςθ (Ο.4009/2011), που επιφζρει
ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτον τρόπο λειτουργίασ των Ιδρυμάτων, ςε ςυνδυαςμό με το
νζο Οόμο (Ο.4024/2011), ο οποίοσ επιφζρει ςθμαντικότατεσ αλλαγζσ ςτθ δθμόςια
διοίκθςθ, γενικότερα. Η εφαρμογι του νζου νομικοφ πλαιςίου κα απαιτιςει
χρονικά τουλάχιςτον ζνα ζτοσ, ενϊ αναμζνεται να εκδοκεί ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ
Σροεδρικϊν Διαταγμάτων και ρυκμιςτικϊν/διευκρινιςτικϊν εγκυκλίων για τθν
εφαρμογι του. Ρ δεφτεροσ παράγοντασ αφορά ςτο γεγονόσ ότι ςθμαντικζσ
νομοκετικζσ παρεμβάςεισ ςτθ λειτουργία των Σανεπιςτθμίων πραγματοποιοφνται
κάκε τρία με τζςςερα χρόνια.
Από τθν πρόςφατθ αλλαγι του κεςμικοφ κακεςτϊτοσ, αλλά και από τισ ςυχνζσ
αλλαγζσ ςτθ νομοκεςία που διζπει τθ λειτουργία των Σανεπιςτθμίων, ανακφπτουν
ςθμαντικά ηθτιματα όπωσ τα εξισ:
 Αλλαγι των εφαρμοηόμενων διαδικαςιϊν ςε πλικοσ δραςτθριοτιτων (π.χ.
ανάδειξθ οργάνων διοίκθςθσ, εκλογζσ μελϊν ΔΕΣ, κζματα ςπουδϊν κ.ά.) για
τθν εφαρμογι των οποίων απαιτείται θ ζκδοςθ ςυμπλθρωματικϊν οδθγιϊν,
εγκυκλιϊν, υπουργικϊν αποφάςεων, δεδομζνου ότι πλικοσ ηθτθμάτων
ανακφπτουν κατά τθν εφαρμογι ενόσ νζου νομικοφ πλαιςίου.
 Ανενεργά διαςτιματα, λόγω κακυςτζρθςθσ εκ μζρουσ τθσ Σολιτείασ ςτθν
ζκδοςθ των απαιτοφμενων και προβλεπόμενων ςυμπλθρωματικϊν νομικϊν
κειμζνων.
 Υφγχυςθ κατά τθ μεταβατικι περίοδο. Ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που οι
διοικθτικζσ υπθρεςίεσ προςαρμόηονται άμεςα ςτο νζο πλαίςιο, οι
ςυναλλαςςόμενοι με τισ υπθρεςίεσ (διδακτικό προςωπικό, φοιτθτζσ κ.λπ.)
χρειάηονται ςθμαντικό χρόνο για να αφομοιϊςουν το νζο πλαίςιο
λειτουργίασ.
 Ανάγκθ εκπαίδευςθσ ςτισ νζεσ διαδικαςίεσ.
 Επιπλζον φόρτοσ ςτο ζργο των υπθρεςιϊν του Σανεπιςτθμίου για τθ
διαχείριςθ τθσ οργανωτικισ και λειτουργικισ αλλαγισ.
Επιπλζον, ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ Χϊρασ, αλλά και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ,
εντάςςεται θ ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ και διαχείριςθσ ποιότθτασ
για τα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα. Υε αυτό το πλαίςιο, ζχει ιδρυκεί και
λειτουργεί θ Αρχι Διαςφάλιςθσ τθσ Σοιότθτασ (ΑΔΙΣ), ζχοντασ κεςπιςτεί με το
Ο.3374/2005 για τθ «Διαςφάλιςθ τθσ Σοιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ» και
ζχοντασ ενιςχυκεί με το Ο.4009/2011, με ζργο το ςυντονιςμό και τον ζλεγχο τθσ
εφαρμογισ του πλαιςίου αξιολόγθςθσ. Ειδικότερα, οριςμζνα ηθτιματα που
προκφπτουν από τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ και διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ είναι:
 Η ςφνδεςθ τθσ αξιολόγθςθσ των ΑΕΙ και του κάκε πανεπιςτθμιακοφ
προγράμματοσ ςπουδϊν με τθ χρθματοδότθςθ, τόςο από ευρωπαϊκοφσ
πόρουσ, όςο και από τον κρατικό προχπολογιςμό.
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ:
Οι προκλιςεισ ενόσ Πολυνθςιωτικοφ, Ακριτικοφ Πανεπιςτθμίου
Δεκέμβριος 2011

30



Η ανάγκθ για ςυλλογι και επεξεργαςία μεγάλου όγκου δεδομζνων, για τθν
υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ.

Η ανάγκθ για αντιμετϊπιςθ τθσ γραφειοκρατίασ ςε όλα τα επίπεδα τθσ δθμόςιασ
διοίκθςθσ ςτθ Χϊρα μασ ζχει αρχίςει να γίνεται αντιλθπτι και οι πρϊτεσ
οργανωμζνεσ και ςυςτθματικζσ δράςεισ για τθν αντιμετϊπιςι τθσ είναι ιδθ ςε
εξζλιξθ. Φο Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα «Διοικθτικι Ξεταρρφκμιςθ 2007-2013»
υιοκετεί μία νζα οπτικι όπου θ απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν ςυνοδεφεται από
ανάπτυξθ μικρισ κλίμακασ υποδομϊν πλθροφορικισ. Φο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα,
αλλά και θ διαφαινόμενθ τάςθ για ςυςτθματικι και ολοκλθρωμζνθ αντιμετϊπιςθ
τθσ γραφειοκρατίασ, δθμιουργοφν κετικζσ προςδοκίεσ για:
 Επαναςχεδιαςμό των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν, ϊςτε να είναι πιο απλζσ και
περιςςότερο αποτελεςματικζσ.
 Χιοκζτθςθ βζλτιςτων πρακτικϊν και ομογενοποίθςθ των διαδικαςιϊν που
χρθςιμοποιοφν διαφορετικζσ υπθρεςίεσ του Σανεπιςτθμίου.
 Δυνατότθτα ανάπτυξθσ ςυςτθμάτων υποςτιριξθσ του διοικθτικοφ ζργου.
 Δυνατότθτα δυναμικισ διαχείριςθσ των διαδικαςιϊν.
 Βελτίωςθ του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ (εφκολθ πρόςβαςθ ςε αρχειακό
υλικό, ευκολότερθ διακίνθςθ εγγράφων, αυτοματοποίθςθ εργαςιϊν).
 Μαλφτερθ εξυπθρζτθςθ των ςυναλλαςςομζνων με τισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ
του Σανεπιςτθμίου.
 Αφξθςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ μεταξφ των υπθρεςιϊν και μεταξφ των
ςυςτθμάτων που τισ υποςτθρίηουν.

Υτθν παροφςα ςυγκυρία, το πολιτικό περιβάλλον ςτθν Ευρϊπθ, αλλά και διεκνϊσ,
εμφανίηεται αςτακζσ και δεν δθμιουργεί προςδοκίεσ για τθν επίτευξθ του ςτόχου
τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ. Φθν τελευταία διετία παρατθροφνται τάςεισ
απομόνωςθσ τθσ Ελλάδασ και εμφανίηονται φαινόμενα αρνθτικϊν διακρίςεων. Αυτι
θ εξζλιξθ επθρεάηει και τισ δραςτθριότθτεσ των ελλθνικϊν πανεπιςτθμίων, κυρίωσ
ςτθν ανάπτυξθ διεκνϊν ςχζςεων, ςτθ ςυμμετοχι ςε ευρωπαϊκά προγράμματα, ςτθ
διοργάνωςθ ςυνεδρίων κ.ά. Μακϊσ, όμωσ, οι πολιτικζσ και κοινωνικζσ δυνάμεισ που
υποςτθρίηουν τθν Ευρωπαϊκι Ιδζα παραμζνουν ιςχυρζσ, οι προςδοκίεσ για τα
οφζλθ που κα προκφψουν από τθν ελεφκερθ διακίνθςθ ανκρϊπων και υπθρεςιϊν
και από τθν ζνταξθ των χωρϊν τθσ Βαλκανικισ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ παραμζνουν
κετικζσ.
Η επζκταςθ και εμβάκυνςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ δθμιουργεί κετικζσ προςδοκίεσ
για:
 Διεκνοποίθςθ των ςπουδϊν με τθν προςζλκυςθ φοιτθτϊν από τισ γείτονεσ
χϊρεσ και όχι μόνο.
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Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με κοινά προγράμματα ςπουδϊν με Σανεπιςτιμια
τθσ Ξεςογείου.
Ανάπτυξθ τθσ κινθτικότθτασ των φοιτθτϊν, θ οποία, όμωσ, αυξάνει τισ
απαιτιςεισ για καλφτερθ διοικθτικι υποςτιριξθ.

Απ’ τθν άλλθ πλευρά, θ προοπτικι τθσ λειτουργίασ ιδιωτικϊν πανεπιςτθμίων ι
άλλθσ μορφισ ιδιωτικϊν εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων, ανταγωνιςτικϊν προσ τα
πανεπιςτιμια, αποτελεί ιδιαίτερθ πρόκλθςθ για τα περιφερειακά πανεπιςτιμια.

5.2

Οικονομική Διάςταςη

Φο οικονομικό περιβάλλον αφορά ςε όλα τα μακροοικονομικά μεγζκθ που
επθρεάηουν ςθμαντικά ζνα Κδρυμα τθσ Φριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Ζνα από αυτά
είναι το Ακακάριςτο Εκνικό Σροϊόν (ΑΕΣ), το οποίο ζχει μειωκεί ςθμαντικά τθν
τελευταία περίοδο, ενϊ οι βραχυπρόκεςμεσ προοπτικζσ ανάκαμψθσ είναι
περιοριςμζνεσ.
Η φφεςθ που πλιττει τθ Χϊρα μασ ζχει επθρεάςει το ςφνολο των ελλθνικϊν
πανεπιςτθμίων. Φα περιφερειακά πανεπιςτιμια, όμωσ, επθρεάηονται ςε ακόμθ
μεγαλφτερο βακμό, κακϊσ οι φοιτθτζσ αντιμετωπίηουν το κόςτοσ διαβίωςθσ μακριά
από τθν πόλθ ςτθν οποία διαμζνουν και όλα τα μζλθ τθσ πανεπιςτθμιακισ
κοινότθτασ αντιμετωπίηουν το κόςτοσ των μετακινιςεων. Ρι τελευταίεσ ζχουν γίνει
επιπλζον δυςχερείσ, λόγω των οικονομικϊν προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν οι
ακτοπλοϊκζσ και οι αεροπορικζσ εταιρείεσ. Ματά ςυνζπεια, οι ςυνκικεσ φφεςθσ
φζρνουν το Σανεπιςτιμιο Αιγαίου αντιμζτωπο με ςειρά προκλιςεων, όπωσ οι
παρακάτω:
 Ξείωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ του Σανεπιςτθμίου Αιγαίου, λόγω του κόςτουσ
διαβίωςθσ και του κόςτουσ μετακίνθςθσ, με ςυνζπεια τθ μείωςθ του
αρικμοφ των ενδιαφερόμενων φοιτθτϊν, κυρίωσ όςον αφορά τα
προγράμματα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν.
 Αδυναμία ολοκλιρωςθσ των ςπουδϊν τουσ.
 Αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για προγράμματα εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ με ςτόχο
τθ μείωςθ του κόςτουσ.
 Ανάγκθ για αφξθςθ των παροχϊν φοιτθτικισ μζριμνασ από το Σανεπιςτιμιο.
 Αυξανόμενθ αναςφάλεια μεταξφ των φοιτθτϊν, λόγω των μειωμζνων
προοπτικϊν επαγγελματικισ απαςχόλθςθσ εντόσ τθσ Χϊρασ.
Ωσ κετικι ςυνζπεια ςθμειϊνεται θ αφξθςθ των φοιτθτϊν που προζρχονται από τα
νθςιά ςτα οποία λειτουργοφν Υχολζσ του Σανεπιςτθμίου.
Αντίςτοιχεσ προκλιςεισ προκφπτουν και από τα υπόλοιπα μακροοικονομικά μεγζκθ,
όπωσ θ ανεργία. Ξε βάςθ τθν Ζρευνα Εργατικοφ Δυναμικοφ τθσ ΕΝΥΦΑΦ, κατά το 2ο
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τρίμθνο του 2011 το ποςοςτό ανεργίασ ιταν 16,3%, ζναντι 11,8% το αντίςτοιχο
τρίμθνο του 2010. Ρ αρικμόσ των ανζργων ζφκαςε τα 811 χιλιάδεσ άτομα, με το
ποςοςτό ανεργίασ των γυναικϊν (20,0%) να είναι ςθμαντικά υψθλότερο από των
ανδρϊν (16,3%) και το υψθλότερο ποςοςτό ανεργίασ να παρατθρείται ςτουσ νζουσ
θλικίασ 15-29 ετϊν (32,9%). Υτα χαρακτθριςτικά τθσ ανεργίασ καταγράφεται και το
γεγονόσ ότι το ποςοςτό των νζων ανζργων ανζρχεται ςτο 24,6% του ςυνόλου των
ανζργων, ενϊ οι μακροχρόνιοι άνεργοι αποτελοφν αντίςτοιχα το 50,9%. Η μείωςθ
τθσ απαςχόλθςθσ και θ αφξθςθ τθσ ανεργίασ αναμζνεται να ςυνεχιςτεί και ςτο 2ο
εξάμθνο του ζτουσ, λόγω τθσ ςυνεχιηόμενθσ φφεςθσ ςτθν οικονομία και τθσ
μείωςθσ τθσ απαςχόλθςθσ ςτο δθμόςιο τομζα, με το μζςο ποςοςτό ανεργίασ του
2011 να εκτιμάται ςτο 15,2% (ςε εκνικολογιςτικι βάςθ)7. Ειδικότερα παρατθροφμε
ότι:
 Η ανεργία επεκτείνεται ςε όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ του εργατικοφ
δυναμικοφ ενιςχφοντασ τθν αναντιςτοιχία μεταξφ εκπαίδευςθσ και αγοράσ
εργαςίασ.
 Νόγω τθσ υφιςτάμενθσ ανεργίασ, θ μζςθ ελλθνικι οικογζνεια αντιμετωπίηει
τεράςτια δυςκολία (ζωσ και αδυναμία), να υποςτθρίξει οικονομικά τθ
φοίτθςθ των παιδιϊν τθσ, κφρια δε ςε ζνα Α.Ε.Ι. τθσ νθςιωτικισ περιφζρειασ,
ςτθν παραμεκόριο.
 Η ανεργία αυξάνει τον ανταγωνιςμό μεταξφ των υποψθφίων με υψθλά
τυπικά προςόντα ςε ςχζςθ με τα προςόντα που απαιτοφνται για τθν κάλυψθ
των προςφερόμενων κζςεων (overqualified candidates). Υυνζπεια αυτοφ
είναι θ χαμθλι αμοιβι τουσ ςε ςχζςθ με τα τυπικά τουσ προςόντα και τθν
παροχι των υπθρεςιϊν τουσ (underpaid labor).
 Ρ αυξθμζνοσ ανταγωνιςμόσ ςτθν αγορά εργαςίασ ενιςχφει τθ ηιτθςθ για
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, αλλά και για τα προγράμματα Δια Βίου
Εκπαίδευςθσ, κακϊσ οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ι. επιηθτοφν τθ βελτίωςθ των
τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων τουσ.
Η ανάγκθ για μείωςθ των δαπανϊν του δθμοςίου ζχει άμεςεσ ςυνζπειεσ ςτθ
χρθματοδότθςθ και ςτθ ςτελζχωςθ των Σανεπιςτθμίων. Υυγκεκριμζνα, με βάςθ το
Ξεςοπρόκεςμο Σλαίςιο Δθμοςιονομικισ Υτρατθγικισ 2012-2015, προβλζπονται τα
εξισ:
 Ξείωςθ ςτισ αποδοχζσ του προςωπικοφ με τθν εφαρμογι μιασ ςειράσ
μζτρων που ςτοχεφουν:
o ςτθν αναπροςαρμογι τθσ μιςκολογικισ δαπάνθσ με τθν εφαρμογι
του νζου μιςκολογίου,
o τθν αφξθςθ των ωρϊν εργαςίασ, τθ μείωςθ του αρικμοφ των
ςυμβαςιοφχων και τθν εφαρμογι περιοριςμϊν ςτθ διενζργεια νζων
προςλιψεων,
7

Στοιτεία από τον Προϋπολογισμό τοσ 2012, όπως αστός κατατέθηκε στη Βοσλή των Ελλήνων.
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o ςτθ δραςτικι μείωςθ των λοιπϊν πρόςκετων παροχϊν μιςκολογικοφ
χαρακτιρα.
Ξείωςθ των λειτουργικϊν δαπανϊν, ωσ ακολοφκωσ:
o Ξείωςθ των δαπανϊν για υπερωρίεσ μζςω τθσ αφξθςθσ των ωρϊν
εργαςίασ από 37,5 ςε 40 ϊρεσ, κακϊσ και μείωςθ του ανωτάτου
ορίου πραγματοποίθςθσ ωρϊν απογευματινισ απαςχόλθςθσ.
o Εξορκολογιςμόσ καταναλωτικϊν δαπανϊν, δαπανϊν για ενοίκια
(μείωςθ κατά 20%), ενζργεια, τθλεπικοινωνίεσ κ.λπ.
o Σεριοριςμόσ των απαιτοφμενων κονδυλίων για επιχορθγιςεισ, κακϊσ
ςυγχωνεφςεισ και καταργιςεισ κα ζχουν ωσ αποτζλεςμα το
ςθμαντικό περιοριςμό.
o Εξορκολογιςμόσ κοινωνικϊν δαπανϊν.
o Εξοικονόμθςθ δαπανϊν του τομζα υγείασ, κακϊσ και
εξορκολογιςμόσ τθσ ιατροφαρμακευτικισ δαπάνθσ.
o Για τθν κατάρτιςθ του Σρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων του
2012, οι φορείσ κα πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ τα ανϊτατα όρια
δαπανϊν και βάςει αυτοφ να το κατανείμουν ςε επιμζρουσ τομείσ. Ρ
ςτόχοσ για το 2012 απαιτεί τθν υλοποίθςθ του ΣΔΕ με απόλυτο
προγραμματιςμό και ςτόχευςθ μζςω τθσ νζασ διαδικαςίασ
πλθρωμϊν των ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων ςτο πλαίςιο του
Μεντρικοφ Νογαριαςμοφ ΕΥΣΑ που ιδθ λειτουργεί και τθρείται ςτθν
Φράπεηα τθσ Ελλάδασ, εξαςφαλίηοντασ καλφτερο ζλεγχο αλλά και
ορκολογικότερθ διαχείριςθ των διακζςιμων δθμόςιων πόρων.

Ματά ςυνζπεια, το Σανεπιςτιμιο Αιγαίου αναμζνεται να ζχει τισ παρακάτω
επιπτϊςεισ:







5.3

Σεραιτζρω μείωςθ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ.
Ξείωςθ του διοικθτικοφ και τεχνικοφ προςωπικοφ.
Σεριοριςμόσ των κζςεων ευκφνθσ.
Αναςτροφι τθσ τάςθσ για αφξθςθ των μελϊν ΔΕΣ.
Δυςχζρεια ςτθν μετακίνθςθ προςωπικοφ από άλλεσ υπθρεςίεσ του
δθμοςίου προσ το Σανεπιςτιμιο.
Αφξθςθ των γραφειοκρατικϊν διαδικαςιϊν και του φόρτου εργαςίασ για τθν
πραγματοποίθςθ δαπανϊν.

Κοινωνικοπολιςτική διάςταςη

Φο κοινωνικό-πολιτιςτικό περιβάλλον και οι μεταβολζσ του επθρεάηουν κάκε κλάδο
και κάκε Ρργανιςμό. Φο Σανεπιςτιμιο Αιγαίο επθρεάηεται ιδιαίτερα από τισ
μεταβολζσ ςτο κοινωνικό περιβάλλον των νθςιϊν του Αιγαίου, όπου
δραςτθριοποιείται. Υτα νθςιά αυτά παρατθροφνται ςθμαντικζσ αλλαγζσ, ςτισ οποίεσ
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ζχει ςυμβάλει και το ίδιο το Σανεπιςτιμιο. Φισ τελευταίεσ δεκαετίεσ οι μικρζσ
πόλεισ, ςτισ οποίεσ λειτουργεί το Κδρυμα, αςτικοποιοφνται με γριγορουσ ρυκμοφσ.
Ρριςμζνεσ από τισ κετικζσ ςυνζπειεσ τθσ αςτικοποίθςθσ είναι οι εξισ:
 Σροςφορά ςτζγθσ καλφτερθσ ποιότθτασ.
 Ανάπτυξθ οργανωμζνων ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων
(ςφλλογοι, ςωματεία, ςχολζσ κ.λπ.).
 Αφξθςθ των δυνατοτιτων για διαςκζδαςθ.
 Σεριςςότερθ ανεκτικότθτα ςτισ ςυμπεριφορζσ των νζων.
Αντίςτοιχα υπάρχουν και αρνθτικζσ ςυνζπειεσ, οι οποίεσ, όμωσ, δεν ζχουν
επθρεάςει το Σανεπιςτιμιο ςε ςθμαντικό βακμό. Για παράδειγμα, ενϊ θ
εγκλθματικότθτα αυξάνεται, παραμζνει ςθμαντικά πιο περιοριςμζνθ ςε ςχζςθ με τα
μεγάλα αςτικά κζντρα. Ζτςι, το αίςκθμα αςφάλειασ παραμζνει ιςχυρό ςτα μζλθ τθσ
πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ που διαμζνουν ςτα νθςιά.
Απ’ τθν άλλθ μεριά, θ εξζλιξθ των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν ζχει
επιφζρει αλλαγζσ ςτθν επικοινωνία των ανκρϊπων. Η αλλαγι αυτι ζχει δυςμενείσ
ςυνζπειεσ, που ζχουν αναλυκεί ςε μεγάλο βακμό από τουσ κοινωνικοφσ
επιςτιμονεσ, προςφζρει, όμωσ, και νζεσ δυνατότθτεσ, τισ οποίεσ αξιοποιεί θ
πανεπιςτθμιακι κοινότθτα, κυρίωσ για να υπερβεί τουσ χωρικοφσ περιοριςμοφσ. Υε
αυτζσ περιλαμβάνονται οι εξισ:
 Ρι δυνατότθτεσ για ςυνομιλία μζςω υπολογιςτι (π.χ. skype) με ιχο και
εικόνα και οι δυνατότθτεσ τθλεδιάςκεψθσ με χαμθλό κόςτοσ.
 Η ανάπτυξθ των διαδικτυακϊν κοινωνικϊν δικτφων.
 Η βελτίωςθ των δυνατοτιτων τθλε-εκπαίδευςθσ.
 Επιχειρθματικζσ δυνατότθτεσ ςτον τομζα των νζων τεχνολογιϊν, που δεν
απαιτοφν τθ μεταφορά τθσ ζδρασ ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα.
Ρι παραπάνω δυνατότθτεσ δθμιουργοφν και ευκαιρίεσ για καλφτερθ ςυγκρότθςθ
τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ, θ οποία παραμζνει κατακερματιςμζνθ, λόγω τθσ
χωρικισ διαςποράσ του Σανεπιςτθμίου Αιγαίου. Επιπλζον, θ ανάπτυξθ πολιτιςτικϊν
ομάδων των φοιτθτϊν, ενταγμζνων ςε χϊρουσ και δράςεισ εντόσ των τοπικϊν
κοινωνιϊν, δφναται να προβάλλει το Κδρυμα ς' αυτζσ και να προςελκφςει νζουσ
φοιτθτζσ από τισ κοινωνίεσ αυτζσ.

5.4

Σεχνολογική Διάςταςη

Φο τεχνολογικό περιβάλλον αποτελεί κρίςιμο παράγοντα για τθ βιωςιμότθτα και τθν
εξζλιξθ του Σανεπιςτθμίου. Ρι ςυνεχείσ και ταχφτατεσ αλλαγζσ ςτο τεχνολογικό
περιβάλλον μπορεί να επιφζρουν ςθμαντικζσ ευκαιρίεσ, αλλά και απειλζσ ςτθν
Φριτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Ρι αλλαγζσ μπορεί να απαξιϊνουν μια τεχνολογία, ςτθν
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οποία το Σανεπιςτιμιο Αιγαίου είχε επενδφςει, με αποτζλεςμα να ζχει αποκζματα
και ηθμιά από τθ ςυγκεκριμζνθ επζνδυςθ.
Υιμερα το Σανεπιςτιμιο προςπακεί να προςαρμοςτεί ςτισ νζεσ ςυνκικεσ
ανταγωνιςμοφ και αναηθτεί τρόπουσ, για να μθν παρεκκλίνει από το ςτόχο ι τθν
ποιότθτα των παρεχομζνων υπθρεςιϊν του. Επιπλζον, ςκοπό ζχει, να εφοδιάςει το
φοιτθτι με προςόντα και δεξιότθτεσ που κα του επιτρζψουν να αντιμετωπίςει μια
ςυνεχϊσ εξελιςςόμενθ επιςτθμονικι και τεχνικι γνϊςθ, θ οποία για να επιτευχκεί
απαιτεί επαναςτατικζσ αλλαγζσ ςτο ςφνολο τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ.
Για να επιτευχκοφν οι ςτόχοι αυτοί, απαιτοφνται άρτιεσ δικτυακζσ υποδομζσ,
πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο και τισ υπθρεςίεσ του, θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ τόςο ςε
εκπαιδευτικό όςο και οργανωτικό επίπεδο και ζμπειρο προςωπικό ςτθ χριςθ των
νζων τεχνολογιϊν.
Η χριςθ νζων τεχνολογιϊν είναι πλζον αναγκαία, ϊςτε το Σανεπιςτιμιο να παρζχει
ψθφιακά πλζον πλθροφορίεσ ςτουσ πολίτεσ, ςτο προςωπικό του (διδακτικό,
διοικθτικό) και ςτουσ φοιτθτζσ του. Επίςθσ, θ εφαρμογι ΦΣΕ κακιςτά δυνατι τθν
ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ ςε εκνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ρριςμζνεσ
από τισ νζεσ δυνατότθτεσ που προςφζρονται ςτο Σανεπιςτιμιο είναι:
 Η διευκόλυνςθ τθσ διοικθτικισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ.
 Η παροχισ υπθρεςιϊν υψθλότερου επιπζδου ςτα μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ
κοινότθτασ.
 Η ςθμαντικι διεφρυνςθ των ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων
 Η οργάνωςθ διαδικαςιϊν τθλεδιάςκεψθσ, θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ κ.λπ.
Υυγκεκριμζνα, θ διάδοςθ τθσ χριςθσ του διαδικτφου και τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ
δίνει νζεσ δυνατότθτεσ, όπωσ:
 Ανάπτυξθ προγραμμάτων μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν και Δια Βίου Ξάκθςθσ
με τεχνολογίεσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ, γεγονόσ που κα ςυμβάλλει ςτο να
γίνουν αυτά πόλοι ζλξθσ για φοιτθτζσ και να αυξθκοφν οι πόροι που
προζρχονται από τα δίδακτρα.
 Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με άλλα ακαδθμαϊκά ιδρφματα.

5.5

Δημογραφική Διάςταςη

Δθμογραφικζσ παράμετροι του περιβάλλοντοσ, όπωσ ο ρυκμόσ αφξθςθσ του
πλθκυςμοφ, θ κατανομι του κατά θλικία, ο ρυκμόσ γεννιςεων και θ εκτιμϊμενθ
μζςθ διάρκεια ηωισ, επθρεάηουν ςθμαντικά τθ ςτρατθγικι του Σανεπιςτθμίου.
Ζτςι, το γεγονόσ ότι ο ρυκμόσ των γεννιςεων ζχει μειωκεί ςθμαντικά και ο
πλθκυςμόσ κατανζμεται όλο και προσ τα πάνω (λιγότεροι άνκρωποι νεαρισ
θλικίασ), είναι γεγονόσ που μάλλον δεν φαίνεται να ωφελεί τα πανεπιςτιμια που εκ
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των πραγμάτων απευκφνονται ςε αυτζσ τισ γενιζσ. Ρριςμζνεσ από τισ ςυνζπειεσ
περιλαμβάνουν τισ εξισ:
 Αρικμθτικι μείωςθ τθσ «ομάδασ-ςτόχου» τόςο για τα προπτυχιακά
προγράμματα όςο και για τα προγράμματα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν.
 Ανάγκθ για παροχι εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν ςε ανκρϊπουσ μεγαλφτερθσ
θλικίασ, όπωσ για παράδειγμα με τθν παροχι προγραμμάτων Δια Βίου
Ξάκθςθσ.

5.6

Παγκόςμια Διάςταςη

ςον αφορά ςτο παγκόςμιο περιβάλλον, οι διεκνείσ αγορζσ (αναπτυςςόμενεσ
κοινωνίεσ) και τα διεκνι χαρακτθριςτικά των αγορϊν δεν είναι δυνατόν να
αφιςουν ανεπθρζαςτο κανζνα οργανιςμό.
Ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο από το διεκνι χϊρο είναι θ παρατθροφμενθ τάςθ
«παγκοςμιοποίθςθσ» τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, θ οποία παρατθρείται με τισ
εξισ μορφζσ. Σρϊτον, όςον αφορά τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, είναι ςε εξζλιξθ δράςεισ
για τθν ομογενοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων ςτο πλαίςιο τθσ
«Διαδικαςίασ τθσ Ξπολόνια». Αυτι αφορά, μεταξφ άλλων, τθν κινθτικότθτα των
φοιτθτϊν, των διδαςκόντων και των ερευνθτϊν, τθ δομι των ςπουδϊν (κφκλουσ
ςπουδϊν), τθ ςυνεργαςία ςε κζματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, τθν αναγνϊριςθ των
τίτλων ςπουδϊν.
Δεφτερον, παρατθρείται ενίςχυςθ του franchising, δθλαδι τθσ εκχϊρθςθσ από ζνα
Σανεπιςτιμιο ςε μία εκπαιδευτικι μονάδα άλλθσ χϊρασ του δικαιϊματοσ
απονομισ πτυχίων. Υε άλλεσ περιπτϊςεισ, τα πανεπιςτιμια ιδρφουν παραρτιματα
ςε άλλεσ χϊρεσ.
Φζλοσ, μία ςειρά από διαγωνιςμοφσ και «κατατάξεισ» πανεπιςτθμίων αναπτφςςουν
μία μορφι παγκόςμιου ανταγωνιςμοφ μεταξφ των πανεπιςτθμίων.
Ρι ςυνζπειεσ των ανωτζρω είναι πολλζσ και ςθμαντικζσ. Ρριςμζνεσ από αυτζσ είναι:





Η ανάγκθ για παραγωγι αξιόπιςτων ςτοιχείων, με τα οποία κα μπορεί να
αξιολογθκεί το Σανεπιςτιμιο Αιγαίου, αλλά και να προβλθκεί ςτθν Ελλάδα
και το εξωτερικό.
Η προςζλκυςθ φοιτθτϊν από το εξωτερικό.
Η ςυνεργαςία με πανεπιςτιμια γειτονικϊν χωρϊν. Ειδικότερα, θ ανάπτυξθ
και ο εκςυγχρονιςμόσ τθσ γειτονικισ Φουρκίασ ανοίγει ζνα πεδίο πικανϊν
ςυνεργαςιϊν.
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6 Σο Ακαδημαϊκό Προφίλ
Α. χολζσ, Προπτυχιακά Προγράμματα πουδϊν, Μεταπτυχιακά Προγράμματα
πουδϊν
Μφριο ακαδθμαϊκό χαρακτθριςτικό των τμθμάτων του Σανεπιςτθμίου Αιγαίου είναι
θ ανάπτυξθ νζων γνωςτικϊν αντικειμζνων, ςυνικωσ διεπιςτθμονικϊν, τα οποία
ανταποκρίνονται τόςο ςτισ ανάγκεσ τθσ ςφγχρονθσ ελλθνικισ και παγκόςμιασ
κοινωνίασ, όςο και ςτισ απαιτιςεισ και προςδοκίεσ των φοιτθτϊν του για ςπουδζσ
υψθλισ επιςτθμονικισ αξίασ, ςε ςυνδυαςμό με άριςτεσ προοπτικζσ επαγγελματικισ
ανάδειξθσ.
Φα Φμιματα Σεριβάλλοντοσ και Γεωγραφίασ είναι τα πρϊτα που ιδρφκθκαν ςτον
Ελλθνικό ακαδθμαϊκό χϊρο, ενϊ ςτθν ςυνζχεια ιδρφκθκαν αντίςτοιχα και ςε άλλα
Ελλθνικά ΑΕΙ. Ξοναδικά τμιματα ςτον χάρτθ τθσ Φριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ζωσ
και ςιμερα είναι τα Φμιματα Επιςτθμϊν τθσ Θάλαςςασ, Σολιτιςμικισ Φεχνολογίασ
και Επικοινωνίασ, Ξεςογειακϊν Υπουδϊν, Ξθχανικϊν Υχεδίαςθσ Σροϊόντων και
Υυςτθμάτων κακϊσ και Ξθχανικϊν Ρικονομίασ και Διοίκθςθσ. Φζλοσ, ζχει ιδρυκεί
και αναμζνεται να λειτουργιςει τα επόμενα χρόνια το πρϊτο Φμιμα Φουριςμοφ
ςτθν Ελλάδα.
To Σανεπιςτιμιο Αιγαίου αναπτφςςεται με μεκοδικότθτα, επιμονι και υπομονι,
ςφμφωνα με τα Υτρατθγικά Υχζδια τθσ Υυγκλιτου. Υτα προγράμματα αυτά
αποτυπϊνονται οι αποκτθμζνεσ εμπειρίεσ τόςο για τισ δυςκολίεσ λειτουργίασ
Σανεπιςτθμιακϊν Φμθμάτων ςε ακριτικά νθςιά, όςο και για τθν επικοινωνία μζςα
ςε ζνα Σανεπιςτιμιο-Δίκτυο που λειτουργεί κάτω από τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ του
Ελλθνικοφ Αρχιπελάγουσ. Ρι εμπειρίεσ αυτζσ είναι που οδιγθςαν το Σανεπιςτιμιο
Αιγαίου να είναι το πρϊτο Ελλθνικό Σανεπιςτιμιο που ζχει πλιρωσ εντάξει τισ
Φεχνολογίεσ Σλθροφοριϊν και Επικοινωνιϊν ςτθν κακθμερινι του πρακτικι,
υλοποιϊντασ ζτςι, ςτο βακμό που του αναλογεί, τθν Μοινωνία τθσ Σλθροφορίασ.
Φο Σανεπιςτιμιο Αιγαίου με τθν μορφι ενόσ Σανεπιςτθμίου δικτφου εδράηεται ςε
ζξι (6) νθςιά του Βορείου, του Οοτίου Αιγαίου και των Μυκλάδων, ζχοντασ αναπτφξει
ςε κάκε ζνα από αυτά ζναν αρικμό Σροπτυχιακϊν και Ξεταπτυχιακϊν
Σρογραμμάτων Υπουδϊν.
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ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
ΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
Σμήμα Περιβάλλοντοσ
 Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν «Σεριβαλλοντικι Σολιτικι και
Διαχείριςθ»
 Διεκνζσ Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν
Σεριβαλλοντικι Επιςτιμθ, Σολιτικι και Διαχείριςθ»

«Erasmus

Mundus-

 Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν «Γεωργία και Σεριβάλλον»
 Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν «Θεοφράςτειο – Σεριβαλλοντικι και
Ρικολογικι Ξθχανικι»
Επιςτημών τησ Θάλαςςασ
 Διατμθματικό Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν «Διαχείριςθ Σαράκτιων
Σεριοχϊν»
 Μοινό Ελλθνο-Γαλλικό Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν «Διατιρθςθ τθσ
Βιοποικιλότθτασ»

ΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
Σμήμα Κοινωνικήσ Ανθρωπολογίασ και Ιςτορίασ


Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν «Μοινωνικι και Ιςτορικι
Ανκρωπολογία»



Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν
Ανκρωπολογικζσ και Ιςτορικζσ Σροςεγγίςεισ»

«Γυναίκεσ

και

Φφλα:

Σμήμα Γεωγραφίασ


Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν «Γεωγραφία και Εφαρμοςμζνθ
Γεωπλθροφορικι»
Σμήμα Κοινωνιολογίασ



Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν «Ζρευνα για τθν Φοπικι
Μοινωνικι Ανάπτυξθ και Υυνοχι»



Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν «Ευρωπαϊκζσ Μοινωνίεσ και
Ευρωπαϊκι Ρλοκλιρωςθ»
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Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν «Σόλθ και Σεριβάλλον.
Εφαρμοςμζνθ και Μλινικι Μοινωνιολογία»
Σμήμα Πολιτιςμικήσ Σεχνολογίασ και Επικοινωνίασ



Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν «Σολιτιςμικι Σλθροφορικι»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΙΟΤ
ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
Σμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων


Σρόγραμμα

Ξεταπτυχιακϊν

Υπουδϊν

ςτθ

Διοίκθςθ

Επιχειριςεων


Διατμθματικό
Σρόγραμμα
Ξεταπτυχιακϊν
«Υχεδιαςμόσ, Διοίκθςθ και Σολιτικι του Φουριςμοφ»

Υπουδϊν

Σμήμα Ναυτιλίασ και Επιχειρηματικών Τπηρεςιών


Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν «Οαυτιλία, Ξεταφορζσ
και Διεκνζσ Εμπόριο ΟΑ.Ξ.Ε.»

Σμήμα Μηχανικών Οικονομίασ και Διοίκηςησ


Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν «Ρικονομικι και
Διοίκθςθ για Ξθχανικοφσ»

Σμήμα Οικονομικήσ και Διοίκηςησ του Σουριςμοφ (δεν ζχει αρχίςει θ
λειτουργία του)

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΟΤ
ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
Σμήμα Μαθηματικών
 Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν «Ξακθματικι Ξοντελοποίθςθ ςτισ
Φυςικζσ Επιςτιμεσ και τισ Υφγχρονεσ Φεχνολογίεσ»
Σμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών υςτημάτων
 Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν «Φεχνολογίεσ
Σλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν Υυςτθμάτων»

και

Διοίκθςθ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ:
Οι προκλιςεισ ενόσ Πολυνθςιωτικοφ, Ακριτικοφ Πανεπιςτθμίου
Δεκέμβριος 2011

40

Σμήμα τατιςτικήσ και Αναλογιςτικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
 Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν «Υτατιςτικι και Αναλογιςτικά Χρθματοοικονομικά Ξακθματικά»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΔΟΤ
ΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
Σμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ
 Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν «Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ - Εκπαίδευςθ
με Χριςθ Οζων Φεχνολογιϊν»
Σμήμα Επιςτημών τησ Προςχολικήσ Αγωγήσ και του Εκπαιδευτικοφ
χεδιαςμοφ
 Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν «Σαιδικό Βιβλίο και Σαιδαγωγικό
Χλικό»
 Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν «Σεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ»
 Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν «Φφλο και Οζα Εκπαιδευτικά και
Εργαςιακά Σεριβάλλοντα ςτθν Μοινωνία τθσ Σλθροφορίασ»
 Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν «Ξοντζλα Υχεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ
Εκπαιδευτικϊν Ξονάδων»
Σμήμα Μεςογειακών πουδών
 Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν «Σολιτικζσ, Ρικονομικζσ και Διεκνείσ
Υχζςεισ ςτθ Ξεςόγειο»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΤ
Σμήμα Μηχανικών χεδίαςησ Προϊόντων και υςτημάτων (ανεξάρτθτο Φμιμα)
 Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν «Υχεδίαςθ
Βιομθχανικϊν Σροϊόντων και Υυςτθμάτων»

Διαδραςτικϊν

και

 Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν «Ρλιςτικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά
Υυςτιματα - Μλαςςικι Ρμοιοπακθτικι»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΗΜΝΟΤ
Σμήμα Επιςτήμησ Σροφίμων και Διατροφήσ (ανεξάρτθτο Φμιμα)
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Β.

Σο Πανεπιςτήμιο Αιγαίου αναπτφςςει
ςυνεργαςίεσ με άλλα Πανεπιςτήμια

ςταθερζσ

ακαδημαϊκζσ

Ακαδημαϊκζσ υνεργαςίεσ ςτον Ελληνικό Χϊρο
Φο Σανεπιςτιμιο προχωράει ςτθν υπογραφι Σρωτοκόλλων Υυνεργαςίασ με
ελλθνικά και ξζνα πανεπιςτιμια. Ζχει ιδθ υπογράψει Σρωτόκολλα με τα εξισ
ελλθνικά Σανεπιςτιμια :


Αριςτοτζλειο Σανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ



Σανεπιςτιμιο Ιωαννίνων



Σανεπιςτιμιο Σελοποννιςου



Δθμοκρίτειο Σανεπιςτιμιο Θράκθσ



Εκνικό Ξετςόβιο Σολυτεχνείο



Ανϊτατθ Υχολι Μαλϊν Φεχνϊν



Σανεπιςτιμιο Μφπρου

To Αιγαίο ωσ Σανεπιςτιμιο -2007
Ξε πρωτοβουλία του Σανεπιςτθμίου Αιγαίου ζχει υπογραφεί Σρογραμματικι
Υυμφωνία Υυνεργαςίασ μεταξφ των τριϊν Ακαδθμαϊκϊν Ιδρυμάτων του Αιγαίου:
Σανεπιςτθμίου Μριτθσ, Σολυτεχνείου Μριτθσ και Σανεπιςτθμίου Αιγαίου για
δικτφωςθ των δραςτθριοτιτων τουσ προςβλζποντασ ςτθ δθμιουργία ενιαίου
εκπαιδευτικοφ και ερευνθτικοφ χϊρου προσ όφελοσ του Ελλθνικοφ Δθμόςιου
Σανεπιςτθμίου, των τοπικϊν κοινωνιϊν του Αιγαίου και του ευρφτερου
γεωγραφικοφ χϊρου.

Ακαδημαϊκζσ υνεργαςίεσ ςτον Διεθνή χϊρο
Φο Σανεπιςτιμιο Αιγαίου ζχει δθμιουργιςει ζνα ιςχυρό ακαδθμαϊκό και ερευνθτικό
προφίλ μζςα από τθν προϊκθςθ ςυνεργαςιϊν με ακαδθμαϊκά ιδρφματα και φορείσ
τθσ Ευρϊπθσ, τθσ Ξεςογείου, τθσ Αυςτραλίασ, των ΗΣΑ και άλλων περιοχϊν.


Είναι μζλοσ τθσ Υυγκλιτου του Ευρω-Ξεςογειακοφ Σανεπιςτθμίου
(EMUNI)



Είναι μζλοσ διεκνϊν ακαδθμαϊκϊν ενϊςεων και δικτφων (EUA, CREMO,
RETI)



Υυμμετζχει ςε Διμερείσ Υυμφωνίεσ Επιςτθμονικισ Υυνεργαςίασ όπωσ:
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ:
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o Διαπανεπιςτθμιακι Υυμφωνία Υυνεργαςίασ με το Σανεπιςτιμιο
Montpellier I (Γαλλία)
o Ξνθμόνιο Διαπανεπιςτθμιακισ Υυνεργαςίασ μεταξφ του Σανεπιςτθμίου
Αιγαίου και του Charles Darwin University (Aυςτραλία)
o Σρωτόκολλο Υυνεργαςίασ με το Σανεπιςτιμιο Beni Suef τθσ Αιγφπτου
o Ειδικό Σρωτόκολλο Υυνεργαςίασ με το Σανεπιςτιμιο Girona (Ιςπανία)
o Ειδικό πρωτόκολλο ςυνεργαςίασ με το Σανεπιςτιμιο Ματαλωνίασ
(Ιςπανία)
o Υυμφωνία Υυνεργαςίασ με το Σανεπιςτιμιο Rowan (Αγγλία)
Σρωτοβουλία δθμιουργίασ του Ευρω-Ξεςογειακοφ Ακαδθμαϊκοφ Δικτφου
Υυνεργαςίασ (in French: Centre de Recherches et d’ Études sur la Méditerranée
Οrientale - CREMO) ςτο πλαίςιο του Ευρω-Ξεςογειακοφ Σανεπιςτθμίου (EMUNI):
Φο Σανεπιςτιμιο Αιγαίου ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ του με το Ευρω-Ξεςογειακό
Σανεπιςτιμιο (EMUNI) ανζλαβε τθν πρωτοβουλία διοργάνωςθσ ακαδθμαϊκισ
ςυνάντθςθσ πανεπιςτθμίων και ινςτιτοφτων του ευρφτερου ευρω-μεςογειακοφ
χϊρου που οδιγθςε ςτθν υπογραφι πρωτοκόλλου ακαδθμαϊκισ ςυνεργαςίασ
(Euro-Med Academic Consortium Agreement- EMACA Agreement) ςε τρεισ
κεματικοφσ άξονεσ: α) αειφόροσ ανάπτυξθ & περιβάλλον, β) τοπικι και
περιφερειακι αςφάλεια, και γ) μετανάςτευςθ, πολιτιςμόσ και κοινωνία.
Η υπογραφι τθσ ςυμφωνίασ EMACA οδιγθςε ςτθν δθμιουργία του Μζντρου
Υπουδϊν κι Ζρευνασ για τθν Ανατολικι Ξεςόγειο (Centre de Recherches et d’
Études sur la Méditerranée Οrientale) με ζδρα το Σανεπιςτιμιο Αιγαίου (Τόδοσ) και
ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ ζρευνασ και διδαςκαλίασ ςε Ευρω-μεςογειακά κζματα.
Υτο δίκτυο CREMO ςυμμετζχουν πάνω από 40 εταίροι από πολλζσ ευρωμεςογειακζσ και αρκετζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ.
Διεθνή Προγράμματα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν και υνεπίβλεψησ Διδακτορικϊν
Διατριβϊν
Φο Σανεπιςτιμιο Αιγαίου ιταν ζνα από τα πρϊτα Ελλθνικά πανεπιςτιμια που
ξεκίνθςε, ενκάρρυνε τθν ίδρυςθ διεκνϊν ΣΞΥ. Υιμερα λειτουργοφν τα ΣΞΥ:


Διεκνζσ ΣΞΥ Erasmus Mundus ςτθν περιβαλλοντικι επιςτιμθ, πολιτικι και
διαχείριςθ (MESPOM)



Ελλθνογαλλικό ΣΞΥ « Διαχείριςθ Βιοποικιλότθτασ (BIODIV) από το Φμιμα
Επιςτθμϊν τθσ Θάλαςςασ ςε ςυνεργαςία με το Universite Montpellier II
(Γαλλία).
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«Ευρωπαϊκζσ Μοινωνίεσ και Ευρωπαϊκι Ρλοκλιρωςθ» από το Φμιμα
Μοινωνιολογίασ με μακιματα ςε αγγλικά και γαλλικά και διδάςκοντεσ από
διάφορα πανεπιςτιμια τθσ ΕΕ.

Επίςθσ το Σανεπιςτιμιο Αιγαίου προωκεί τισ διεκνείσ ςυνεργαςίεσ για
ςυνεπίβλεψθ διδακτορικϊν διατριβϊν και από κοινοφ αναγνϊριςθ
πανεπιςτθμιακϊν διπλωμάτων μεταξφ των ςυνεργαηομζνων ιδρυμάτων.
Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητασ -LLP Erasmus
Φο Σανεπιςτιμιο Αιγαίου ςυνεργάηεται με πάνω από 210 ευρωπαϊκά ακαδθμαϊκά
ιδρφματα παρουςιάηοντασ ςυνεχι αφξθςθ απορροφθτικότθτασ.
Χρηματοδότηςη
ακαδημαϊκό ζτοσ

%

Αρχικό Ποςό

Απορρόφηςη

2006 - 2007

27,4

342.895,00

93.852,26

2007 - 2008

49,4

283.988,00

140.257,01

2008 - 2009

66,7

246.853,00

164.579,61

2009 - 2010

94,4

181.018,00

170.826,86

2010 - 2011

89,5

242.719,36

217.238,76

Placement- Πανεπιστήμιο Αιγαίου
40
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ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ:
Οι προκλιςεισ ενόσ Πολυνθςιωτικοφ, Ακριτικοφ Πανεπιςτθμίου
Δεκέμβριος 2011

44

Ιδιαίτερα ςτον τομζα του Erasmus Placement το Σανεπιςτιμιο Αιγαίου εμφανίηει
πολφ υψθλι απορροφθτικότθτα των ςχετικϊν κονδυλίων του ΙΜΧ

Εντατικά Ξακιματα Ελλθνικισ Γλϊςςασ (EILC’s).
Φο Σανεπιςτιμιο Αιγαίου είναι ζνα από τα πζντε πανεπιςτιμια ςτθν Ελλάδα που
προςφζρουν Εντατικά Ξακιματα Ελλθνικισ γλϊςςασ (EILC's). Φοιτθτζσ Erasmus
παρακολουκοφν δωρεάν τα μακιματα που τουσ προςφζρει το Σανεπιςτιμιο
Αιγαίου ςτθν ζδρα του, τθ Ξυτιλινθ κι ζρχονται ς’ επαφι με τθν ελλθνικι γλϊςςα,
τον ελλθνικό πολιτιςμό, τθ ςφγχρονθ ακαδθμαϊκι πραγματικότθτα του
Σανεπιςτθμίου Αιγαίου και το μοναδικό αιγαιοπελαγίτικο περιβάλλον.
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Γ. Ινςτιτοφτα
Ινςτιτοφτο/Κζντρο

Τπεφθυνοσ

URL

Ινςτιτοφτο Νω
(Ιδιωτικοφ Δικαίου)

Αναπλ. Μακθγιτρια
http://www.instal.aegean.gr/
κα Σολυδωροποφλου

Μζντρο Ευρωπαϊκισ
Φεκμθρίωςθσ
"Γιϊργοσ
Σαπαδθμθτρίου"

Αναπλ. Μακθγθτισ κ.
Γρθγορίου

http://www.edcnetwork.gr/admin.html

Ινςτιτοφτο Αιγαίου
του Δικαίου τθσ
Θάλαςςασ και του
Οαυτικοφ Δικαίου
(ΟΣΔΔ)

Αναπλ. Μακθγθτισ κ.
Οικθτάκοσ

http://www.aegeaninstitute.gr/Ho
me-gr.aspx



Χπό Κδρυςθ - Ερευνθτικό Σανεπιςτθμιακό Ινςτιτοφτο - Υυντονίςτρια κα
Σολυδωροποφλου



Χπό ςυηιτθςθ - Ινςτιτοφτο Μαρακεοδωρι (Χπεφκυνοσ κ. Υοφοφλθσ και κ.
Βοφροσ)
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7 Σο Ερευνητικό Προφίλ
Φο Σανεπιςτιμιο Αιγαίου αποτελεί φορζα υλοποίθςθσ εξαιρετικά ςθμαντικοφ
ερευνθτικοφ ζργου τόςο για τθν Ελλάδα όςο και Διεκνϊσ. Ξε βάςθ τον αρικμό των
επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων των μελϊν ΔΕΣ του Σανεπιςτθμίου Αιγαίου κατά τθν
πενταετία 2004-2008 προκφπτει το ερευνθτικό προφίλ ςτα 6 βαςικότερα
επιςτθμονικά πεδία (πθγι: Eκνικό Μζντρο Φεκμθρίωςθσ).
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Ιδιαίτερα ςτο πεδίο των Φυςικϊν Επιςτθμϊν το Σανεπιςτιμιο Αιγαίου παρουςιάηει
διαχρονικά αυξθτικι τάςθ ςτον αρικμό των δθμοςιεφςεϊν του κατατάςςοντασ το
ςε μια από τισ υψθλότατεσ κζςεισ ανάμεςα ςτα Ελλθνικά ΑΕΙ.
Υυνολικά ο αρικμόσ των επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων των μελϊν ΔΕΣ του
Σανεπιςτθμίου Αιγαίου που ζχουν υψθλι απιχθςθ ςυγκρινόμενεσ με τισ
αντίςτοιχεσ δθμοςιεφςεισ ςε διεκνζσ επίπεδο είναι εξαιρετικά υψθλόσ.
Αναλυτικότερα 9 δθμοςιεφςεισ κατατάςςονται παγκοςμίωσ ςτο 1%, 41 ςτο 5%, 95
ςτο 10%, 272 ςτο 25% και 568 ςτο 50% (πθγι: ΕΜΦ, ςτοιχεία 2004-2008).
Φαυτόχρονα, ο ετιςιοσ αρικμόσ των διεκνϊν ςυνεργαςιϊν του Σανεπιςτθμίου
Αιγαίου αυξάνεται ςυνεχϊσ μζχρι ςιμερα όπου το 39,1 % των δθμοςιεφςεων
αποτελοφν αποτζλεςμα ζρευνασ μζςα από διεκνείσ ςυνεργαςίεσ.
Φζλοσ, το Σανεπιςτιμιο Αιγαίου κατζχει τθν τζταρτθ κζςθ ανάμεςα ςτα Ελλθνικά
Σανεπιςτιμια όςον αφορά τθν ερευνθτικι δραςτθριότθτα για το 2010, ςφμφωνα με το
European Research Ranking. Η κατάταξθ αυτι βαςίηεται ςτα διακζςιμα ςτοιχεία από τθ
βάςθ δεδομζνων CORDIS τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςχετικά με τα ερευνθτικά ζργα που
ζχει χρθματοδοτιςει κατά τθ διάρκεια των τελευταίων ετϊν (http://cordis.europa.eu/).
Ξε κριτιρια όπωσ θ ςυνολικι χρθματοδότθςθ των ερευνθτικϊν ζργων, το ςφνολο
χρθματοδότθςθσ ανά εταίρο, ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ερευνθτικϊν ζργων, θ δικτφωςθ, θ
ςτακερότθτα του φορζα, ο ςυντονιςμόσ ερευνθτικϊν προγραμμάτων και ο δείκτθσ
ποικιλότθτασ ερευνθτικϊν κεμάτων, το Σανεπιςτιμιο Αιγαίου βρίςκεται αντίςτοιχα ςτθν 6 θ
κζςθ ανάμεςα ςτο ςφνολο των Ελλθνικϊν Ερευνθτικϊν Μζντρων και ΑΕΙ τθσ χϊρασ για το
2010.
http://www.researchranking.org/index.php?action=country&country=GR
και
http://www.researchranking.org/index.php?action=partner&p=dQx
Φα παραπάνω ςτοιχεία αναδεικνφουν τον ιδιαίτερα ςθμαντικό ρόλο που διαδραματίηει το
Σανεπιςτιμιο Αιγαίου, μζςω τθσ χρθματοδοτοφμενθσ ζρευνασ, ςε γνωςτικά αντικείμενα
όπωσ: προςταςία του Σεριβάλλοντοσ, κοινωνικζσ επιςτιμεσ, οικονομικζσ επιςτιμεσ,
καλάςςιοι πόροι, αλιεία, μετεωρολογία, πλθροφορικι, μεταφορζσ, εκπαίδευςθ,
ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, κ.ά.

Αναφορικά με τα είδθ ερευνθτικϊν ζργων, που ζχει υλοποιιςει το Σανεπιςτιμιο
Αιγαίου, κατά τισ δφο τελευταίεσ δεκαετίεσ, ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ αυτϊν αφορά
Εφαρμοςμζνθ ζρευνα, ενϊ θ βαςικι ζρευνα δεν υπολείπεται. Υθμαντικόσ αρικμόσ
προγραμμάτων ζχουν επίςθσ υλοποιθκεί, ςτθν κατθγορία των αναπτυξιακϊν
προγραμμάτων, ςτθν κατθγορία των μελετϊν (ςτθν πλειονότθτά τουσ αφοροφν
ανάγκεσ των τοπικϊν κοινωνιϊν του Αιγαίου), ενϊ άλλα αφοροφν δράςεισ
επιμόρφωςθσ.
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ΕΙΔΟ ΕΡΕΤΝΑ

ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΩΝ

Εφαρμοςμζνθ Ζρευνα

491

Βαςικι Ζρευνα

401

Επιμορφωτικά Σρογράμματα

243

Ξελζτεσ

200

Αναπτυξιακά Σρογράμματα

273

Επιςτθμονικζσ Υυναντιςεισ

171

Oςον αφορά ςτισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ από τισ οποίεσ το Σανεπιςτιμιο Αιγαίου
ζχει διεκδικιςει και ζχει λάβει χρθματοδότθςθ, αυτζσ κατανζμονται κυρίωσ ςε
Ευρωπαϊκζσ Σθγζσ χρθματοδότθςθσ, και ςε ςυγχρθματοδοτιςεισ Ευρωπαϊκϊν &
Εκνικϊν πόρων, ενϊ ζνασ αρικμόσ προγραμμάτων ζχει υλοποιθκεί μζςω ιδιωτικϊν
πόρων.
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΩΝ

Ευρωπαϊκι χρθματοδότθςθ

431

Υυγχρθματοδότθςθ (Εκνικι και Ευρωπαϊκι, Β’ και Γ’ ΜΣΥ, ΕΥΣΑ)

593

Επιχειριςεισ-ιδιωτικόσ τομζασ

176

Επιτροπι Ερευνϊν

165

Αυτοχρθματοδότθςθ

107

Ευρφτερο Δθμόςιο (Χπουργεία, ΡΦΑ, Εκπαιδευτικά Ιδρφματα, Δθμόςιοι
Ρργανιςμοί, κλπ)

496
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Διεκνείσ φορείσ

27

Σιο αναλυτικά, τα ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα προζρχονται από το ΕΣΕΑΕΜ
(Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα Εκπαίδευςθσ και Αρχικισ Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ),
από τθ ΓΓΕΦ (Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Φεχνολογίασ), από το ΕΣΑΟ
(Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα) και από
Μοινοτικζσ Σρωτοβουλίεσ και ανζρχονται ςε ποςοςτό 30%. Βαςικόσ χρθματοδότθσ
των ερευνθτικϊν ζργων είναι και το Ευρφτερο Δθμόςιο, (ΡΦΑ, Σεριφζρειεσ,
Χπουργεία, κλπ) με ποςοςτό 25%.
Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ αποτελεί ςθμαντικό χρθματοδότθ και μζςω των διαφόρων
Φαμείων τθσ χρθματοδοτεί, μζςω ιςχυρά ανταγωνιςτικϊν προγραμμάτων, το 22%
των ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων του Σανεπιςτθμίου Αιγαίου.
Η ςυμμετοχι του Ιδιωτικοφ Φομζα ςτθ χρθματοδότθςθ τθσ Ζρευνασ του
Σανεπιςτθμίου Αιγαίου ανζρχεται ςε 9%.
Φο ίδιο το Σανεπιςτιμιο ςυμμετζχει ςτθ χρθματοδότθςθ ζργων είτε μζςω τθσ
Επιτροπισ Ερευνϊν (8%) είτε με τθ διοργάνωςθ αυτοχρθματοδοτοφμενων
ερευνθτικϊν ζργων με ποςοςτό 5% (ςυμμετοχζσ, χορθγίεσ, κλπ).
Φζλοσ, οι Διεκνείσ Φορείσ χρθματοδοτοφν τθν ερευνθτικι δραςτθριότθτα του
Σανεπιςτθμίου ςε ποςοςτό 5%.
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8 Σο Πανεπιςτήμιο Αιγαίου ςε Αριθμοφσ

8.1

Ανθρώπινο Δυναμικό

8.1.1 Μζλη ΔΕΠ
Φο εκπαιδευτικό και ερευνθτικό ζργο του Ιδρφματοσ υλοποιείται από μζλθ του
Διδακτικοφ και Ερευνθτικοφ Σροςωπικοφ (Δ.Ε.Σ). Φα μζλθ Δ.Ε.Σ. εκλζγονται και
διορίηονται, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, τα δε δικαιϊματα και οι
υποχρεϊςεισ τουσ προβλζπονται με ςαφινεια τόςο ςτθ νομοκεςία όςο και ςτον
Εςωτερικό Μανονιςμό του Ιδρφματοσ.
Υτο Σανεπιςτιμιο Αιγαίου υπθρετοφν 292 μζλθ Δ.Ε.Σ, όπωσ παρουςιάηεται ςτον
ακόλουκο πίνακα.

Βαθμίδα

Αριθμόσ

Μακθγθτζσ

55

Αναπλθρωτζσ Μακθγθτζσ

70

Επίκουροι Μακθγθτζσ

128

Νζκτορεσ

39

ΤΝΟΛΟ

292

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΑΝΑ ΣΜΗΜΑ
Α/Α ΣΜΗΜΑ
1 ΓΕΩΓΤΑΦΙΑΥ
2 ΜΡΙΟΩΟΙΜΗΥ ΑΟΘΤΩΣΡΝΡΓΙΑΥ ΜΑΙ ΙΥΦΡΤΙΑΥ

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ
20
19

3 ΜΡΙΟΩΟΙΡΝΡΓΙΑΥ
4 ΣΡΝΙΦΙΥΞΙΜΗΥ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΜΑΙ ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑΥ

16
18

5 ΕΣΙΥΦΗΞΩΟ ΦΗΥ ΘΑΝΑΥΥΑΥ
6 ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ
7 ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΡ ΔΗΞΡΦΙΜΗΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΗΥ

16
22
22

8 ΕΣΙΥΦΗΞΩΟ ΣΤΡΥΧΡΝΙΜΗΥ ΑΓΩΓΗΥ ΜΑΙ
ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΡΧ ΥΧΕΔΙΑΥΞΡΧ

20
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9 ΞΕΥΡΓΕΙΑΜΩΟ ΥΣΡΧΔΩΟ
10 ΞΑΘΗΞΑΦΙΜΩΟ
11 ΞΗΧΑΟΙΜΩΟ ΣΝΗΤΡΦΡΤΙΑΜΩΟ ΜΑΙ
ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑΜΩΟ ΥΧΥΦΗΞΑΦΩΟ

16
20
20

12 ΥΦΑΦΙΥΦΙΜΗΥ ΑΟΑΝΡΓΙΥΦΙΜΩΟΧΤΗΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΞΑΘΗΞΑΦΙΜΩΟ

15

13 ΞΗΧΑΟΙΜΩΟ ΥΧΕΔΙΑΥΗΥ ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ ΜΑΙ
ΥΧΥΦΗΞΑΦΩΟ
14 ΕΣΙΥΦΗΞΗΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ ΜΑΙ ΔΙΑΦΤΡΦΗΥ

11

15 ΔΙΡΙΜΗΥΗΥ ΕΣΙΧΕΙΤΗΥΕΩΟ
16 ΞΗΧΑΟΙΜΩΟ ΡΙΜΡΟΡΞΙΑΥ ΜΑΙ ΔΙΡΙΜΗΥΗΥ

21
14

17 ΟΑΧΦΙΝΙΑΥ ΜΑΙ ΕΣΙΧΕΙΤΗΞΑΦΙΜΩΟ ΧΣΗΤΕΥΙΩΟ

18

4

ΤΝΟΛΟ

292

Επίςθσ, το χειμερινό εξάμθνο του τρζχοντοσ ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2011-12
υπθρετοφν ςτο Σανεπιςτιμιο Αιγαίου 93 Διδάςκοντεσ βάςει του Σ.Δ. 407/80.

8.1.2 Μζλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.Ε.Π.
Φο εκπαιδευτικό ζργο του Ιδρφματοσ υποςτθρίηεται, ςε ςυγκεκριμζνα γνωςτικά
αντικείμενα, από μζλθ του Ειδικοφ Ερευνθτικοφ Διδακτικοφ Σροςωπικοφ (Ε.Ε.ΔΙ.Σ),
ενϊ το ζργο των εργαςτθρίων υποςτθρίηεται από τα μζλθ Ειδικοφ Φεχνικοφ
Εκπαιδευτικοφ Σροςωπικοφ (Ε.Φ.Ε.Σ).
Υτο Σανεπιςτιμιο Αιγαίου υπθρετοφν 23 μζλθ Ε.Ε.ΔΙ.Σ και 30 μζλθ Ε.Φ.ΕΣ. Σολλοί εξ
αυτϊν είναι κάτοχοι διδακτορικϊν διπλωμάτων ι Ξεταπτυχιακϊν Φίτλων, όπωσ
παρουςιάηεται ςτον ακόλουκο πίνακα.

Κάτοχοι Διδακτορικοφ
Διπλώματοσ

Κάτοχοι Μεταπτυχιακοφ
Σίτλου

Ξζλθ Ε.Ε.ΔΙ.Σ.

4

12

Ξζλθ Ε.Φ.Ε.Σ.

4

12

Κατηγορία
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8.1.3 Διοικητικό Προςωπικό
Φο διοικθτικό προςωπικό του Ιδρφματοσ ανζρχεται ςε 304 υπαλλιλουσ που
υποςτθρίηουν τθ λειτουργία των Χπθρεςιϊν τθσ ζδρασ του Ιδρφματοσ (Μεντρικζσ
Χπθρεςίεσ) κακϊσ και αυτϊν των Ξονάδων (Σεριφερειακζσ Χπθρεςίεσ) τθσ Χίου,
Υάμου, Τόδου, Υφρου και Νιμνου, όπωσ επίςθσ και τθ λειτουργία του Ειδικοφ
Νογαριαςμοφ Ζρευνασ του Σανεπιςτθμίου Αιγαίου.
Η κατανομι του προςωπικοφ αυτοφ ςτθ βάςθ τθσ ςχζςθσ εργαςίασ (μόνιμοι
υπάλλθλοι και υπάλλθλοι με ςχζςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Αορίςτου Χρόνου),
κακϊσ και τθσ κατθγορίασ εκπαίδευςθσ (Σανεπιςτθμιακισ, Φεχνολογικισ,
Δευτεροβάκμιασ και Χποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ) εμφανίηεται ςτον ακόλουκο
πίνακα :
Μόνιμοι
υπάλληλοι

Τπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ.

φνολο κατηγορίασ
εκπαίδευςησ

Ματθγορία ΣΕ

36

123

159

Ματθγορία ΦΕ

16

17

33

Ματθγορία ΔΕ

29

64

93

Ματθγορία ΧΕ

7

12

19

ΥΧΟΡΝΡ

88

216

304

Ρι υπάλλθλοι Ι.Δ.Α.Χ. αποτελοφν το 71% του ςυνολικοφ προςωπικοφ του Ιδρφματοσ,
οι μόνιμοι το 29% , θ δε αναλογία μονίμων/Ι.Δ.Α.Χ. είναι 1/ 2,45. Φο 52,3 % των
υπαλλιλων είναι κατθγορίασ Σανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ, το 10,9 %
Φεχνολογικισ, το 30,6 % Δευτεροβάκμιασ και το 6,2 % Χποχρεωτικισ. Από τουσ 304
υπαλλιλουσ, 16 είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ και 49 μεταπτυχιακοφ
τίτλου ςπουδϊν, ενϊ υπάρχει και ζνασ μικρόσ αρικμόσ που είναι κάτοχοι δεφτερου
πτυχίου.
Η πλειοψθφία του προςωπικοφ (192 υπάλλθλοι, ιτοι 63,15 %) ανικει ςτουσ
κλάδουσ του Διοικθτικοφ-Ρικονομικοφ, Διοικθτικοφ – Νογιςτικοφ και Διοικθτικϊν
Γραμματζων, ενϊ ο αρικμόσ των Ξθχανικϊν και Φεχνικϊν που υποςτθρίηουν τθ
λειτουργία των Φεχνικϊν Χπθρεςιϊν του Ιδρφματοσ ανζρχεται ςε 33 (10,9 %).
Αντίςτοιχα χαμθλόσ είναι ο αρικμόσ των υπαλλιλων που υποςτθρίηουν τισ
Χπθρεςίεσ Σλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (κλάδοι Σλθροφορικϊν, Αναλυτϊν Η/Χ,
Φεχνολόγων Εφαρμογϊν και Σρογραμματιςτϊν Η/Χ) που ανζρχεται ςε 37 (12,2 %),
κακϊσ και ο αρικμόσ των βιβλιοκθκονόμων που ανζρχεται ςε 15 υπαλλιλουσ (4,9
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%) και του βοθκθτικοφ προςωπικοφ (προςωπικό κακαριότθτασ, φφλαξθσ και
βοθκθτικό) που είναι 19 (6,2 %).
Σαρά το γεγονόσ ότι το Σανεπιςτιμιο Αιγαίου είναι από τα πρϊτα Ιδρφματα που
ενζταξε ςτθ λειτουργία του τισ τεχνολογίεσ τθσ πλθροφορικισ και των επικοινωνιϊν,
προκειμζνου και να διευκολυνκεί θ παροχι υπθρεςιϊν προσ τουσ φοιτθτζσ του και
τα μζλθ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ, ο προαναφερόμενοσ αρικμόσ των
υπαλλιλων κρίνεται μθ επαρκισ για τθν υποςτιριξθ των υπθρεςιϊν του.

8.2

Φοιτητζσ

Φα ςτοιχεία αφοροφν ςτθν ζναρξθ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2010-11
Σροπτυχιακοί Φοιτθτζσ: 11.737
Ξεταπτυχιακοί Φοιτθτζσ: 2.262
φνολο Φοιτθτϊν (ακαδ. ζτοσ 2010-2011): 13.999
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Συνολικοί Απόφοιτοι Πανεπιστημίου Αιγαίου
2010-2011
Αρ

Αρ

Αποφ.

Αποφ.

προπτ

Μετ.

2009-2010
Αρ
Διδ/ων

Αρ

Αρ

Αποφ.

Αποφ.

προπτ

Μετ.

Αρ
Διδ/ων

Περιβάλλοντος

793

629

96

748

559

94

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας

832

173

26

772

150

25

Γεωγραφίας

349

110

17

310

97

17

Κοινωνιολογίας

605

79

8

536

56

5

Επιστημών της Θάλασσας

272

126

11

228

107

9

Πολιτισμικής Τεχνολογίας

620

211

13

525

180

10

1.263

505

44

1.212

471

38

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

338

329

10

309

298

8

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

163

85

7

148

70

4

56

16

1

33

10

1

47

46

11

30

41

11

59

19

2

31

12

1

1.596

126

25

1.434

99

25

1.579

608

69

1.572

556

64

Μεσογειακών Σπουδών

861

117

17

804

112

15

Μηχανικών Σχεδίασης προϊόντων & Συστημάτων

135

66

8

75

44

8

ΣΥΝΟΛΟ

9.537

3245

365

8.767

2862

335

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μαθηματικών
Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών
Συστημάτων
Στατιστικής & Αναλογιστικών – Χρημ/ικών
Μαθηματικών
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής &
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
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8.3

Προχπολογιςμόσ

8.3.1 Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ
ΣΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΡΟΡΞΑΥΙΑ
Ξιςκοδοςία
Ζκτακτου
Σροςωπικοφ
-Σ.Δ. 407/80(και μετακινιςεισ
προςωπικοφ)
Φοιτθτικι
Ξζριμνα
Νειτουργικά
ΤΝΟΛΟ

2006

2007

ΣΤΑΓΞΑΦΙΜΑ
ΕΠΡΔΑ

ΣΤΑΓΞΑΦΙΜΑ
ΕΠΡΔΑ

2008

2009

ΣΤΑΓΞΑΦΙΜΑ ΣΤΑΓΞΑΦΙΜΑ
ΕΠΡΔΑ
ΕΠΡΔΑ

2010
ΣΤΑΓΞΑΦΙΜΑ
ΕΠΡΔΑ

3.557.532,95

2.943.395,38

3.060.582,01

3.521.410,51

3.168.453,83

3.325.028,17

3.262.577,84

3.289.365,90

3.548.717,04

3.488.363,71

8.192.799

7.886.250

8.972.322

10.994.878

9.400.570

15.075.360,12

14.092.223,22

15.322.269,91

18.065.005,55

16.057.387,54

8.3.2 Προχπολογιςμόσ Δημοςίων Επενδφςεων
ΔΗΜΟΙΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ
ΕΣΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΝΣΑ ΕΞΟΔΑ

ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

2006

11.885.772,60

4.510.219,71

2007

10.993.511,12

4.884.618,97

2008

7.565.118,63

2.924.022,80

2009

3.725.314,86

1.057.788,87

2010

4.741.031,42

1.800.909,93

8.3.3 Μιςθοδοςία Σακτικοφ Προςωπικοφ
(ακαδθμαϊκοφ-διοικθτικοφ προςωπικοφ)

ΡΟΡΞΑΥΙΑ
Ξιςκοδοςία
Φακτικοφ
Σροςωπικοφ

2006

2007

2008

2009

2010

ΣΤΑΓΞΑΦΙΜΑ
ΕΠΡΔΑ

ΣΤΑΓΞΑΦΙΜΑ
ΕΠΡΔΑ

ΣΤΑΓΞΑΦΙΜΑ
ΕΠΡΔΑ

ΣΤΑΓΞΑΦΙΜΑ
ΕΠΡΔΑ

ΣΤΑΓΞΑΦΙΜΑ
ΕΠΡΔΑ

21.762.622,74

19.315.614,20

18.512.317,10

19.671.910,43

20.634.986,45
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8.4

Κτηριακή Τποδομή

Ρι κτθριακζσ υποδομζσ του Σανεπιςτθμίου Αιγαίου αποτελοφνται από μια ςειρά
ιδιόκτθτων κτθρίων, θ πλειοψθφία των οποίων ζχει παραχωρθκεί ςτο
Σανεπιςτιμιο, και οριςμζνα μιςκωμζνα κτιρια.

ΚΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ
(χρηςιμοποιοφμενοι χώροι Νοζμβριοσ 2011)
ΦΟΙΣΗΣΙΚΕ
ΚΑΣΟΙΚΙΕ
Αριθμόσ Δωματίων ή
κλινών

ΚΣΗΡΙΑ
αριθμόσ/m2
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ

Ξυτιλινθσ
Χίου
Υάμου
Τόδου
Υφρου
Νιμνου

Ιδιόκτητα

8/
21.027,00
4/
6.726,00
8/
3.694,79
4/
5.493,00
1/
1.768,60
4/
1.355,65

Μιςθωμζνα

4/
2.399,36
5/
2.283,97
4/
3.776,02
3/
3.473,00
4/
1.116,50
0/0

ΜΙΘΩΜΑΣΑ

Ιδιόκτητα

Μιςθωμζνα

φνολο

--κλίνεσ
180

κλίνεσ 170

137.378,64

---

200.881,68

---

κλίνεσ 154

142.042,20

---

κλίνεσ 143

660.798,36

---

---

80.637,12

---

---

0,00

Φα κτιρια που αναφζρονται ςτον ανωτζρω πίνακα αποτυπϊνουν τθν ςθμερινι
κατάςταςθ τθσ κτθριακισ υποδομισ του Σανεπιςτθμίου, όπου περιλαμβάνονται 20
μιςκωμζνα κτιρια. Υτισ αρχζσ του 2010 το Σανεπιςτιμιο διζκετε 41 μιςκωμζνα
κτιρια. Σροκειμζνου ωςτόςο να ανταποκρικεί το Σανεπιςτιμιο ςτθν ανάγκθ
ςθμαντικισ περικοπισ του προχπολογιςμοφ του, προχϊρθςε ςε ριηικι
αναδιοργάνωςθ τθσ χριςθσ των χϊρων, με ςκοπό τον δραςτικό περιοριςμό των
ενοικίων. Ζτςι κατάφερε να περιορίςει το κόςτοσ των ενοικίων από 2.528.617 που
ιταν ςτισ αρχζσ του 2010, ςε 1.221.738 το 2011

8.4.1. Νζα Ζργα Τποδομών
Υτόχοσ του Σανεπιςτθμίου είναι θ κάλυψθ των αναγκϊν του ςε κτθριακζσ
υποδομζσ, ει δυνατόν αποκλειςτικά, με ιδιόκτθτα κτιρια, ϊςτε να μειωκεί ςτο
ελάχιςτο θ δαπάνθ για μιςκϊςεισ κτθρίων.
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Υτο πλαίςιο αυτό
 ζχει δρομολογθκεί θ καταςκευι του κτηρίου τησ χολήσ Κοινωνικών
Επιςτημών. Φο ζργο ζχει ενταχκεί ςτο ΣΕΣ Βορείου Αιγαίου, προκειμζνου να
χρθματοδοτθκεί από πόρουσ του ΕΥΣΑ. Ρ προχπολογιςμόσ του ανζρχεται ςε
9.110.697 € και αναμζνεται να ολοκλθρωκεί ζωσ το τζλοσ του 2015.
 ζχει δθμοπρατθκεί και υπογράφεται θ ςχετικι ςφμβαςθ μζχρι το τζλοσ του
χρόνου, το ζργο «Αποκατάςταςη κτηρίου Β’ κτηριακοφ ςυγκροτήματοσ
Πανεπιςτημίου Αιγαίου ςτη Ρόδο», που κα καλφψει, κατά μεγάλο μζροσ, τισ
ανάγκεσ τθσ τοπικισ πανεπιςτθμιακισ μονάδασ. Ρ προχπολογιςμόσ του
ζργου ανζρχεται ςε 9.358.244 € και χρθματοδοτείται από το ΣΕΣ Οοτίου
Αιγαίου.
 ζχει παραχωρθκεί από τθν ΜΕΔ το ςτρατόπεδο, πρώην ΠΙΚΠΑ, ςτη Ρόδο, το
οποίο αποτελεί ςυνζχεια του οικοπζδου, όπου βρίςκονται τα κτιρια του
Σανεπιςτθμίου. Από το 2012 κα δρομολογθκεί θ εκπόνθςθ των μελετϊν για
τθν ανακαίνιςθ των κτθρίων του ςτρατοπζδου, που κα καλφψουν πλιρωσ τισ
κτθριακζσ ανάγκεσ τθσ πανεπιςτθμιακισ μονάδασ.
 ζχουν ολοκλθρωκεί και κα λειτουργιςουν από τον Φεβρουάριο του 2012 οι
Φοιτητικζσ Κατοικίεσ άμου. Φο ζργο χρθματοδοτικθκε από το Σ.Ε.Σ.
Βορείου Αιγαίου, ςτο πλαίςιο του Γ’ Μ.Σ.Υ. Φο κόςτοσ του ανιλκε ςε
7.769.210 €.
 ζχει δρομολογθκεί θ καταςκευι των Φοιτητικών Κατοικιών Μυτιλήνησ. Φο
ζργο ζχει ενταχκεί ςτο ΣΕΣ Βορείου Αιγαίου, προκειμζνου να
χρθματοδοτθκεί από πόρουσ του ΕΥΣΑ. Ρ προχπολογιςμόσ του ανζρχεται ςε
8.597.550€ και αναμζνεται να ολοκλθρωκεί ζωσ το 2015.
 δρομολογείται θ ζνταξθ ςτο ΣΕΣ Οοτίου Αιγαίου τθσ αγοράσ κτθρίου
προκειμζνου να χρθςιμοποιθκεί ωσ Φοιτητικζσ Κατοικίεσ ςτη Ρόδο.
 διεκδικοφμε το Πενία Χίου κακϊσ και το κτιριο του ΕΣΑΝ επίςθσ ςτο ίδιο
νθςί.
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8.5

Τποδομζσ δικτφωςησ και ηλεκτρονικήσ υποςτήριξησ

Περιγραφι δικτφου τθλεπικοινωνιϊν
Υτο

Σανεπιςτιμιο

Αιγαίου

ζχει

υλοποιθκεί

το

μεγαλφτερο

ςε

ζκταςθ

Σανεπιςτθμιακό Φθλεπικοινωνιακό Δίκτυο, καλφπτοντασ και τα ζξι από τα νθςιά του
ομϊνυμου αρχιπελάγουσ ςτα οποία λειτουργοφν τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά
τμιματά του. Ξζςω του τθλεπικοινωνιακοφ δικτφου, καλφπτεται το ςφνολο των
υπθρεςιϊν Δεδομζνων και Φθλεφωνίασ.
Η εκπαιδευτικι - ερευνθτικι φφςθ του δικτφου αναδεικνφεται με τθν εκτεταμζνθ
χριςθ του από τα εκπαιδευτικά και ερευνθτικά εργαςτιρια των Υχολϊν, τα
εργαςτιρια προςωπικϊν υπολογιςτϊν, τα γραφεία Διδαςκόντων και Ερευνθτϊν, τισ
αίκουςεσ πολυμζςων, τισ αίκουςεσ τθλεκπαίδευςθσ κακϊσ και τθ βιβλιοκικθ του
Ιδρφματοσ, ςτο ςφνολο των νθςιϊν.
Φθ διαχείριςι του Δικτφου ζχει αναλάβει θ Διεφκυνςθ Σλθροφορικισ και
Επικοινωνιϊν, ςε ςυνεργαςία με τα Σεριφερειακά Φμιματα Σλθροφορικισ,
μεριμνϊντασ ςυνεχϊσ ϊςτε να διατθρεί το Φθλεπικοινωνιακό Δίκτυο του Ιδρφματοσ
ςτθν αιχμι τθσ τεχνολογίασ για τθν υποςτιριξθ του Ακαδθμαϊκοφ & Ερευνθτικοφ
ζργου του.

Δίκτυο Δεδομζνων
Φο δίκτυο δεδομζνων του Σανεπιςτθμίου ςυνδζεται με το Ευρωπαϊκό Ερευνθτικό
Δίκτυο Geant μζςω του Εκνικοφ Δικτφου Ζρευνασ & Φεχνολογίασ (ΕΔΕΦ)
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Εικόνα 1 – Tοπολογία δικτφου GÉANT
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Εικόνα 2 – Tοπολογία δικτφου ΕΔΕΣ

και μπορεί να χωριςτεί ιεραρχικά ςε Δίκτυο Μορμοφ, Δίκτυο Διανομισ και Δίκτυο
Σρόςβαςθσ.

Αναλυτικά:
Κφρια ςφνδεςθ με το ΕΔΕΣ
Φο ΕΔΕΦ παρζχει ςτο κεντρικό τθλεπικοινωνιακό κόμβο κάκε Σανεπιςτθμιακισ
Ξονάδασ/νθςιοφ ευρυηωνικι ςφνδεςθ με υψθλι αξιοπιςτία και ταχφτθτα
μετάδοςθσ τουλάχιςτον 1 Gbit (με δυνατότθτα επζκταςθσ ςτα 10 Gbit).

Ρι

ςυνδζςεισ παρζχονται πάνω από το δίκτυο οπτικισ πολυπλεξίασ (wavelength
division multiplexing - WDM) του ΕΔΕΦ, μεταξφ του αντίςτοιχου ςυνοριακοφ
δρομολογθτι του Σανεπιςτθμίου Αιγαίου και του τοπικοφ κόμβου του ΕΔΕΦ. Ρι
ςυνδζςεισ παρζχονται χωρίσ κόςτοσ για το Σανεπιςτιμιο.

Δίκτυο Κορμοφ
Φο

ςφνολο

των

ςυνοριακϊν

δρομολογθτϊν

κάκε

κόμβου/νθςιοφ

του

Σανεπιςτθμίου Αιγαίου αποτελοφν το δίκτυο κορμοφ. Η διαςφνδεςθ των
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δρομολογθτϊν επιτυγχάνεται χρθςιμοποιϊντασ τεχνολογίεσ Dot1Q Tunneling. Η
δρομολόγθςθ των πακζτων προσ το ΕΔΕΦ γίνεται με τθν βοικεια του πρωτοκόλλου
BGP-v4, κακϊσ το πανεπιςτιμιο διακζτει δικό του Autonomous System (AS 8617).
Για τθν εςωτερικι δρομολόγθςθ χρθςιμοποιοφντα OSPF και OSPFv3.

Εικόνα 3 – Tοπολογία δικτφου Κορμοφ Πανεπιςτημίου Αιγαίου

Δίκτυο Διανομισ
Υε όςα νθςιά υπάρχουν αυξθμζνεσ ανάγκεσ και υπάρχουν ομάδεσ γειτονικϊν
κτιρίων ζχει υλοποιθκεί δίκτυο διανομισ υψθλισ ταχφτθτασ με το οποίο μεταξφ
άλλων υλοποιείται εναλλακτικι όδευςθ για τισ περιπτϊςεισ βλάβθσ/διακοπϊν όπου
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είναι εφικτό. Φο δίκτυο διανομισ υλοποιείται μζςω δρομολογθτϊν και μεταγωγζων
(switches) τεχνολογίασ Ethernet (Fast / Gigabit) και ΑΦΞ. Ρι ςυνδζςεισ υψθλϊν
ταχυτιτων υλοποιοφνται κατά περίπτωςθ μζςω:


οπτικϊν ινϊν



Ρπτικϊν αςφρματων ηεφξεων (Laserbeam)

Δίκτυο Πρόςβαςθσ
Φο δίκτυο πρόςβαςθσ ςυνδζει κάκε ζνα από τα κτίρια του πανεπιςτθμίου Αιγαίου
με τα κτίρια του Δικτφου Διανομισ.
Ρι τεχνολογίεσ με τισ οποίεσ επιτυγχάνονται οι ςυνδζςεισ αυτζσ, εξαρτϊνται από
τθν γενικότερθ χριςθ του κτιρίου, το πλικοσ των χρθςτϊν, τθν γεωγραφικι κζςθ
του, τθν πικανι ενςωμάτωςθ του ςτο Ξθτροπολιτικό Δίκτυο Ρπτικϊν Ινϊν των
αντίςτοιχων διμων (πλθν Υάμου, Νιμνου), και βζβαια τουσ περιοριςμοφσ που
επιβάλλονται από ειδικζσ καταςτάςεισ. Υυγκεκριμζνα οι τεχνολογίεσ είναι:


Baseband Modems



Long Reach Ethernet



Μαλϊδια οπτικϊν ινϊν



Μαλϊδια χαλκοφ



Metro Ethernet



WiFi



Ρπτικϊν αςφρματων ηεφξεων (Laserbeam)



ADSL (φDSL)

Ρι κόμβοι του δικτφου πρόςβαςθσ κάκε κτιρίου αποτελοφνται από κυρίωσ από
δρομολογθτζσ και μεταγωγείσ Ethernet και ςε αυτοφσ ςυνδζονται οι πρίηεσ δικτφου
των χρθςτϊν, μζςω τθσ οριηόντιασ δομθμζνθσ καλωδίωςθσ.
H οριηόντια καλωδίωςθ είναι Unshielded Twisted Pair (UTP) κατθγορίασ 5 ι 5e, (ςτα
παλαιότερα κτίρια) κακϊσ και κατθγορίασ 6 (ςτα νεοαποκτθκζντα κτίρια) ςφμφωνα
με το πρότυπο ΕΙΑ/ΦΙΑ 568-Α και απολιγει ςε επίτοιχεσ πρίηεσ. Ξζςω αυτϊν των
πριηϊν οι χριςτεσ αποκτοφν πλιρθ πρόςβαςθ ςτο δίκτυο του Σανεπιςτθμίου
Αιγαίου. Φα πρωτόκολλα που υποςτθρίηονται είναι το ΙPv4 Unicast και multicast, και
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ςε περιοριςμζνα κτίρια που ζχουν κατάλλθλο εξοπλιςμό υποςτθρίηεται το νζο
πρωτόκολλο IPv6.

Δίκτυο Σθλεφωνίασ
Υιμερα ςτο πανεπιςτιμιο το δίκτυο τθλεφωνίασ υλοποιείται από 2 διαφορετικά
αλλά διαςυνδεδεμζνα ςυςτιματα. Φο ζνα πεπαλαιωμζνο ςφςτθμα αποτελείται από
ζνα ςφνολο 11 παραδοςιακϊν τθλεφωνικϊν κζντρων που λειτουργεί από το 1997.
Φα κζντρα αυτά είναι τοποκετθμζνα ςτα κτίρια με τουσ περιςςότερουσ χριςτεσ, ενϊ
για τθν παροχι τθλεφωνίασ ςτα μικρότερα κτίρια χρθςιμοποιοφνται τεχνολογίεσ
PCM με τισ οποίεσ όμωσ για κάκε 11 χριςτεσ απαιτείται μίςκωςθ ευκειϊν από τον
ΡΦΕ. Φο δεφτερο ςφςτθμα τθλεφωνίασ ςτθρίηεται ςτθν πρόςφατθ τεχνολογία VoIP
(Voice over IP) μζςω των αντίςτοιχων διατάξεων και ςυςκευϊν και εκμεταλλεφεται
το υπάρχον δίκτυο δεδομζνων πάνω από το οποίο παρζχει προθγμζνεσ,
ολοκλθρωμζνεσ και βελτιωμζνεσ υπθρεςίεσ τθλεφωνίασ. Φο ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα
τθλεφωνίασ προχποκζτει δίκτυο ικανοποιθτικϊν ταχυτιτων και υπθρεςίεσ QoS για
τθν ςωςτι λειτουργία του. Η ςθμερινι κατάςταςθ όςο αφορά ςτον εξοπλιςμό και
τισ ςυνδζςεισ των περιφερειακϊν κτιρίων, επιτρζπει τθν λειτουργία τθλεφϊνων
μζςω VoIP μόνο ςε ζνα μικρό μζροσ αυτϊν.Φα δφο ςυςτιματα είναι
διαςυνδεδεμζνα τόςο μεταξφ τουσ όςο και μεταξφ των νθςιϊν του πανεπιςτθμίου
Αιγαίου πάνω από το δίκτυο δεδομζνων, μζςω των ATM switches. Η δυνατότθτα
αυτι επιτρζπει τθν δωρεάν εςωτερικι επικοινωνία μεταξφ οποιουδιποτε των
χρθςτϊν του πανεπιςτθμίου Αιγαίου. Μφριοσ εξωτερικόσ πάροχοσ τθλεφωνίασ είναι
ο ΡΦΕ μζςω ςυνδζςεων ςε κάκε νθςί.
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Φο πανεπιςτιμιο Αιγαίου ζχει κζςει ωσ ςτρατθγικό ςτόχο τθν ανάπτυξθ και
ςυντιρθςθ, με ίδια μζςα, τθλεπικοινωνιακϊν υποδομϊν που κα επιτρζψουν να
υπερβεί τουσ περιοριςμοφσ και τα προβλιματα που παρουςιάηει θ εκτεταμζνθ
διαςπορά του. Ξζςω αυτϊν κα μπορεί να προςφζρει ςτουσ φοιτθτζσ και το
ακαδθμαϊκό προςωπικό αποτελεςματικι και απρόςκοπτθ πρόςβαςθ ςε προθγμζνεσ
θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ για τθν προϊκθςθ του ερευνθτικοφ τουσ ζργου.
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8.6

Οικονομικά ςτοιχεία Ειδικοφ Λογαριαςμοφ Ζρευνασ

Ζτοσ

2007

2008

2009

2010

Αρικμόσ Εγκεκριμζνων
Σρογραμμάτων
Σροχπολογιςμόσ

92

132

96

120

4.175.889 €

9.738.983 €

5.902.296 €

10.009.824 €
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Φζλοσ, οι πίνακεσ και τα διαγράμματα που ακολουκοφν παρουςιάηουν ςτοιχεία
αναφορικά με τισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ, κακϊσ και τα αντίςτοιχα ποςά, που ζχουν
αξιοποιθκεί κατά τα τελευταία τζςςερα ζτθ 2007- 2010.
Πηγές χρηματοδότησης
Ευρωπαϊκή Ένωση
Συγχρηματοδοτούμενα
Δημόσιοι Πόροι
Ιδιωτικοί Πόροι
Σύνολο

2007
6
23
20
43
92

2008
11
19
49
53
132

2009
9
23
32
32
96

2010
26
45
14
35
120

Πηγές
χρηματοδότησης
2007
2008
2009
2010
596.471,00
687.197,50
671.355,30 3.972.809,56
Ευρωπαϊκή Ένωση
776.502,98 1.699.669,97 4.684.485,40
Συγχρηματοδοτούμενα 1.378.470,62
864.333,17 3.443.090,73
697.271,70
349.244,67
Δημόσιοι Πόροι
1.336.614,21 4.832.192,01 2.833.999,03 1.003.283,90
Ιδιωτικοί Πόροι
4.175.889,00 9.738.983,22 5.902.296,00 10.009.823,53
Σύνολο
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8.7. Σρζχοντα Ιδρυματικά Προγράμματα
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΙΔΡΤΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ
ΕΡΓΟ
Προχπολογιςμόσ
1 ΔΑΣΑ
2 Γραφείο Διαςφνδεςησ

251.660,00 €

3 Πρακτική Άςκηςη - Κεντρική Δράςη
4 Πρακτική Άςκηςη Σμημάτων

177.053,49 €

286.535,51 €

5 Μονάδα Καινοτομίασ και Επιχειριματικότητασ
6 ΜΟΔΙΠ
Απλοποίηςη Διοικητικών Διαδικαςιών Ειδικοφ
7 Λογαριαςμοφ Ζρευνασ Πανεπιςτημίου Αιγαίου
Απλοφςτευςη και Ηλεκτρονικοποίηςη
Διοικητικών Διαδικαςιών του Πανεπιςτημίου
8 Αιγαίου
Ανάπτυξη Οδικοφ Χάρτη για την αναβάθμιςη τησ
λειτουργίασ των Διοικητικών Τπηρεςιών του
9 Πανεπιςτημίου Αιγαίου
10 Πολυνηςιωτικότητα Α Φάςη

2.027.015,61 €
360.407,55 €
400.000,00 €
298.136,00 €

528.780,00 €

30.000,00 €
6.226.787,00 €

12 Ψ-Φοιτητολόγιο
13 Ψ-Βιβλιοθήκη

301.850,00 €

14 Ψ-Alumni*

168.000,00 €

606.000,00 €
11.662.225,16 €

ΕΡΓΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΟΤ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΑ ΠΕΠ
ΒΟΡΕΙΟΤ ΚΑΙ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΕΣ ΒΡΤΕΙΡΧ ΑΙΓΑΙΡΧ

ΣΕΣ ΒΡΤΕΙΡΧ ΑΙΓΑΙΡΧ

ΣΕΣ ΒΡΤΕΙΡΧ ΑΙΓΑΙΡΧ

ΣΕΣ ΟΡΦΙΡΧ ΑΙΓΑΙΡΧ

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ
ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ ΦΞΗΞΑΦΡΥ
ΕΣΙΥΦΗΞΗΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ ΜΑΙ
ΔΙΑΦΤΡΦΗΥ ΦΡΧ ΣΑΟΕΣΙΥΦΗΞΙΡΧ
ΑΙΓΑΙΡΧ ΥΦΗ ΝΗΞΟΡ
ΣΤΡΞΗΘΕΙΑ ΗΝΕΜΦΤΡΟΙΜΡΧ
ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΧ ΓΙΑ ΦΙΥ
ΑΜΑΔΗΞΑΙΜΕΥ ΞΡΟΑΔΕΥ ΦΡΧ
ΣΑΟΕΣΙΥΦΗΞΙΡΧ ΑΙΓΑΙΡΧ
ΣΤΡΞΗΘΕΙΑ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΧ ΓΙΑ ΦΙΥ
ΑΜΑΔΗΞΑΛΜΕΥ ΞΡΟΑΔΕΥ ΦΡΧ
ΣΑΟΕΣΙΥΦΗΞΙΡΧ ΑΙΓΑΙΡΧ ΥΕ
ΝΕΥΒΡ, ΧΙΡ ΜΑΙ ΥΑΞΡ
ΣΤΡΞΗΘΕΙΑ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΧ ΓΙΑ ΦΙΥ
ΑΜΑΔΗΞΑΛΜΕΥ ΞΡΟΑΔΕΥ ΦΡΧ
ΣΑΟΕΣΙΥΦΗΞΙΡΧ ΑΙΓΑΙΡΧ ΥΕ ΤΡΔΡ
ΜΑΙ ΥΧΤΡ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

972.230,00

1.285.000,00

3.115.081,60

2.000.000,00
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8.8

Ερευνητικά Εργαςτήρια





































Εργαςτιριο Σοιότθτασ Χδάτων και Αζρα
Εργαςτιριο Διαχείριςθσ Αποβλιτων
Εργαςτιριο Διαχείριςθσ Ενζργειασ
Εργαςτιριο Χδατικϊν Ρικοςυςτθμάτων
Εργαςτιριο Φθλεπιςκόπιςθσ
Εργαςτιριο Σεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ και Επικοινωνίασ
Εργαςτιριο Φοπικισ & Οθςιωτικισ Ανάπτυξθσ
Εργαςτιριο Διαχείριςθσ Βιοποικιλότθτασ
Εργαςτιριο Εφαρμοςμζνων Ρικονομικϊν του Σεριβάλλοντοσ
Εργαςτιριο Επιχειρθςιακισ Σεριβαλλοντικισ Σολιτικισ & Διαχείριςθσ
Εργαςτιριο Δυναμικισ Ωκεανογραφίασ και Μλιματολογίασ
Εργαςτιριο Αρικμθτικϊν Σροςομοιϊςεων
Εργαςτιριο Θαλάςςιασ Βιογεωχθμείασ
Εργαςτιριο Θαλάςςιασ Βιολογίασ και Ρικολογίασ
Εργαςτιριο Διαχείριςθσ Αλιευτικϊν Σόρων και Χδατοκαλλιεργειϊν
Εργαςτιριο Γεωγραφικϊν Υυςτθμάτων Σλθροφοριϊν και Φθλεπιςκόπιςθσ
Εργαςτιριο Ξικροβιολογίασ
Εργαςτιριο Θαλάςςιων Γεωλογικϊν Διεργαςιϊν & Ακτομθχανικισ
Εργαςτιριο Ενόργανθσ Ανάλυςθσ και Χθμικϊν Διεργαςιϊν
Εργαςτιριο Υτακμοφ Σεδίου Υκάλασ Μαλλονισ
Ερευνθτικι Ρμάδα Θαλάςςιασ Βιολογίασ και Ρικολογίασ
Εργαςτιριο Βιογεωγραφίασ και Ρικολογίασ
Εργαςτιριο Γεωγραφίασ Φυςικϊν Ματαςτροφϊν
Εργαςτιριο Χαρτογραφίασ και Γεωπλθροφορικισ
Εργαςτιριο Χωρικισ Ανάλυςθσ, Υυςτθμάτων Γεωγραφικϊν Σλθροφοριϊν
και Φθλεπιςκόπιςθσ
Εργαςτιριο Ανάλυςθσ και Υχεδιαςμοφ Φοπίου
Εργαςτιριο Δορυφορικισ Ξετεωρολογίασ και Μλιματολογίασ
Εργαςτιριο Εφαρμοςμζνθσ Γεωμορφολογίασ και Σεριβαλλοντικισ
Γεωλογίασ
Εργαςτιριο Ξετακινιςεων Σλθκυςμϊν (ΕΞΕΣ)
Εργαςτιριο Ρικονομικισ Γεωγραφίασ, Σεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και
Χωροταξικοφ Υχεδιαςμοφ
Εργαςτιριο Εφαρμοςμζνων Φυςικϊν και Χπολογιςτικϊν Επιςτθμϊν (ΕΕΦΧΕ)
Εργαςτιριο Εικόνασ, Ήχου και Σολιτιςτικισ Αναπαράςταςθσ
Εργαςτιριο Σολιτιςμικϊν Σλθροφοριακϊν Υυςτθμάτων
Εργαςτιριο Διαχείριςθσ Σολιτιςμικισ Μλθρονομιάσ
Εργαςτιριο Ξουςειολογίασ
Εργαςτιριο Οεολαίασ και ΞΞΕ
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Εργαςτιριο Ευφυϊν Σολυμζςων και Εικονικισ Σραγματικότθτασ
Εργαςτιριο Εκπαίδευςθσ από Απόςταςθ
Εργαςτιριο Μοινωνικισ και Ψθφιακισ Σολιτιςμικισ Φεκμθρίωςθσ
Εργαςτιριο Μοινωνιολογίασ τθσ Οεότθτασ, του Ελευκζρου Χρόνου και του
Ακλθτιςμοφ
Εργαςτιριο Μοινωνιoλογίασ τθσ Εργαςίασ και τθσ Φεχνολογίασ





Εργαςτιριο Μοινωνικϊν και Σολιτικϊν Θεςμϊν
Εργαςτιριο Εκνογραφίασ
Εργαςτιριο Ιςτορίασ






Εργαςτιριο Ξελετϊν τθσ Ρικογζνειασ και τθσ Υυγγζνειασ (EMOΥ)
Εργαςτιριο Σοςοτικϊν Ξεκόδων
Εργαςτιριο Φουριςτικϊν Ερευνϊν και Ξελετϊν
Εργαςτιριο εφαρμογισ νζων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν
ςτθν πολυμορφικι και εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ
(Επωνυμία: ΙΤΙΥ)
Εργαςτιριο Εφαρμοςμζνθσ Ρικονομικισ και Χρθματοοικονομικισ
Εργαςτιριο Γεωγραφικϊν Υυςτθμάτων Σλθροφοριϊν, Γεωοικονομίασ και
Γεωπολιτικισ
Εργαςτιριο Υτρατθγικισ ςτισ Ξεταφορζσ και ςτθν Οαυτιλία
Εργαςτιριο Οαυτιλιακισ Σλθροφορικισ
Εργαςτιριο Ρργάνωςθσ & Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Υυςτθμάτων
Θαλαςςίων Ξεταφορϊν
Εργαςτιριο Διοίκθςθσ Οαυτιλιακϊν & Νιμενικϊν Επιχειριςεων
Εργαςτιριο Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Νιψθσ Αποφάςεων
Εργαςτιριο Υυςτθμάτων Υχεδιαςμοφ, Σαραγωγισ & Νειτουργιϊν
Εργαςτιριο Εφαρμοςμζνθσ Ρικονομικισ και Φεχνολογίασ (Centre for Applied
Economics and Technology Studies, ECO-TECH)
Εργαςτιριο Ψθφιακισ Φυπογραφίασ και Ξακθματικϊν Εφαρμογϊν
Εργαςτιριο Διδακτικισ Ξακθματικϊν και Σοςοτικϊν Ξεκόδων
Εργαςτιριο Ρμάδων και Φελεςτϊν
Εργαςτιριο Υυςτθμάτων Χπολογιςτϊν και Επικοινωνιϊν
Εργαςτιριο Αςφάλειασ Σλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν Υυςτθμάτων
Εργαςτιριο Φεχνθτισ Οοθμοςφνθσ και Υτιριξθσ Αποφάςεων
Εργαςτιριο Σλθροφοριακϊν Υυςτθμάτων
Εργαςτιριο Βάςεων Δεδομζνων
Εργαςτιριο Ιατρικισ Σλθροφορικισ
Ερευνθτικζσ Ρμάδεσ Φμιματοσ ΞΣΕΥ
Ερευνθτικι Δραςτθριότθτα ςε Αλγόρικμουσ και Σολυπλοκότθτα
Ερευνθτικι Δραςτθριότθτα ςε Ξακθματικι Φυςικι
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Εργαςτιριο Χρθματοοικονομικϊν Ξακθματικϊν
Εργαςτιριο Υτατιςτικισ και Ανάλυςθσ Δεδομζνων
Εργαςτιριο Ξακθματικϊν, Διδακτικισ τουσ και Σολυμζςα
Εργαςτιριο Μαλλιτεχνικισ και Σολιτιςμικισ Σαιδείασ
Εργαςτιριο Γλωςςολογίασ
Εργαςτιριο Φυςικϊν Επιςτθμϊν
Εργαςτιριο Ιςτορίασ και Μοινωνικϊν Επιςτθμϊν (Ε.Ι.Μ.Ε.)
Ερευνθτικζσ Ρμάδεσ Φμιματοσ Σ.Φ.Δ.Ε.
Εργαςτιριο Ξακθςιακισ Φεχνολογίασ και Διδακτικισ Ξθχανικισ
Εργαςτιριο Εκπαιδευτικϊν και Μοινωνικϊν Ερευνϊν
Εργαςτιριο Σαιδαγωγικϊν και Ψυχολογικϊν Ερευνϊν και των Εφαρμογϊν
τουσ
Εργαςτιριο Σαιδικοφ Βιβλίου, Νόγου και Θεατρικοφ Σαιχνιδιοφ
Εργαςτιριο Σειραματικισ Ψυχολογίασ, Ψυχομετρικϊν Ερευνϊν και Μλινικϊν
Εφαρμογϊν








Εργαςτιριο Αρχαιομετρίασ
Εργαςτιριο Σεριβαλλοντικισ Αρχαιολογίασ
Εργαςτιριο Γλωςςολογίασ Οοτιοανατολικισ Ξεςογείου
Εργαςτιριο Σλθροφορικισ
Εργαςτιριο Ξεςογειακισ Σολιτικισ
Εργαςτιριο Υχεδίαςθσ Διαδραςτικϊν Υυςτθμάτων



Εργαςτιριο Υχεδιαςμοφ και Ανάλυςθσ με Ηλεκτρονικό Χπολογιςτι:
Computer Aided Design &Engineering (CAD/CAE)
Ερευνθτικζσ Ρμάδεσ Φμιματοσ Ξθχανικϊν Υχεδίαςθσ Σροϊόντων και
Υυςτθμάτων
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9 Η Αριςτεία ςτο Πανεπιςτήμιο Αιγαίου
Φα Επιτεφγματα Αριςτείασ του Σανεπιςτθμίου Αιγαίου περιλαμβάνουν δράςεισ ςε
τομείσ όπωσ διδαςκαλία, εκπαίδευςθ, βαςικι και εφαρμοςμζνθ ζρευνα,
θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, θλεκτρονικό εμπόριο, ανκρωπιςτικζσ και αρχαιολογικζσ
επιςτιμεσ, ςυμμετοχι ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ κ.ά. Ξπορεί να είναι αποτζλεςμα
ατομικισ ι ομαδικισ εργαςίασ και ζχουν βραβευκεί ι διακρικεί από Εκνικό ι
Διεκνι Φορζα.

Υτθ ςυνζχεια παρουςιάηονται βραβεφςεισ, διακρίςεισ, δράςεισ αριςτείασ των
πειραματικϊν ςχολείων του Σανεπιςτθμίου Αιγαίου (ΣΑ), αξιόλογεσ δράςεισ αλλά
και προςωπικζσ διακρίςεισ μελϊν ΔΕΣ του Ιδρφματοσ.

Α.

Επιτεφγματα Αριςτείασ και Φοιτητζσ

1. Βραβεφςεισ
(2011) «Εκνικόσ Διαγωνιςμόσ ECOTROPHELIA 2011»
Σμήμα Επιςτήμησ Σροφίμων και Διατροφήσ του ΠΑ και Σμήμα Επιςτήμησ και
Σεχνολογίασ Σροφίμων του Γεωπονικοφ Πανεπιςτημίου Αθηνϊν
(2010) «1οσ Σανελλινιου Φοιτθτικόσ Διαγωνιςμόσ Μαινοτομίασ ςτθν Ηλεκτρονικι
Διακυβζρνθςθ WeGov 2010»
Σμήμα Μηχανικϊν Πληροφοριακϊν & Επικοινωνιακϊν υςτημάτων του Π Α
(2010) «Young European Arena of Research 2010»
Σμήμα Ναυτιλίασ και Επιχειρηματικϊν Τπηρεςιϊν του ΠΑ
(2010) Σανελλινιοσ «Ανοιχτόσ Διαγωνιςμόσ Ιδεϊν: Υχεδιαςμόσ Ψθφιακοφ
Αναγνϊςτθ Βιβλίων και Υυνοδευτικισ Σλατφόρμασ διαχείριςθσ Σεριεχομζνου»
Σμήμα Μηχανικϊν χεδίαςησ Προϊόντων και υςτημάτων του ΠΑ
(2009) «2οσ Φοιτθτικόσ Διαγωνιςμόσ Ψθφιακισ Μαινοτομίασ για το Ηλεκτρονικό
Εμπόριο (e-nnovation 2009)»
Σμήμα Μηχανικϊν Πληροφοριακϊν & Επικοινωνιακϊν υςτημάτων του ΠΑ

2. Διακρίςεισ
(2010) «Wegov 2010»
Σμήμα Μηχανικϊν Πληροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν υςτημάτων του ΠΑ
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(2010) «Wegov 2010»
Σμήμα Μηχανικϊν Οικονομίασ και Διοίκηςησ του ΠΑ
(2010) «Ennovation 2010 Ψθφιακισ Μαινοτομίασ για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν»
Σμήμα Μηχανικϊν Πληροφοριακϊν & Επικοινωνιακϊν υςτημάτων του ΠΑ
(2009) «2οσ Φοιτθτικόσ Διαγωνιςμόσ Ψθφιακισ Μαινοτομίασ για το Ηλεκτρονικό
Εμπόριο (e-nnovation 2009)»
Σμήμα Μηχανικϊν Πληροφοριακϊν & Επικοινωνιακϊν υςτημάτων του ΠΑ
(2008) «Global Management Challenge»
Σμήμα Μηχανικϊν Πληροφοριακϊν & Επικοινωνιακϊν υςτημάτων του ΠΑ

Β.

Επιτεφγματα Αριςτείασ Ακαδημαϊκοφ Προςωπικοφ

1. Ακαδημαϊκή Αριςτεία
(2011) Νηςιωτικότητα
Σίτλοσ δράςησ: Φο Σανεπιςτιμιο Αιγαίου μζλοσ του Δικτφου Αριςτείασ Οθςιωτικϊν
Σεριοχϊν (R.E.T.I.) (Réseau d’Excellence des Territoires Insulaires- R.E.T.I.Excellence Network of the Island Territories – E.N.I.T.)).
υντελεςτζσ: Σανεπιςτιμιο Αιγαίου- Επικ. Μακθγθτισ Γ. Υπιλάνθσ

2. Αριςτεία
(2011) Ποιότητα Πανεπιςτημιακήσ Εκπαίδευςησ
Σίτλοσ Δράςησ: Labeling ελλθνογαλλικοφ ΣΞΥ «BIODIV»
Σίτλοσ διάκριςησ: Υιμανςθ Αριςτείασ από το Mediterranean Office for Youth (MOY)
υντελεςτζσ: Γ. Φςιρτςισ, Αναπλ. Μακθγθτισ, Φμιμα Επιςτθμϊν τθσ Θάλαςςασ του
Σανεπιςτθμίου Αιγαίου
(2009) Εφαρμοςμζνη ζρευνα
Σίτλοσ Δράςησ: Διαδραςτικι πολιτιςμικι εφαρμογι για τθν προβολι του μουςικοφ
πολιτιςμοφ ςτο Βόρειο Αιγαίο.
Σίτλοσ διάκριςησ: Αριςτεία
υντελεςτζσ: Εργαςτιριο Μοινωνικισ και Σολιτιςμικισ Ψθφιακισ Φεκμθρίωςθσ,
Διευκυντισ Υ. Χτοφρθσ, Μακθγθτισ Φμιματοσ Μοινωνιολογίασ του Σανεπιςτθμίου
Αιγαίου

3.Σιμητική Διάκριςη
(2009) Ποιοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Σηλεδιάςκεψησ ςτα ΑΕΙ
Σίτλοσ Δράςησ: Βράβευςθ ποιότθτασ ςτθν Φθλεκπαίδευςθ, 2009.2009 Award for
Quality in e-learning
Σίτλοσ διάκριςησ: Φιμθτικι διάκριςθ
υντελεςτζσ: Χ.Βιτςιλάκθ, Μακθγιτρια, Φμιμα Επιςτθμϊν τθσ Σροςχολικισ Αγωγισ
και του Εκπαιδευτικοφ Υχεδιαςμοφ του Σανεπιςτθμίου Αιγαίου
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4. Βραβεφςεισ
(2010) Βαςική ζρευνα ςτην πολιτική οικονομία
Σίτλοσ διάκριςησ: Βραβείο William Kapp Prize 2010-Evolutionary Political Economy
υντελεςτζσ: Γ. Νιάγκουρασ Αναπλ. Μακθγθτισ, Φμιμα Ξθχανικϊν Ρικονομίασ και
Διοίκθςθσ του ΣΑ
(2010) Πρότυπη εφαρμογή ςτο πεδίο ICT’s- κινητή τηλεφωνία
Σίτλοσ Δράςησ: Ε.Α.R.T.H. Σρότυπθ εφαρμογι ςτθν πλατφόρμα adroid
Σίτλοσ διάκριςησ: 2o βραβείο ςτον Σανελλινιο διαγωνιςμό τθσ HTC Hellas για
ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςτθν πλατφόρμα Android (κατθγορία Οζα & Μαιρόσ).
υντελεςτζσ: Α. Νουκάσ, Δ. Δαμόπουλοσ, Υ.-Α. Ξενεςίδου, Ξ.–Ε. Υκαρκαλά,
μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ του Φμιματοσ Ξθχανικϊν Σλθροφοριακϊν και
Επικοινωνιακϊν Υυςτθμάτων του ΣΑ, ςε ςυνεργαςία με τον Νζκτορα Γ.
Μαμπουράκθ.
(2010) Ποιότητα Πανεπιςτημιακήσ Εκπαίδευςησ
Σίτλοσ Δράςησ: Ακαδθμαϊκζσ και ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ για τθ ςυνεργαςία
μεταξφ των Ξεςογειακϊν Μρατϊν
Σίτλοσ διάκριςησ: Μοινοβουλευτικι Διάςκεψθ τθσ Ξεςογείου (PAM), 2010
υντελεςτζσ: Ιωάννθσ Υειμζνθσ κακθγθτισ, Φμιμα Ξεςογειακϊν Υπουδϊν,
Διευκυντισ του Ξεταπτυχιακοφ Σρογράμματοσ
(2001, 2010) Πρωτοποριακή Ζρευνα ςτη Βιοποικιλότητα
Σίτλοσ Δράςησ: Biodiversity Ecological Processes in Terrestrial Ecosystems
(BIODEPTH)
Σίτλοσ διάκριςησ: Ευρωπαϊκό Βραβείο ζρευνασ Descartes 2001 και Χποψιφιοσ για
το European Science Foundation Award 2010
υντελεςτζσ: Αντρζασ Φροφμπθσ, Μακθγθτισ, Φμιμα Σεριβάλλοντοσ, Σανεπιςτιμιο
Αιγαίου
(2010) Ανθρωπιςτικζσ και Αρχαιολογικζσ Επιςτήμεσ
Σίτλοσ διάκριςησ: COSTA NAVARINO - International Archaeometry Award
υντελεςτζσ: Ιωάννθσ Νυριτηισ, Μακθγθτισ, Φμιμα Ξεςογειακϊν Υπουδϊν,
Διευκυντισ Εργαςτθρίου Αρχαιομετρίασ
(2009) Εφαρμοςμζνη ζρευνα
Σίτλοσ Δράςησ: Υχολικοί Χάρτεσ
Σίτλοσ διάκριςησ: Διεκνζσ Βραβείο Υχολικϊν Χαρτϊν
υντελεςτζσ: Ερευνθτικό Εργαςτιριο Χαρτογραφία και Γεωπλθροφορικισ, Οικόλαοσ
Υουλακζλλθσ, Μακθγθτισ, Φμιμα Γεωγραφίασ, Σανεπιςτιμιο Αιγαίου
(2009) Εφαρμοςμζνη Ζρευνα
Σίτλοσ Δράςησ: Ανάλυςθ δεδομζνων Netflix Prize
Σίτλοσ διάκριςησ: 2θ κζςθ για το βραβείο ανάλυςθσ δεδομζνων
υντελεςτζσ: Ρμάδα "The Ensemble" αποτελοφμενθ από ομάδα φοιτθτϊν του
Φμιματοσ Ξθχανικϊν Ρικονομίασ και Διοίκθςθσ του ΣΑ με υπεφκυνο τον κ. Αμπαηι,
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Επίκ. Μακθγθτι του Φμιματοσ και τισ ομάδεσ “Grand Prize Team" και "Vandelay
Industries".
(2009) Βαςική και Εφαρμοςμζνη Ζρευνα
Σίτλοσ Δράςησ: Ανερχόμενουσ Διακρικζντεσ Ξελετθτζσ
Σίτλοσ διάκριςησ: Βράβευςθ ωσ ζνασ από τουσ 4 παγκοςμίωσ Emerging Scholars of
Distinction τθσ Διεκνισ Ακαδθμία Ξελετϊν Φουριςμοφ
υντελεςτζσ: Α. Σαπακεοδϊρου, Αναπλ. Μακθγθτισ, Φμιμα Διοίκθςθσ
Επιχειριςεων του Σανεπιςτθμίου Αιγαίου
(2008) Βαςική και Εφαρμοςμζνη Ζρευνα
Σίτλοσ διάκριςησ: Maritime Economics & Logistics- Best Paper Award 2008
υντελεςτζσ: Θ. Σάλλθσ, Μακθγθτισ, Φμιμα Οαυτιλίασ και Επιχειρθματικϊν
Χπθρεςιϊν του Σανεπιςτθμίου Αιγαίου
(2008) Σίτλοσ διάκριςησ: Βραβείο καλφτερου άρκρου για το άρκρο «Exploiting the
Cloning Capacity of Mobile Agents for Cost-Effective Data fusion in Wireless Sensor
Networks” που παρουςιάςτθκε ςτο 13th IEEE Symposium on Computers and
Communications (ISCC’08).
υντελεςτζσ: Δαμιανόσ Γαβαλάσ, Επίκουροσ Μακθγθτισ ςτθν Υχολι Μοινωνικϊν
Επιςτθμϊν, Φμιμα Σολιτιςμικισ Φεχνολογίασ και Επικοινωνίασ
(2006, 2007, 2008) Σεχνολογική καινοτομία ςτην αξιοποίηςη φυςικϊν
πόρων/αφαλάτωςη
Σίτλοσ Δράςησ: Σλωτι Αυτόνομθ Ρικολογικι και Αποδοτικι Ξονάδα Αφαλάτωςθσ ΕΣΑΟ ζργο ΦΣ-46
Σίτλοι διάκριςησ:
 EU Regions Committee Lloyd’s committee 2006 – 2007
 Μαλι πρακτικι ζργων ΕΣΑΟ, Χπουργείο Ανάπτυξθσ/ Best Practice of EPAN
Projects, Ministry of Development
 Βραβείο Regiostrars Awards 2008, Ευρωπαϊκι Ζνωςθ/ Regiostrars Awards
2008, European Union
 2006 Lloyd’s List Award for Maritime Innovation/ 2006 Lloyd’s List Award for
Maritime Innovation
 Χποψθφιότθτα (ςτουσ 3 τελικοφσ διεκδικθτζσ) βραβείου Σράςινθσ
Επιχειρθματικότθτασ ΥΕΒ
υντελεςτζσ: Επιςτθμονικόσ Χπεφκυνοσ: Ο. Οικθτάκοσ, Μακθγθτισ, Φμιμα Οαυτιλίασ
& Επιχειρθματικϊν Χπθρεςιϊν, του Σανεπιςτθμίου Αιγαίου, Επιςτθμονικι ομάδα:
Νίλασ Θ., Νίτινασ Ο., Γεωργοφλθσ Γ., Δάγκινθσ Ι.
(2006) Ζρευνα ςτο χϊρο των γνωςτικϊν επιςτημϊν ςτη μουςική
Σίτλοσ Δράςησ: ΕSCOM Young Researcher Award
Σίτλοσ διάκριςησ: Young Researcher Award (Βραβείο Οζου Ερευνθτι)
υντελεςτζσ: Θ. Μουτςουπίδου, Διδάςκουςα του Φμιματοσ Επιςτθμϊν τθσ
Σροςχολικισ Αγωγισ και Εκπαιδευτικοφ Υχεδιαςμοφ του Σανεπιςτθμίου Αιγαίου
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(2005) Risk Assessment
Σίτλοσ διάκριςησ: Βραβείο καλφτερου άρκρου ςτο ςυνζδριο International Congress
of Coastal and Marine Tourism
υντελεςτζσ: Ο. Οικθτάκοσ, Μακθγθτισ, Φμιμα Οαυτιλίασ & Επιχειρθματικϊν
Χπθρεςιϊν του Σανεπιςτθμίου Αιγαίου
(2004) Βιομηχανικόσ χεδιαςμόσ
Σίτλοσ διάκριςησ: 2οσ Διεκνισ Διαγωνιςμόσ Βιομθχανικοφ Υχεδίου Επίπλων
Γραφείου, τθσ εταιρείασ Δρομζασ.
Υυντελεςτζσ:
υντελεςτζσ: DPSD 2000, 18 φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ του Φμιματοσ Ξθχανικϊν
Υχεδίαςθσ Σροϊόντων και Υυςτθμάτων του ΣΑ, υπό τθν κακοδιγθςθ του ΕΕΔΙΣ Δ.
Σαπαδόπουλου.

5. Διακρίςεισ
(2009) Κδρυςη Νζου Προπτυχιακοφ Σμήματοσ
Σίτλοσ Δράςησ: «Κδρυςη του Σμήματοσ Οικονομικήσ και Διοίκηςησ Σουριςμοφ»
Η ίδρυςθ του Φμιματοσ Ρικονομικισ και Διοίκθςθσ Φουριςμοφ ζρχεται να καλφψει
το κενό που υπιρχε ςτθν ελλθνικι εκπαίδευςθ ςε τουριςτικζσ ςπουδζσ και
ςυγχρόνωσ να ολοκλθρϊςει τθν κάκετθ διάρκρωςθ των ςπουδϊν ςτο ςυγκεκριμζνο
γνωςτικό αντικείμενο ςε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, ςτο
Σανεπιςτιμιο Αιγαίου.
(2009) Εφαρμοςμζνεσ Φυςικζσ επιςτήμεσ
Σίτλοσ διάκριςησ: Ακαδθμαϊκόσ Ευρωπαϊκισ Ακαδθμίασ Επιςτθμϊν και Φεχνϊν
υντελεςτζσ: Ιωάννθσ Νυριτηισ, Μακθγθτισ, Φμιμα Ξεςογειακϊν Υπουδϊν,
Διευκυντισ Εργαςτθρίου Αρχαιομετρίασ
(2002) Ευρωπαϊκζσ ςπουδζσ
Σίτλοσ Δράςησ: Διδαςκαλία, ζρευνα και οργάνωςθ των Ευρωπαϊκϊν ςπουδϊν ςτο
ελλθνικό και ακαδθμαϊκό χϊρο
Σίτλοσ διάκριςησ: Ευρωπαϊκι Ζδρα Jean Monnet ςτθν Ευρωπαϊκι Σολιτικι
Ρλοκλιρωςθ
υντελεςτζσ: Σαναγιϊτθσ Γρθγορίου, Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ ςτο Σανεπιςτιμιο
Αιγαίου και Σρόεδροσ του Φμιματοσ Μοινωνιολογίασ
(2000) Επιςτημονικό και Διδακτικό Ζργο
Σίτλοσ Δράςησ: Διοργάνωςθ Μφκλου Υπουδϊν Jean Monnet ςτο αντικείμενο τθσ
ευρωπαϊκισ περιβαλλοντικισ πολιτικισ.
Σίτλοσ διάκριςησ: Χρθματοδότθςθ κφκλου ςπουδϊν Jean Monnet
υντελεςτζσ: Αντρζασ Φροφμπθσ, Μακθγθτισ, Φμιμα Σεριβάλλοντοσ, Σανεπιςτιμιο
Αιγαίου και Ξιχάλθσ Υκοφρτοσ, Μακθγθτισ, Φμιμα Σεριβάλλοντοσ Σανεπιςτιμιο
Αιγαίου
(1988) Εφαρμοςμζνεσ ανθρωπιςτικζσ επιςτήμεσ
Σίτλοσ Δράςησ: Ξζκοδοι Χρονολόγθςθσ ςτθν Αρχαιολογία
Σίτλοσ διάκριςησ: Ζπαινοσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν
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υντελεςτζσ: Ιωάννθσ Νυριτηισ, Μακθγθτισ, Φμιμα Ξεςογειακϊν Υπουδϊν,
Διευκυντισ Εργαςτθρίου Αρχαιομετρίασ

Γ.

Προςωπικζσ Διακρίςεισ

1. Ρ Μακθγθτισ Σάρισ Φςάρτασ είναι Μζλοσ του Κζντρου Ερευνών Σουριςμοφ (
Tourist Research Center, TRC). To TRC είναι από τα ςθμαντικότερα Μζντρα
Ερευνθτικισ Αριςτείασ ςτο χϊρο του Φουριςμοφ παγκοςμίωσ. Ξόνο τα μζλθ τα
οποία παρουςιάηουν ζνα ςθμαντικό κομμάτι ςυνειςφοράσ ςτον τομζα του
τουριςμοφ μποροφν να γίνουν δεκτά από τθν Επιτροπι Επιλογισ του TRC. Φο
Μζντρο δεν επιτρζπει παραπάνω από 25 μζλθ ςυνολικά (3 μζλθ ανά χϊρα και 2
μζλθ ανά κζντρο).
2. Ρ Μακθγθτισ Αντρζασ Φροφμπθσ ανακθρφχκθκε Ιππότησ τησ Γαλλικήσ
Δημοκρατίασ / Σάξη του Φοίνικα των Γραμμάτων (Chevalier de l’Ordre des
Palmes Académiques), για τθν προςφορά και ςυμβολι του ςτθν διάδοςθ του
γαλλικοφ πολιτιςμοφ αλλά και ςτθν ανάπτυξθ των ελλθνογαλλικϊν
ακαδθμαϊκϊν ςχζςεων (2008).
3. Ρ Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Σαναγιϊτθσ Γρθγορίου ανακθρφχκθκε Ιππότησ τησ
Γαλλικήσ Δημοκρατίασ / Σάξη του Φοίνικα των Γραμμάτων (Chevalier de
l’Ordre des Palmes Académiques) με απόφαςθ του Σρωκυπουργοφ τθσ Γαλλίασ
τθσ 16.9.2005. Η απονομι αυτισ τθσ διάκριςθσ ςθμαίνει αναγνϊριςθ του
ακαδθμαϊκοφ και επιςτθμονικοφ ζργου του τιμθκζντοσ και γενικότερα τθσ εκ
μζρουσ του ςυμβολι ςτθν καλλιζργεια και διάδοςθ του γαλλικοφ πολιτιςμοφ και
τθσ γαλλικισ γλϊςςασ (francophonie) ςτθν Ελλάδα αλλά και ςτον ευρφτερο
ευρωπαϊκό χϊρο.
4. Η Μακθγιτρια Δαςκαλοποφλου Υοφία ανακθρφχκθκε Ιππότησ τησ Γαλλικήσ
Δημοκρατίασ /Σάξη του Φοίνικα των Γραμμάτων (Chevalier de l’Ordre des
Palmes Académiques) (2005).
5. Ρ Μακθγθτισ Ιωάννθσ Νυριτηισ εκλζχτθκε ωσ Αντεπιςτζλλον Μζλοσ
Ακαδημαϊκοφ από την Γαλλική Ακαδημία Επιςτήμων, Γραμμάτων & Φεχνϊν
Dijon, για επιτεφγματα ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ Εφαρμοςμζνεσ ςτισ
Ανκρωπιςτικζσ Επιςτιμεσ (2003).
6. Ρ Μακθγθτισ Αντρζασ Φροφμπθσ βραβεφτθκε με το Μετάλλιο τησ Ακαδημίασ
Αθηνών ωσ Σρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Σεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ
και Ενθμζρωςθσ (2001)
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Δ.

Δράςεισ Αριςτείασ Πειραματικϊν χολείων του Πανεπιςτημίου
Αιγαίου

Φο Πειραματικό Λφκειο του Πανεπιςτημίου Αιγαίου ςτθ Ξυτιλινθ, το 1ο και 2ο
6/θεςιο Πειραματικό Δημοτικό χολείο και το Ειδικό χολείο του Πανεπιςτημίου
Αιγαίου ςτθ Τόδο αποτελοφν πλζον ςφμφωνα με το νζο κεςμικό πλαίςιο του
Ο3966/2011, Πρότυπα Πειραματικά χολεία ςυνδεδεμζνα με το Κδρυμα. Φα
Σρότυπα Σειραματικά Υχολεία του Σανεπιςτθμίου Αιγαίου ανικουν ςτα 15
Σειραματικά Νφκεια και τα 18 Σειραματικά Δθμοτικά Υχολεία (το Ειδικό Υχολείο
είναι το μοναδικό πανελλθνίωσ), που κρίκθκαν ικανά να αναλάβουν το νζο τουσ
ρόλο ςτθν προαγωγι τθσ εκπαιδευτικισ ζρευνασ ςτθν πράξθ και ςτθν πειραματικι
εφαρμογι προγραμμάτων ςπουδϊν, μεκόδων διδαςκαλίασ και καινοτόμων
δράςεων. Η κετικι αυτι εξζλιξθ, πζρα από τθ ςαφι δικαίωςθ όλων των
εμπλεκομζνων –ςχολείων και Σανεπιςτθμίου Αιγαίου- ςθματοδοτεί το ξεκίνθμα
μιασ νζασ πορείασ ς’ ζνα εκπαιδευτικό περιβάλλον υψθλϊν απαιτιςεων και
πολλαπλϊν προκλιςεων.
Πειραματικό Δημοτικό χολείο Ρόδου του Πανεπιςτήμιου Αιγαίου
1ο Βραβείο Αειφόρου Υχολείου - 1οσ Σανελλινιοσ Διαγωνιςμόσ τθσ Ελλθνικισ
Εταιρείασ Σεριβάλλοντοσ και Σολιτιςμοφ
2ο Σειραματικό Δθμοτικό Υχολείο Τόδου του ΣΑ
Μαινοτομία Υχολικόσ Ρδθγόσ (από το 2004-05)
Ειδικό Σειραματικό Δθμοτικό Υχολείο Τόδου του ΣΑ
Ζνασ φορθτόσ υπολογιςτισ για κάκε παιδί (από το 2010-11)
3/κεςιο Σειραματικό Δθμοτικό Υχολείο Τόδου του ΣΑ
Πειραματικό Λφκειο Μυτιλήνησ Πανεπιςτημίου Αιγαίου
Βράβευςθ και Διάκριςθ (2009-2010)
Χρυςι Φομι και Ξουςικι - Σρόγραμμα e-twinning
Πειραματικό Λφκειο Μυτιλήνησ Πανεπιςτημίου Αιγαίου
Διάκριςθ (2007-2008)
Ευρωπαϊκόσ Διαγωνιςμόσ «50 years together in diversity: Sailing in the centennial»
Πειραματικό Γυμνάςιο Μυτιλήνησ Πανεπιςτημίου Αιγαίου
Ανάπτυξθ και Εφαρμογι Εργαλείων διδαςκαλίασ κι εκπαίδευςθσ ςτο Γυμνάςιο, ςε
ςυνεργαςία με το Φμιμα Γεωγραφίασ του ΣΑ.
PAM-INA : Perception, Attitude, Movement – Identity Needs Action
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ:
Οι προκλιςεισ ενόσ Πολυνθςιωτικοφ, Ακριτικοφ Πανεπιςτθμίου
Δεκέμβριος 2011
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Ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν εργαλείων που ςτοχεφουν ςτθν αντίλθψθ και ανάπτυξθ
τθσ ιδζασ τθσ Ευρωπαϊκισ Φαυτότθτασ (European identity).
iGuess (Introducing GIS Use in Education in Several Subjects)
Εφαρμογι του προγράμματοσ iGuess από μακθτζσ Βϋ τάξθσ.
Digital.earth.eu.
Σροϊκθςθ χριςθσ γεωγραφικϊν εποπτικϊν μζςων ςτα ςχολεία και τθν εκπαίδευςθ
των εκπαιδευτικϊν.
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