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Συντελεστές

Κείμενα - Συλλογή πληροφορίας και υλικού Κώστας Γαβριλάκης, Μάριος Μπαλής,   
 Νικολέτα Τσεσμελή

Συντονισμός - Επιμέλεια Κώστας Γαβριλάκης

Χάρτες Μάριος Μπαλής

∆ημιουργικό  PRINT ALL

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

Γραφείο ∆ιασύνδεσης, ∆/νση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας

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

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

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

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

10 Η πόλη με μια ματιά
11 ∆υο λόγια για το Καρλόβασι

12 Πού βρίσκεται το Πανεπιστήμιο;

16 Επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο

18 Οι πρώτες μέρες στη Σάμο
19 Πού μπορώ να μείνω για τις πρώτες μέρες;

20 •Ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια στο Καρλόβασι

23 Πού μπορώ να φάω;

23 … ένα πρωινό;

23 … ένα μεσημεριανό, ένα βραδινό;

24 Αν πρέπει να αγοράσω μερικά τρόφιμα;

24 Μήπως χρειαστεί να νοικιάσω αυτοκίνητο;

25 •Γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων

26 Με τις συγκοινωνίες γενικά τι γίνεται;

26 Μετακινήσεις εντός νησιού

27 Έχει το Πανεπιστήμιο δικό του μέσο μετακίνησης;

28 Μετακινήσεις εκτός νησιού

28 •Ναυτιλιακές εταιρείες

29 •Αεροπορικές εταιρείες

30 •Τουριστικά πρακτορεία
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32 Εγκατάσταση και διαβίωση
33 Ποιες διευκολύνσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο;

34 Από φαγητό τι γίνεται; 

34 Υπάρχουν δωρεάν δωμάτια για φοιτητές;

35 Πότε θα μάθω αν μπορώ να μείνω σε φοιτητική εστία;

36 Πως θα ψάξω για να νοικιάσω ένα σπίτι ή ένα διαμέρισμα;

36 •Μεσιτικά γραφεία

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

38 Υπάρχουν γραφεία μετακομίσεων και μεταφορών;

38 •Εταιρείες μετακομίσεων – μεταφορών

39 Υπάρχει δυνατότητα επιδότησης ενοικίου του σπιτιού;

40 Ποιες υπηρεσίες θα πρέπει να γνωρίζω;

48 Υπάρχουν άλλες παροχές εκτός από αυτές του Πανεπιστημίου;

48 Στεγαστικό επίδομα 1000 ευρώ

49 ∆ιεθνής Φοιτητική Κάρτα ISIC

50 Κάρτα νέων Euro<26

50 Πώς μπορώ να πάρω κάποιο φοιτητικό δάνειο;

51 •Τράπεζες

52 Εγγραφή και φοιτητική μέριμνα
53 Πώς γίνεται η εγγραφή στο Πανεπιστήμιο;

54 Ποια δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσω;

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

55 Τι πρέπει να ζητήσω από τη Γραμματεία;

55 Βεβαίωση σπουδών (ή εγγραφής)

56 Ειδικά για την αναβολή στράτευσης

56 Φοιτητικό «Πάσο»

57 Για τις φοιτητικές εστίες, ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;

59 Με καλύπτει το Πανεπιστήμιο σε θέματα υγείας;

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

65 Σύστημα Ενημέρωσης Φοιτητών

66 Πότε ξεκινούν και πότε τελειώνουν τα μαθήματα;

67 Βιβλία θα μας δώσει το Πανεπιστήμιο;

68 Τι είναι τα εργαστήρια;

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

71 Η Βιβλιοθήκη

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

72 Πώς μπορώ να αξιοποιήσω τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης;

73 Το Τμήμα Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων & ∆ιεθνών Συνεργασιών

73 Μπορώ δηλαδή να πάω για σπουδές και στο εξωτερικό;

75 Μπορώ να πάω και για δουλειά στο εξωτερικό;

75 Tι άλλο μπορεί να μου προσφέρει ένα τέτοιο πρόγραμμα;

76 Τι να κάνω για να συμμετάσχω στο πρόγραμμα;

76 Η Πρακτική Άσκηση

77 Άλλες υπηρεσίες σχετικά με τις σπουδές

77 Μπορώ να πάρω κάποια υποτροφία;

78 Σύμβουλος σπουδών
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80 Φοιτητικές ομάδες, δράσεις & πρωτοβουλίες
81 Ποιες ομάδες λειτουργούν σήμερα;

81 Φοιτητικοί σύλλογοι

82 Επιστημονικές - Πολιτιστικές ομάδες

82 Όμιλος Παρατηρησιακής Αστρονομίας

84 Χορευτική ομάδα Παραδοσιακών Χορών

84 Φοιτητικός Ραδιοφωνικός Σταθμός «Χώρος» 94,2 FM 

86 Αθλητικές ομάδες

86 Ποδοσφαιρική ομάδα – ΑΠΣΦ ΣΘΕ

88 ∆ικτυακές πύλες (portals)

88 My Aegean

90 Μπορώ να δημιουργήσω μια νέα ομάδα;

90 Πολιτιστική εβδομάδα
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Καλωσόρισμα
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Αγαπητές και Αγαπητοί Πρωτοετείς,

Καλώς ήλθατε στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

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

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

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

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά

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

καλό είναι να πάρετε μια γεύση από την πόλη 

και να δείτε που βρίσκεται το Πανεπιστήμιο.

Η πόλη με μια ματιά
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∆υο λόγια για το Καρλόβασι

Το νησί της Σάμου παρουσιάζει μια γεωγραφική ιδιαιτερότητα. Ενώ στα περισ-
σότερα νησιά του Αιγαίου υπάρχει ένας μεγάλος οικισμός που αποτελεί και την 
πρωτεύουσα του νησιού, στη Σάμο υπάρχουν δύο ισοδύναμα «αστικά κέντρα». 
Το Καρλόβασι, στα δυτικά του νησιού, και το Βαθύ ανατολικά. 

Το Καρλόβασι, συμπρωτεύουσα του νησιού, είναι μια πόλη με πολύ ενδιαφέρον 
παρελθόν, παρόν και δυναμικό μέλλον. Βρίσκεται 35 χλμ. από την πόλη της 
Σάμου (Βαθύ). ∆ιαθέτει μεγάλο εμπορικό λιμάνι, πολλές κρατικές υπηρεσίες και 
θεωρείται το εμπορικό κέντρο του νησιού.

Το Καρλόβασι έχει σήμερα 10 χιλιάδες κατοίκους. Οι 2.500 από αυτούς είναι 
μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας (φοιτητές, καθηγητές, διοικητικοί κ.λπ.). 
Θα μπορούσε λοιπόν να πει κανείς ότι πρόκειται για ένα «φοιτητικό campus».

Ένας που ζει στo Καρλόβασι δεν χρειάζεστε περισσότερα από 15 λεπτά για να 
φτάσει σε ραντεβού, στη δουλειά ή στο χώρο διασκέδασης, όπου κι αν βρίσκο-
νται αυτά. Ο «καφές στην παραλία» αποτελεί στοιχείο της καθημερινότητας. 
Κάθε εποχή, κάθε μέρα, κάθε ώρα έχουν τα δικά τους χρώματά. Η θάλασσα και 
ο ουρανός μεταβάλλουν διαρκώς το τοπίο γύρω από την πόλη.

Τα ονόματα που έχουν δοθεί στις συνοικίες της πόλης είναι πολύ κατατοπιστικά. 
Το Καρλόβασι αποτελείται από τον Όρμο, το Νέο, το Μεσαίο, το Λιμάνι και το 
Παλαιό. Το κέντρο λέγεται Νέο Καρλόβασι. Η πόλη είναι ιδιαίτερα αραιοκατοι-
κημένη και αυτό είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό της γνώρισμα. Το Καρλόβασι 
είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και πιο αραιοκατοικημένη κωμόπολη του νησιού, 
μεγαλύτερη και από πολλές μεσαίες πόλεις της Ελλάδας.
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  Στον Καρλόβασι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διαθέτει έναν σημαντικό αριθμό 
διατηρητέων κτιρίων που έχουν παραχωρηθεί από την τοπική κοινωνία και βρίσκο-

νται στο κέντρο της πόλης. Η διασπορά λειτουργιών μέσα στον ιστό της πόλης έχει 

βοηθήσει στην όσμωση πανεπιστημιακής κοινότητας και τοπικής κοινωνίας

Πού βρίσκεται το Πανεπιστήμιο;
Στην Σάμο λειτουργούν τα 3 από τα 16 Τμήματά του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Η φοιτητική κοινότητα αποτελείται σήμερα από 1.675 προπτυχιακούς φοιτητές 
και 360 μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Πανεπιστήμιο στεγάζεται σε αρκετά κτίρια, παραδοσιακά και σύγχρονα, που 
βρίσκονται διεσπαρμένα μέσα στο Καρλόβασι.

Κατά την περιήγησή σας στη πόλη θα συναντήσετε αρκετά ιστορικά κτίρια που 
θα σας ταξιδέψουν σε περασμένες εποχές. Σε μερικά από αυτά στεγάζονται 
υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Εκτός από τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά, 
θα δείτε το Ηγεμονικό Μέγαρο (στο οποίο στεγάζεται η Γραμματεία του Τμήματος 
Μαθηματικών), το Χατζηγιάνειο (που φιλοξενεί τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου), 
το ανακαινισμένο κτίριο της Εμπορικής Σχολής (στο οποίο πραγματοποιούνται 
μαθήματα του Τμήματος Μαθηματικών), την Πορφυριάδα Σχολή και πολλά ακόμα. 

Στον οικισμό του Μεσαίου Καρλοβάσου ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η παραδοσια-
κή νησιώτικη αρχιτεκτονική των κατοικιών, ενώ στο Νέο Καρλόβασι συγκεντρώνεται 
η εμπορική κίνηση της περιοχής. Εδώ, θα βρείτε πολλά καταστήματα για οτιδή-
ποτε χρειαστεί να αγοράσετε. Όσο για το φαγητό και τη νυχτερινή διασκέδαση, 
οι επιλογές είναι αρκετές. 
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Κτίρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι
Κτίριο Υπηρεσίες - Χρήσεις
1. Εμπορική Σχολή Αίθουσες ∆ιδασκαλίας (Μ.), 

  Κέντρο Πληροφορικής (Μ – ΜΠΕΣ – ΣΑΧΜ)

2. Ηγεμονικό Μέγαρο (Ηγεμονείο) Γραμματεία (Μ), Γραφεία ∆ιδασκόντων (Μ), Οικονομική Υπηρεσία

3. Λυμπέρη Γραμματεία (ΜΠΕΣ), Αίθουσες ∆ιδασκαλίας (ΜΠΕΣ), 

  Γραφεία ∆ιδασκόντων (ΜΠΕΣ), ∆ιοικητικές Υπηρεσίες Σχολής

4. Βουρλιώτη Γραμματεία (ΣΑΧΜ), Γραφεία ∆ιδασκόντων (ΣΑΧΜ), 

  ∆ιανομή βιβλίων (Μ – ΜΠΕΣ – ΣΑΧΜ)

5. Μόραλη Γραφεία ∆ιδασκόντων (Μ)

6. Χατζηγιάννειο Βιβλιοθήκη (Μ – ΜΠΕΣ – ΣΑΧΜ)

7. Φοιτητική Λέσχη Φοιτητική Λέσχη, Αίθουσα προβολών (Μ – ΜΠΕΣ – ΣΑΧΜ) 

8. Τσομπανά Εργαστήριο Πολυμέσων (Μ – ΣΑΧΜ)

9. πρώην Κατσίκα Τεχνική Υπηρεσία

10. Σχολικό Συγκρότημα Μεσαίου Καρλοβάσου Αίθουσες ∆ιδασκαλίας (Μ – ΜΠΕΣ – ΣΑΧΜ)

11. πρώην Ψάθα Γραφεία ∆ιδασκόντων (Μ – ΜΠΕΣ – ΣΑΧΜ)

12. πρώην Παπανικολάου Γραφεία Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Μ: Τμήμα Μαθηματικών
ΜΠΕΣ: Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
ΣΑΧΜ: Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

Κτίρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Λιμάνι Καρλοβάσου
Κτίριο Υπηρεσίες - Χρήσεις

1. Προβατάρη Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (Μ – ΜΠΕΣ – ΣΑΧΜ), 

  Γραφεία ∆ιδασκόντων

2. Samaina Bay Εστιατόριο
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Επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο

Σχολή Θετικών Επιστημών

Κοσμητεία
Τηλ.:  22730 82019

∆ιεύθυνση: Κτίριο Λυμπέρη, Καρλόβασι, 
83200 Σάμος

Τμήμα Μαθηματικών 
Τηλ.: 22730 82100, 82102

Fax: 22730 82109
E-mail: Math_Akad_Gram@

samos.aegean.gr
∆ιεύθυνση: Κτίριο Ηγεμονείο, 

Καρλόβασι, 83200 Σάμος

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών 
και Επικοινωνιακών Συστημάτων 

Τηλ.: 22730 82200, 82202 
Fax: 22730 82209 

E-mail: dicsd@icsd.aegean.gr
∆ιεύθυνση: Κτίριο Λυμπέρη, Καρλόβασι, 

83200 Σάμος

Τμήμα Στατιστικής 
και Αναλογιστικών 

- Χρηματοοικονομικών 
Μαθηματικών 

Τηλ.: 22730 82300, 82302
Fax: 22730 82309

E-mail: dsas@sas.aegean.gr
∆ιεύθυνση: Κτίριο Βουρλιώτη, 

Καρλόβασι, 83200 Σάμος
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Γραφείο Σπουδών 
& Φοιτητικής Μέριμνας
Τηλ.: 22730 82028, 82011

Email: foit_merimna@samos.aegean.gr
∆ιεύθυνση: Κτίριο Λυμπέρη (Γραφείο Νο 13), 

Καρλόβασι, 83200 Σάμος

Γραφείο ∆ιανομής Βιβλίων
Τηλ.: 22730 82056 

∆ιεύθυνση: Κτίριο Βουρλιώτη 
(ημιώροφος), Καρλόβασι, 83200 Σάμος

Βιβλιοθήκη
Τηλ.: 22730 82030
Fax: 22730 82039

E-mail: lib-samos@aegean.gr
∆ιεύθυνση: Χατζηγιάννειο, 
Καρλόβασι, 83200 Σάμος

Υπηρεσία Πληροφορικής 
(ΑΙΓΑΙΟ-NET)

Τηλ.: 22730 82166
Email: help@samos.aegean.gr

∆ιεύθυνση: Καρλόβασι, 83200 Σάμος
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Οι πρώτες μέρες 
στη Σάμο

Για τις πρώτες μέρες στο νησί, ίσως χρειαστεί

να μείνετε προσωρινά σε κάποιο δωμάτιο, 

μέχρι να τακτοποιηθείτε στο δικό σας φοιτητικό σπίτι.

Όσο για το φαγητό και τις μετακινήσεις,

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

Ευτυχώς, οι επιλογές που έχετε μόλις φτάσετε στο νησί είναι πολλές. Ως τουρι-
στικό νησί, η Σάμος διαθέτει αξιοπρεπή και φιλόξενα μεσαία και μικρά ξενοδοχεία, 
πανσιόν αλλά και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατά την περίοδο των εγγραφών (δηλαδή 
τον Σεπτέμβριο) λειτουργούν όλα τα καταλύματα της καλοκαιρινής περιόδου. 
Μπορείτε επομένως να αναζητήσετε κατάλυμα σε οποιαδήποτε περιοχή του 
νησιού. Ειδικότερα όμως για το Καρλόβασι, λογικά δεν θα δυσκολευτείτε να 
βρείτε κάτι στα μέτρα σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Ένωση Ξενοδόχων Σάμου 
στο τηλέφωνο 22730 23973. Το γραφείο της Ένωσης βρίσκεται στην πόλη της 
Σάμου (οδός Καπετάν Σταμάτη 13, 1ος όροφος), στον εμπορικό δρόμο κοντά στον 
δημοτικό κήπο. Αν θέλετε, ρίξτε μια ματιά και στον ιστότοπο της Ένωσης Ξενοδό-
χων Σάμου (www.samoshotels.net) ή στείλτε e-mail στο enxensam@otenet.gr.

   Οι τιμές των καταλυμάτων κυμαίνονται μεταξύ 40-80 ευρώ

  Θυμήσου να πεις στον υπάλληλο της ρεσεψιόν ότι είσαι φοιτητής/φοιτήτρια. 
Λογικά θα σου κάνει καλύτερη τιμή
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Ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια στο Καρλόβασι

Ξ Ε Ν Ο ∆ Ο Χ Ε Ι Α

“SAMAINA ΙΝΝ” Κατ.: 4****
Τηλ.: 22730 30400-5 

Website: www.greek-tourism.gr/samos/
samaina

“SAMAINA MAISONETTES” 
Κατ.: 4****

Τηλ.: 22730 30400
Website: www.greek-tourism.gr/samos/

samaina

“ΑΙΓΑΙΟΝ” Κατ.: 3***
Τηλ.: 22730 33466

Website: www.aegeonhotel.gr

“ΑΜΑΝDA” Κατ.: 3***
Τηλ.: 22730 35230

Website: www.amanda-hotel-samos.gr

“ΜΕΡΟΠΗ”  Κατ.: 3***
Τηλ.: 22730 32510

“SAMAINA BAY” Κατ.: 3***
Τηλ.: 22730 30811-15

Website: www.greek-tourism.gr/samos/
samaina

“SAMAINA PORT” Κατ.: 3***
Τηλ.: 22730 30400

Website: www.greek-tourism.gr/samos/
samaina
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“ΑΝΕΜΑ” Κατ.: 2**
Τηλ.: 22730 30500-5

Website: www.anema.gr

“ΕΡΑΤΩ” Κατ.: 2**
Τηλ.: 22730 35370

“ΕΣΠΕΡΙΑ” Κατ.: 2**
Τηλ.: 22730 30706-8

“ΝΕΦΕΛΗ” Κατ.: 2**
Τηλ.: 22730 34000-1

“ΑΣΤΗΡ” Κατ.: 1*
Τηλ.: 22730 33150

Website: www.astirofsamos.com

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ ΟΜ Ε Ν Α  ∆ΩΜΑ Τ Ι Α

“ΒΑΡ∆ΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ”
Τηλ.: 22730 34957

“Κ.Ρ.”
Τηλ.: 22730 33376

“ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ” 
Τηλ.: 22730 32841
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Ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια στο Καρλόβασι

 “ΚΥΡΙΑΤΖΗΣ Ε. & Α.”
Τηλ.: 22730 33767

“ΜΟΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ”
Τηλ.: 22730 32773

“ΜΠΑΛΕΤΣΗ ΓΙΑΣΕΜΩ”
Τηλ.: 22730 35318

“ΨΑΘΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ”
Τηλ.: 22730 33486 

“ΑΘΗΝΑ”
Τηλ.: 22730 32992 

“ΑΛΚΥΟΝΗ”
Τηλ.: 22730 34317 

“SAILING”
Τηλ.: 22730 30825 

“VILLA EVA”
Τηλ.: 22730 30020 

E-mail: vilaeva@samos.aegean.gr
Website: http://www.villaeva-samos.gr/
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Πού μπορώ να φάω;
… ένα πρωινό;

Αν το ξενοδοχείο ή το ενοικιαζόμενο δωμάτιο δεν προσφέρουν πρωινό, σας προ-
τείνουμε να καθίσετε σε ένα καφέ. Αν μένετε κοντά στο λιμάνι, μπορείτε να επικε-
φτείτε ένα από τα πολλά καφέ που βρίσκονται στην προκυμαία και να απολαύσετε 
το πρωινό και τη θάλασσα. Αν πάλι μένετε κοντά στο κέντρο, μπορείτε να καθίσετε 
στην πλατεία της πόλης με το σιντριβάνι, μπροστά από το ∆ημαρχείο, στην οποία 
θα βρείτε καινούργια καφέ και φάστ φουντ. Κάπου εκεί σίγουρα θα συναντήσετε 
και άλλους φοιτητές που έφτασαν μόλις στη Σάμο ή σπουδάζουν ήδη.

… ένα μεσημεριανό, ένα βραδινό;

Μια σειρά από εστιατόρια, ουζερί, πιτσαρίες, σουβλατζίδικα και παραδοσιακές 
ταβέρνες μπορεί να βρει κανείς μέσα στην πόλη ή λίγο έξω από αυτήν. Αν θέλετε 
να φάτε μέσα στην πόλη σας προτείνουμε να επιλέξετε μία από τις ταβέρνες ή 
τα εστιατόρια που βρίσκονται στο «Μεσαίο», στον «παραλιακό δρόμο προς το 
λιμάνι», επάνω στην «προκυμαία» ή στο «Νέο Καρλόβασι».

Αν πάλι έχετε τη δυνατότητα και θέλετε να βγείτε λίγο εκτός Καρλοβάσου μπορείτε 
να βρείτε πολύ καλό φαγητό σε χωριά που βρίσκονται κοντά στην πόλη, όπως 
τα Κοντακέικα, τα Κοντέικα, ο Άγιος Κωνσταντίνος, οι Μανωλάτες, ο Πλάτανος, 
η Λέκα και η Υδρούσσα.

  Για μπύρα και ποτό δεν χρειάζεται ιδιαίτερο περπάτημα. Στο λιμάνι και στο 
Νέο Καρλόβασι θα βρεις αρκετά μπαράκια, clubs και φοιτητικά στέκια.

  Πάντως, από την 1η Σεπτεμβρίου λειτουργεί και το φοιτητικό εστιατόριο 
(στο Ξενοδοχείο Samaina Bay, που βρίσκεται στο λιμάνι), το οποίο προσφέρει δωρεάν 
πρωινό, γεύμα και δείπνο, με την προϋπόθεση ότι έχεις εγγραφεί στο Πανεπιστήμιο. 

Λίγο πιο κάτω θα βρεις περισσότερα για τον τρόπο εγγραφής
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Αν πρέπει να αγοράσω μερικά τρόφιμα;

Η εμπορική κίνηση της πόλης επικεντρώνεται στο Νέο Καρλόβασι. Εκεί λογικά 
θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Αν ψάχνετε για μεγάλα supermarkets, θα τα βρείτε στο 
Μεσαίο (στην οδό 8ης Μαΐου και απέναντι από το Εθνικό Γήπεδο Καρλοβασίων), 
στον παραλιακό δρόμο προς το λιμάνι και στο Νέο (στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη 
και Ιπποκράτη Ζαΐμη). Minimarkets υπάρχουν σ’ όλη την πόλη.

Μήπως χρειαστεί να νοικιάσω αυτοκίνητο;
Το Καρλόβασι είναι μια σχετικά μικρή πόλη και οι αποστάσεις που θα πρέπει να 
διανύσετε είναι σύντομες. Παρόλα αυτά, μπορεί να χρειαστείτε ένα αυτοκίνητο, 
είτε για να γυρίσετε το νησί, είτε για διάφορες μεταφορές στην περίπτωση που 
αναζητήσετε ένα σπίτι.

Το Καρλόβασι διαθέτει λίγα αλλά επαρκή γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων. 
Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι συγκοινωνίες της πόλης, με λεωφορεία ή ταξί, κατά 
πάσα πιθανότητα μπορούν να σας καλύψουν. Αυτό όμως θα το κρίνετε εσείς.

  Πριν αναζητήσεις σπίτι, δες παρακάτω τις δυνατότητες φοιτητικής εστίας 

που προσφέρει το Πανεπιστήμιο. 
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Γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων

“Autoplan”
Τηλ.: 22730 28841

“Budget”
Τηλ.: 22730 92310

“By Ship Travel”
Τηλ.: 22730 28570

“Samorama”
Τηλ.: 22730 24001

“Suncar”
Τηλ.: 22730 32422
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Με τις συγκοινωνίες γενικά τι γίνεται;
  Μόλις εγγραφείς στο Τμήμα σου θα πάρεις το δελτίο ειδικού εισιτηρίου 
(πάσο), χάρη στο οποίο μπορείς να έχεις μειωμένες τιμές στα εισιτήρια των μέσων 

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

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

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

Μετακινήσεις εντός νησιού

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

Η αφετηρία των λεωφορείων του ΚΤΕΛ βρίσκεται μπροστά από το κτίριο της 
Εμπορικής Σχολής στην οδό Πανεπιστημίου. Τα λεωφορεία εξυπηρετούν όλα τα 
χωριά και περιοχές της Σάμου καθώς και το Πανεπιστήμιο. Μπορείτε να πληρο-
φορηθείτε τα ακριβή δρομολόγια στα τηλέφωνα 22730 27270, 27262. Μπορείτε 
ακόμα να ζητήσετε φωτοτυπία με το πρόγραμμα των δρομολογίων για να μην 
«ψάχνεστε» κάθε φορά.

Τα ΤΑΞΙ της πόλης σταθμεύουν στην πλατεία του Νέου Καρλοβάσου. Μπορείτε 
όμως να καλέσετε κάποιο από το τηλέφωνο 22730 30777.
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Έχει το Πανεπιστήμιο δικό του μέσο μετακίνησης;

Για τις ανάγκες μετακίνησης των φοιτητών εντός της πόλης, έχουν δρομολογηθεί 
λεωφορεία του ΚΤΕΛ, τα οποία ακολουθούν τις εξής διαδρομές: 

•Το δρομολόγιο από την Εμπορική Σχολή ξεκινάει στις 08:00 και περιλαμ-
βάνει τις εξής στάσεις: «Εμπορική Σχολή» - Πρατήριο Βενζίνης «ΕΚΟ» (κτίριο 
Λυμπέρη) - Στάδιο (Σχολικό Συγκρότημα) - Μεσαίο (Εκκλησία της Παναγίας) 
- «Κτίριο Προβατάρη» - Λιμάνι.

•Το δρομολόγιο από το Λιμάνι ξεκινάει στις 8:05 και περιλαμβάνει τις εξής 
στάσεις: Λιμάνι - Ξενοδοχείο «Samaina Bay» - Μεσαίο Καρλόβασι (Εκκλησία της 
Παναγίας) - Στάδιο (Σχολικό Συγκρότημα) - Γέφυρα Γεροντή -  Πρατήριο Βενζίνης 
«ΕΚΟ» (κτίριο Λυμπέρη) - «Εμπορική Σχολή».

Περισσότερες πληροφορίες για τα δρομολόγια του λεωφορείου (περίπου κάθε μία 
ώρα) θα βρείτε στη Φοιτητική Μέριμνα, στα τηλέφωνα 22730 82028 και 82011.
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Μετακινήσεις εκτός νησιού

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

Με πλοίο, είτε με συμβατικό είτε με ταχύπλοο, η Σάμος συνδέεται άμεσα με τη 
Μυτιλήνη, τη Χίο, τον Πειραιά, τη Λήμνο, τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα, και την 
Ικαρία. Μια φορά την εβδομάδα ένα πλοίο που επιδοτείται από το Υπουργείο 
Αιγαίου, συνδέει τη Σάμο με όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τα ∆ωδεκάνησα 
ακολουθώντας τη διαδρομή Αλεξανδρούπολη - Ρόδος. 

Επιλέγοντας τις κατάλληλες ανταποκρίσεις με άλλα πλοία, μπορείτε να ταξιδέψετε 
σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Μην χάσετε την ευκαιρία αυτά τα χρόνια να δείτε 
όσο περισσότερα νησιά μπορείτε. Φυσικά, μπορείτε να φτάσετε σε όλα τα μέρη 
της Ελλάδας, συνδυάζοντας διάφορα μέσα μεταφοράς.

Τα χρόνια που θα ζήσετε στη Σάμο, δεν θα πρέπει επίσης να χάσετε την ευκαιρία 
να επισκεφθείτε και την Τουρκία. Η Σάμος συνδέεται καθημερινά, σχεδόν όλο το 
χρόνο, με το Κουσάντασι της Τουρκίας, με 2 ελληνικά και 2 τουρκικά σκάφη.

Ναυτιλιακές εταιρείες

* Από τις ιστοσελίδες της GA Ferries 
και της Hellenic Seaways έχετε τη δυνατότητα 

να κάνετε on-line κράτηση εισιτηρίων.

“GA Ferries”
Τηλ.: 22730 32320, 30220
Website: www.gaferries.gr

“Hellenic Seaways”
Τηλ.: 22730 38031, 33695

Website: www.hellenicseaways.gr

 “Kallisti Ferries”
Τηλ.: 8011177700, 210 4222972, 4222912

Website: www.kallistiferries.gr
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Αεροπορικές εταιρείες

“Ολυμπιακή”
Τηλ.: 22730 61219

∆ιεύθυνση: Αεροδρόμιο
Website: www.olympicairlines.com

“Ολυμπιακή”
Τηλ.: 22730 23927, 27237

∆ιεύθυνση: Κανάρη & Σμύρνης, Βαθύ Σάμου
Website: www.olympicairlines.com

 “Aegean”
Τηλ.: 22730 62790

∆ιεύθυνση: Αεροδρόμιο
Website: www.aegeanair.com

Με αεροπλάνο, η Σάμος συνδέεται καθημερινά με την Αθήνα και εβδομαδιαία 
με τη Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο, τη Χίο, τη Μυτιλήνη και τη Λήμνο. Την τουριστική 
περίοδο υπάρχουν καθημερινά πτήσεις charters που συνδέουν το νησί με διάφορες 
χώρες της Ευρώπης και συγκεκριμένα την Αγγλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, τη 
Σλοβενία, την Τσεχία, τη Σλοβακία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, την Ελβετία και όλες 
τις Σκανδιναβικές χώρες.

* Από τις παραπάνω ιστοσελίδες μπορείτε να κάνετε on-line κράτηση εισιτηρίων.
** Το αεροδρόμιο απέχει περίπου 16 χλμ. από την πόλη της Σάμου 

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

Τουριστικά πρακτορεία

“Anthemis Tours”
Τηλ. 22730 34547

“By Ship Travel”
Τηλ. 22730 35252

“Ireon Tours”
Τηλ. 22730 32488

“Nautica Travel Agency”
Τηλ. 22730 35105

Website: www.nauticatravel.gr
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Εγκατάσταση και διαβίωση

Η ποιότητα ζωής είναι ένα βασικό ζητούμενο.

Αναζητήστε τις δυνατότητες που προσφέρονται,

ώστε τα φοιτητικά σας χρόνια να είναι άνετα και ευχάριστα.
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  Εφόσον είσαι εγγεγραμμένη/ος, θα μπορείς να έχεις πρόσβαση στις 

υπηρεσίες και τις παροχές της Φοιτητικής Μέριμνας για την ελάχιστη διάρκεια 

σπουδών (δηλαδή 4 χρόνια για το Τμήμα Μαθηματικών και το Τμήμα Στατιστικής και 

Αναλογιστικών -Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή 5 χρόνια για το Τμήμα Μηχανικών 

Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων) και για επιπλέον 2 χρόνια εφόσον 

δεν έχεις ολοκληρώσει τις σπουδές σου.

Με τις βασικές διευκολύνσεις για την εγκατάσταση και διαβίωσή σας ασχολείται 
μια υπηρεσία που λέγεται Φοιτητική Μέριμνα και βρίσκεται στο Κτίριο Λυμπέρη 
(Γραφείο Νο 13). Όπως λέει και το όνομά της, η υπηρεσία αυτή μεριμνά για την 
ποιότητα διαβίωσης των φοιτητών. Κατά πάσα πιθανότητα θα την επισκέπτεστε ή 
θα επικοινωνείτε μ’ αυτήν συχνά για να αποκτήσετε πρόσβαση ή να ανανεώσετε 
το δικαίωμα πρόσβασης σε παροχές όπως το φαγητό, η στέγαση, η περίθαλψη, τα 
βιβλία και οι υποτροφίες. Αν αξιοποιήσετε αυτές τις παροχές στο μέγιστο βαθμό, 
μπορείτε να πετύχετε ένα αρκετά χαμηλό κόστος ζωής.

Το τηλέφωνο της Φοιτητικής Μέριμνας είναι 22730 82011 και 82028.

Ποιες διευκολύνσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο;



34

Από φαγητό τι γίνεται;

Όλοι οι φοιτητές μπορούν να έχουν δωρεάν πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό 
στο φοιτητικό εστιατόριο, το οποίο βρίσκεται στο Ξενοδοχείο Samaina Bay, στο 
λιμάνι του Καρλοβάσου. Όσο για την ποιότητα του φαγητού, μην ανησυχείτε, 
το μενού είναι πολύ προσεγμένο και πλούσιο σε ποικιλία. Οι ώρες λειτουργίας 
του εστιατορίου είναι: πρωινό 8:00-9:00, μεσημεριανό 12:30-15:30, βραδινό 
19:00-22:00.

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

  Αν έχεις οποιοδήποτε πρόβλημα με τον τρόπο λειτουργίας των εστιατορίων 
ή το μενού μπορείς να απευθυνθείς στη Φοιτητική Μέριμνα, τηλ. 22730 82028. 

Υπάρχουν δωρεάν δωμάτια για φοιτητές;

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει δωμάτια σε τρία ενοικιαζόμενα ξενοδοχεία: Samaina Bay 
και Samaina Maisonettes, που βρίσκονται στον παραλιακό δρόμο προς το λιμάνι 
Καρλοβάσου, καθώς και το Samaina Port, που βρίσκεται στην προκυμαία. Για να 
δείτε αν έχετε δικαίωμα φιλοξενίας σ’ αυτά τα δωμάτια, θα πρέπει να απευθυνθείτε 
στη Φοιτητική Μέριμνα και να καταθέσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (δείτε 
παρακάτω). Το δικαίωμα αυτό επανεξετάζεται κάθε χρόνο.
Τα δωμάτια (φοιτητικές εστίες) που προσφέρονται είναι για ένα ή για δύο άτομα. 
Αν σας δοθεί δίκλινο δωμάτιο, θα πρέπει να συγκατοικήσετε είτε με κάποιο συνά-
δελφό σας του ίδιου φύλου και του ίδιου Τμήματος που θα σας προτείνει η Φοιτητική 
Μέριμνα, είτε με κάποιο άλλο άτομο, με τις ίδιες πάντα προϋποθέσεις.

  Αν επιλέξεις να μείνεις σε εστία να έχεις στο μυαλό σου ότι το λεωφορείο 
του ΚΤΕΛ διανύει την απόσταση από τις εστίες μέχρι τα κτίρια της Σχολής σε 10 λεπτά 

περίπου. Αν πάλι καλέσεις ταξί, θα σου στοιχίσει μέχρι την πόλη περίπου 5 ευρώ.
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Πότε θα μάθω αν μπορώ να μείνω σε φοιτητική εστία;

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των φοιτητών που θα μείνουν στις 
εστίες, η οποία στηρίζεται σε μια σειρά αντικειμενικών κριτηρίων (που μπορείτε 
να τα μάθετε από τη Φοιτητική Μέριμνα), τα αποτελέσματα ανακοινώνονται άμεσα. 
Αυτό συνήθως γίνεται λίγες μέρες μετά τη λήξη της περιόδου εγγραφών (πρώτο 
πενθήμερο του Οκτώβρη).

  Σύντομα το Πανεπιστήμιο θα διαθέσει νέα δωμάτια για φοιτητές σε ένα 
σύγχρονο και πολύ όμορφο συγκρότημα κατοικιών.
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Μεσιτικά γραφεία

“ΜΕΣΙΝΕΤ Ε.Π.Ε.”
Τηλ. 22730 38180

“ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ”
Τηλ. 22730 34404

“SAMOS HOUSE”
Τηλ. 22730 38287

“ΤΖΩΤΖΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ”
Τηλ. 22730 34184

  Το ενοίκιο μιας γκαρσονιέρας ή ενός διαμερίσματος δύο δωματίων κυμαίνεται 
μεταξύ 150-350 ευρώ.

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

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

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

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

να τοποθετήσεις μια ανακοίνωση στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος.

Πως θα ψάξω για να νοικιάσω ένα σπίτι 
ή ένα διαμέρισμα;
Σε αυτή την περίπτωση, σας συμβουλεύουμε να ξεκινήσετε την αναζήτηση με 
τη βοήθεια:
• Του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), 
 το οποίο διαθέτει ενημερωμένη κατάσταση ενοικιαζομένων διαμερισμάτων.
• Των ενοικιαστηρίων που είναι αναρτημένα σε πίνακες ανακοινώσεων 
 που βρίσκονται στις Γραμματείες των Τμημάτων.
• Των τοπικών εφημερίδων 
 (Σαμιακή, Σαμιακά Νέα, Σαμιακό Βήμα, Χαραυγή, Βίγλα).
• Των μεσιτικών γραφείων.
Στο Καρλόβασι θα βρείτε σχετικά εύκολα ένα δωμάτιο, μια γκαρσονιέρα, ένα δυάρι, 
επιπλωμένο ή μη, αρκεί να διαθέσετε λίγο χρόνο (συνήθως δύο-τρεις ημέρες 
είναι αρκετές) για μια προσεχτική αναζήτηση.
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… και αν δεν είναι επιπλωμένο, πώς θα το εξοπλίσω;

Αν είστε διατεθειμένες/οι να αγοράσετε καινούργιο εξοπλισμό, μπορείτε να 
αναζητήσετε καταστήματα επίπλων και ηλεκτρικών ειδών στο κέντρο του Καρ-
λοβάσου.

Εμείς, ωστόσο, έχουμε να σας προτείνουμε και τα μεταχειρισμένα έπιπλα / συ-
σκευές που πουλάνε άλλοι φοιτητές. Στον πίνακα ανακοινώσεων των Τμημάτων 
θα βρείτε ανακοινώσεις με διάφορα είδη που διατίθενται σε καλή κατάσταση και, 
κυρίως, σε πολύ καλή τιμή.
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Εταιρείες μετακομίσεων – μεταφορών

Υπάρχουν γραφεία μετακομίσεων και μεταφορών;

Αν χρειαστεί να μεταφέρετε αντικείμενα, είτε από ένα σημείο της πόλης σε 
κάποιο άλλο, είτε από κάποιο μέρος εκτός νησιού, μπορείτε να απευθυνθείτε 
στις μεταφορικές εταιρείες της πόλης.

“ΑΝΕΖΙΝΗΣ Χ. - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Σ.”
Τηλ. 22730 33870

∆ιεύθυνση: Κανάρη 1
E-mail: info@alphadiametaforiki.gr

Website: www.alphadiametaforiki.gr

“ΚΑΛΒΙΝΟΣ”
Τηλ. 22730 30340, 6977707319
∆ιεύθυνση: Φουρνιώτικο Ρέμα,

“ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΜΕ - ΕΠΕ”
Τηλ. 22730 35246

∆ιεύθυνση: Θέση Ξυδιάς, 
Φουρνιώτικο Ρέμα

E-mail: info@karagiannis.com.gr
Website: www.karagiannis.com.gr

“ΠΑΝΣΑΜΙΑΚΟΝ ΙΜΕ-ΕΠΕ”
Τηλ. 22730 33447, 32807

∆ιεύθυνση: Φουρνιώτικο Ρέμα
E-mail: samos@pansamiakon.gr

Website: www.pansamiakon.gr

“ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ”
Τηλ. 22730 34529

∆ιεύθυνση: Φουρνιώτικο Ρέμα

“ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΙΜΕ-ΕΠΕ”
Τηλ. 22730 33541

∆ιεύθυνση: Φουρνιώτικο Ρέμα
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Υπάρχει δυνατότητα επιδότησης ενοικίου του σπιτιού;

Πράγματι, υπάρχει γενικά η δυνατότητα να πάρετε επιδότηση ενοικίου αν δεν 
μείνετε στις φοιτητικές εστίες, αλλά αυτό δεν είναι δεδομένο κάθε χρόνο. Πάντως, 
αν για τη φετινή χρονιά αποφασίσει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου να δοθεί αυτό 
το βοήθημα, μην ανησυχείτε, θα ενημερωθείτε αμέσως για τις προϋποθέσεις 
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το αν θα δοθεί τελικά η επιδότηση εξαρτάται 
από διάφορους παράγοντες, όπως ο αριθμός των διαθέσιμων δωματίων στις 
φοιτητικές εστίες.
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Μετακινήσεις

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

“ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ”
Τηλ. 22730 30777

“ΚΤΕΛ”
Τηλ. 22730 30777

“ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ”
Τηλ. 22730 30888

“ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ”
Τηλ.: 22730 61219 

(Πυθαγόρειο)

“ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ”

Τηλ.: 14944

* όπου δεν αναφέρεται η πόλη σε παρένθεση, σημαίνει ότι η υπηρεσία βρίσκεται στο Καρλόβασι
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“ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ”
Τηλ. 22730 83100 (Bαθύ)

“ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ” 

Τηλ. 166, 22730 32222

“ΚΕΝΤΡΟ 
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ”

Τηλ. 22730 80953 (Bαθύ)

“ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ” 
∆ημητρίου Αντώνιος
Τηλ. 22730 32838

Καλησπέρη Σέβη
Τηλ. 22730 32658

Κελεσίδου Μαρία
Τηλ. 22730 30700

Φωτίου Μαρία
Τηλ. 22730 32646

“IKA”
∆ιοικητικές Υπηρεσίες

Τηλ.: 22730 32267, 35015

Υγειονομικές Υπηρεσίες
Τηλ.: 22730 35633, 34250

Υγεία - Ασφάλεια
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Υγεία - Ασφάλεια

“AΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ”
Τηλ.: 100, 22730 32444 

“ΤΡΟΧΑΙΑ”
Τηλ.: 22730 87345 (Βαθύ)

“ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ”
Τηλ.: 199, 22730 30195, 30199

Οργανισμοί Παροχής Υπηρεσιών

“ΟΤΕ”
Τηλ.: 22730 30099

“ΒΛΑΒΕΣ ΟΤΕ”
Τηλ.: 121
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“∆ΕΗ”
Τηλ.: 22730 32286

“ΤΜΗΜΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ”
Τηλ.: 22733 50828 

“ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ” 
Τηλ.: 22730 35444

“ΕΦΟΡΙΑ”
Τηλ.: 22730 32264

“ΤΕΛΩΝΕΙΟ”
Τηλ.: 22730 32275

Οικονομικές Υπηρεσίες
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Εξυπηρέτηση & ∆ικαιώματα Πολιτών

“ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ”
Τηλ.: 22733 50461, 50481, 

50497, 50498
Fax: 22730 87464

∆ιεύθυνση: ∆ερβενακίων, 
83100 Βαθύ Σάμου

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

“ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ”
Τηλ.: 22730 38080, 38081

Fax: 22730 38081
∆ιεύθυνση: ∆ημαρχείο, 
Καρλόβασι, 83200 Σάμος

E-mail: d.karlovasion@kep.gov.gr

“ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ”
Τηλ.:1502

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

(ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)”
Τηλ.: 1464

“ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ”
Τηλ.: 210 7289600

∆ιεύθυνση: Χατζηγιάννη Μέξη 5, 
11528 Αθήνα
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“ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ” 
Τηλ.: 22730 27356

∆ιεύθυνση: Σμύρνης 11-13, 83100 
Βαθύ Σάμου

“ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ”
Τηλ.: 22730 81000 (Βαθύ)

“ΕΟΤ ΣΑΜΟΥ” 
Τηλ.: 22730 28530 (Βαθύ) 

Πολιτισμός

“ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΑΜΟΥ”

Τηλ.: 22730 27469 (Βαθύ)

“ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ” 

Τηλ.: 22730 61400

“ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ ΗΡΑΙΟΥ”
Τηλ.: 22730 95277
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Πολιτισμός

“ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ”

Τηλ.: 22730 52055 (Μυτιληνιοί)

“ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ”
Τηλ.: 22730 32265

“ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΣΑΜΟΥ”
Τηλ.: 22730 22289, 80855 (Βαθύ)
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Ταχυμεταφορές - Courier

“ACS”
Τηλ.: 22730 89430

“ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ”
Τηλ.: 22730 35101

“ΕΡΜΗΣ”
Τηλ.: 22730 80680

“INTERATTICA”
Τηλ.: 22730 25379

“ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ” (ΕΛΤΑ)
Τηλ.: 22730 35444

“SPEEDEX”
Τηλ.: 22730 23512
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  Αν έχεις αδέλφια που σπουδάζουν σε άλλες πόλεις, δικαιούστε όλοι αυτό 
το επίδομα. Αν σπουδάζετε στην ίδια πόλη, ένας/ μία από ’σας θα το πάρει ολόκληρο 

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

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

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

Στεγαστικό επίδομα 1000 ευρώ
Το επίδομα αυτό δίνεται από το Υπουργείο Παιδείας στους φοιτητές που 
σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και για όσα χρόνια διαρκούν 
οι σπουδές, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Τμήματος (δηλαδή 4 
χρόνια για το Τμήμα Μαθηματικών και το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών 
- Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή 5 χρόνια για το Τμήμα Μηχανικών Πληρο-
φοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων). Συγκεκριμένα, μπορείτε να πάρετε 
αυτό το επίδομα αν:
• μένετε σε σπίτι / δωμάτιο (ακόμα και αν συγκατοικείτε με κάποιους άλλους) 
με ενοίκιο που βρίσκεται σε πόλη διαφορετική της κύριας κατοικίας σας και
• το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο από 30.000 ευρώ 
(προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του ενός) και
• εσείς ή οι γονείς σας δεν είστε ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές κατοικιών ή δια-
μερισμάτων που είναι μεγαλύτερα από 200 τ.μ. (εξαιρούνται οι κατοικίες και τα 
διαμερίσματα που βρίσκονται σε χωριά μικρότερα των 3000 κατοίκων) και
• έχετε εγγραφεί κανονικά στα μαθήματα. Αν δεν είστε πρωτοετείς φοιτητές, 
θα πρέπει να έχετε περάσει τα 1/2 των μαθημάτων του προηγούμενου έτους.
Σε κάθε περίπτωση, ζητήστε αναλυτικές πληροφορίες από την Εφορία σας.
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Πότε και πώς θα πάρω το επίδομα;

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

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

2. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας 
 στον τόπο φοίτησης.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού   
 σημειώματος της φορολογίας εισοδήματος.

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

*προσοχή στις προθεσμίες!

1. Πάσο ή βεβαίωση σπουδών 
 για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

2. Μια φωτογραφία ταυτότητας

3. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο

4. 15 ευρώ ετήσια συνδρομή

∆ιεθνής Φοιτητική Κάρτα ISIC

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

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

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

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ιστότοπο: www.isic.gr
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Κάρτα νέων Euro<26

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

Πώς μπορώ να πάρω κάποιο φοιτητικό δάνειο;

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

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

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

από μερικά χρόνια. Θα τα καταφέρεις;

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

“ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ” 
Τηλ.: 22730 32223, 32698, 34588

∆ιεύθυνση: Ιπποκράτη Ζαΐμη

“ALPHA BANK”
Τηλ.: 22730 38201, 38202

∆ιεύθυνση: Γοργύρας

“ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ”
Τηλ.: 22730 88001, 88005, 88007 

∆ιεύθυνση: Γοργύρας

“ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ”
Τηλ.: 22730 32221, 34572, 32278

∆ιεύθυνση: Ιπποκράτη Ζαΐμη

“EUROBANK”
Τηλ.: 22730 32046

∆ιεύθυνση: Γοργύρας

“ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ”
Τηλ.: 22730 34100

∆ιεύθυνση: Γοργύρας 17
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Ένα από τα πρώτα πράγματα που έχετε

να κάνετε είναι η εγγραφή σας στο Πανεπιστήμιο.

Παράλληλα με την εγγραφή, μπορείτε να καταθέσετε 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις υπηρεσίες 

που προσφέρει η φοιτητική μέριμνα 

(σίτιση, στέγαση, περίθαλψη κ.ά.).

Εγγραφή 
και φοιτητική μέριμνα
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Πώς γίνεται η εγγραφή στο Πανεπιστήμιο;
Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών γίνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων 
μερικές ημέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο 
Παιδείας και σε ημερομηνίες που καθορίζει το ίδιο το Υπουργείο. 

Οι ημερομηνίες εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών και τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται για την εγγραφή ανακοινώνονται με ηχητικό μήνυμα στα τηλέφωνα 
των Γραμματειών και αναρτώνται στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου (www.aegean.gr)

Τα τηλέφωνα των Γραμματειών είναι:

• Τμήμα Μαθηματικών: 22730 82100

• Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων: 
 22730 82200

• Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών:  
 22730 82300

  Η Γραμματεία είναι η πιο σημαντική υπηρεσία υποστήριξης των σπουδών. 
Εκεί θα βρεις τις πιο αξιόπιστες πληροφορίες και συμβουλές για το περιεχόμενο των 
σπουδών του Τμήματος.

  Στο μέλλον, σε κάθε εξάμηνο, οι φοιτητές δηλώνουν τα μαθήματα που θα πα-
ρακολουθήσουν, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος.
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Ποια δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσω;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την πρώτη εγγραφή είναι:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

σε άλλο Τμήμα της Ελλάδας;

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

Βεβαίωση σπουδών (ή εγγραφής)

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

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

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

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

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

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

Φοιτητικό «Πάσο»

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

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

• να τρώτε δωρεάν στο εστιατόριο του Πανεπιστημίου (Φοιτητική Λέσχη).
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1. Αίτηση. Το έντυπο αυτό το παίρνετε έτοιμο από 
τη Φοιτητική μέριμνα.

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

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

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

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

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

Για τις φοιτητικές εστίες, 
ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;
Για να συμμετάσχετε στη διαδικασία επιλογής των φοιτητών που θα μείνουν στις 
εστίες, θα πρέπει την ημέρα της εγγραφής να καταθέσετε στη Φοιτητική Μέριμνα 
τα εξής δικαιολογητικά:
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* Οι φοιτητές που δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα 
 θα πρέπει επίσης να καταθέσουν:

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

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

7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 

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

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

10. Για παιδιά πολύτεκνων οικογενειών πιστοποιητικό 
της Ομοσπονδίας Πολυτέκνων.

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

1. Ιατρική εξέταση

2. Νοσοκομειακή εξέταση

3. Φαρμακευτική περίθαλψη

4. Παρακλινικές εξετάσεις

5. Εξέταση στο σπίτι

6. Τοκετούς

7. Φυσιοθεραπεία

8. Οδοντιατρική περίθαλψη

9. Ορθοπεδικά είδη

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

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

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

εκείνοι).

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

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

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

Το βιβλιάριο ανανεώνεται κάθε χρόνο από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Μια μικρή φωτογραφία.

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

 Εγγραφή Αναφέρεται σε 

q Τίτλος απόλυσης από το σχολείο Όλους

q Υπεύθυνη δήλωση Όλους

q 6 φωτογραφίες Όλους

q Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας Όλους

q Βεβαίωση Ενιαίου Λυκείου με βαθμολογία Όλους

q Ιατρική εξέταση Όλους

q Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων Αγόρια

q Βεβαίωση διαγραφής από άλλο Τμήμα Όσους έχουν εγγραφεί 
  και σε άλλο Τμήμα
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 Φοιτητικές εστίες Αναφέρεται σε

q Αίτηση Όλους

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

q Βεβαίωση δικαστικής αρχής Όσους έχουν 
  διαζευγμένους γονείς

q Ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων Όσους έχουν γονείς 
  σε διάσταση 

q Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Όλους

q Υπεύθυνη δήλωση για μόνιμη κατοικία γονέων Όλους

q Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Όλους

q Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας Όλους

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

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

q Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής Όσους έχουν σοβαρά   
  προβλήματα υγείας

q Πιστοποιητικό Ομοσπονδίας Πολυτέκνων Μέλη πολύτεκνων 
  οικογενειών 

q Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής Όσους έχουν γονείς 
  με σοβαρά προβλήματα υγείας

q Πιστοποιητικό απορίας Κύπριους 

q Επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου Αλλοδαπούς 

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

q Φωτογραφία Όλους

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

Σπουδές δεν είναι μόνο παρακολούθηση μαθημάτων,

συγγραφή εργασιών και συμμετοχή σε εξετάσεις.

Ανακαλύψτε τις δυνατότητες που υπάρχουν 

για να διευρύνετε τις γνώσεις και το πνεύμα σας,

να γνωρίσετε τον κόσμο και να προετοιμαστείτε

για τη ζωή μετά το Πανεπιστήμιο.
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  Οι ιστότοποι (απευθείας) των Τμημάτων είναι:
•Μαθηματικών: www.math.aegean.gr

•Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων: www.icsd.aegean.gr

•Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών: 
   www.actuar.aegean.gr

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

Επιπλέον, κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου διαθέτει τον δικό του ιστότοπο, μέσα 
από τον οποίο μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο 
των μαθημάτων και τους διδάσκοντες. Μπείτε, λοιπόν, στον κεντρικό ιστότοπο του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου (www.aegean.gr), επιλέξτε το link ‘Σχολές και Τμήματα’ και 
από ’κει συνδεθείτε με κάθε Τμήμα. Στον ιστότοπο του Τμήματός σας θα βρείτε 
επίσης πολύ αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας, το προσωπικό, 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις δραστηριότητες του Τμήματος. 

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

Που μπορώ να βρω πληροφορίες για τα μαθήματα;

Σύστημα Ενημέρωσης Φοιτητών

Μέσα από τις διαδικτυακές πύλες των Τμημάτων λειτουργεί και το Σύστημα 
Ενημέρωσης Φοιτητών, που θα διευκολύνει στην γρήγορη εξυπηρέτησή σας από 
την Γραμματεία του Τμήματος.

Η διαδικασία δήλωσης μαθημάτων και επιλογής βιβλίων σε επόμενα εξάμηνα 
γίνεται από την σχετική πύλη, χωρίς να χρειάζεται να επισκέπτεστε την Γραμμα-
τεία του Τμήματος. Με την ίδια διαδικασία μπορείτε να ζητάτε, με ηλεκτρονική 
αίτηση, βεβαιώσεις - πιστοποιητικά σπουδών ή βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας. 
Τα έγγραφα προετοιμάζονται από την Γραμματεία και εσείς απλά περνάτε για να 
τα παραλάβετε από τον χώρο της Γραμματείας.



66

Πότε ξεκινούν και πότε τελειώνουν τα μαθήματα; 

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

Χειμερινό εξάμηνο

Μαθήματα: 6 Οκτωβρίου 2008 – 16 Ιανουαρίου 2009

Περίοδος εξετάσεων: 19 Ιανουαρίου 2009 – 13 Φεβρουαρίου 2009

Εαρινό εξάμηνο

Μαθήματα: 16 Φεβρουαρίου 2009 – 5 Ιουνίου 2009

Περίοδος εξετάσεων: 8 Ιουνίου 2009 – 30 Ιουνίου 2009

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

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

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

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

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

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

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

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

Περισσότερες πληροφορίες θα πάρετε από τη Γραμματεία σας και το Γραφείο 
∆ιανομής Βιβλίων, που βρίσκεται στο κτίριο Βουρλιώτη (δίπλα από το Κέντρο 
Υγείας Καρλοβάσου). Το τηλέφωνο είναι 22730 82056.

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

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

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

δικτυακές υπηρεσίες με φθηνή τηλεφωνική χρέωση

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

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

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

•Τα εργαστήρια υπολογιστών, στα οποία πραγματοποιούνται μαθήματα πληρο-
φορικής, και φυσικά βρίσκονται στη διάθεση των φοιτητών για να δουλεύουν τις 
εργασίες τους, να βλέπουν τα e-mail τους και να αξιοποιούν όλες τις υπηρεσίες 
του ∆ιαδικτύου και τα διαθέσιμα μέσα (εκτυπωτές, σαρωτές κ.α.). Για την καλή 
λειτουργία των εργαστηρίων πληροφορικής και την εξυπηρέτηση του συνόλου 
των φοιτητών, έχουν διαμορφωθεί ‘κανονισμοί λειτουργίας’. Για να βρείτε τον 
κανονισμό λειτουργίας των εργαστηρίων και να δείτε τα δικαιώματα και τις υπο-
χρεώσεις σας, απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Πληροφορικής (τηλ. 22730 82166) 
ή μπείτε στην ιστοσελίδα: www.samos.aegean.gr/noc
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Τι δυνατότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
(π.χ. e-mail) έχω;

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

Τηλ. Πρόσβασης’.

Πώς θα αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα αυτά;

Μετά την περίοδο εγγραφών, θα πρέπει να περάσετε από το γραφείο του 
∆ιαχειριστή δικτύων (υπεύθυνου πληροφορικής) του Τμήματός σας. Εκεί, μαζί με 
μερικές πρακτικές συμβουλές, θα σας δώσουν τους προσωπικούς σας κωδικούς 
πρόσβασης (username και password), με τους οποίους θα αξιοποιείτε αυτές τις 
δυνατότητες.

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

• E-mail χωρητικότητας 50 Mb.

• Ελεύθερη πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο.

• Απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω τηλεφώνου (Dial-up).

• Χώρος αποθήκευσης ψηφιακού υλικού χωρητικότητας.

• Προσωπική ιστοσελίδα.
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Πού βρίσκεται η Βιβλιοθήκη;  

Πότε μπορώ να την επισκέπτομαι;

Η βιβλιοθήκη βρίσκεται στο Χατζηγιάννειο κτίριο (οδός Βλιάμου 21) και είναι ανοιχτή: 
∆ευτέρα - Παρασκευή: 08.00 - 15.00, εξυπηρέτηση κοινού: 08.30 – 14.45

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

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

  Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που διαθέτει η Βιβλιοθήκη είναι:

•On line κατάλογοι δανειστικού υλικού της Βιβλιοθήκης.

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

•Ψηφιακή χαρτοθήκη (ψηφιοποιημένοι θεματικοί χάρτες).

•Ηλεκτρονικά περιοδικά.

•Γκρίζα βιβλιογραφία (πτυχιακές - διπλωματικές εργασίες,
  μεταπτυχιακές διατριβές, διδακτορικές διατριβές και τεχνικές αναφορές).



72

Πώς μπορώ να αξιοποιήσω τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης; 

Κατά την πρώτη σας επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη (και αφού έχουν ολοκληρωθεί 
οι εγγραφές), θα πάρετε την προσωπική σας κάρτα βιβλιοθήκης, την οποία θα 
χρησιμοποιείτε σε κάθε συναλλαγή. 

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

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

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

ή ακόμα καλύτερα με συμφοιτητές σου!

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

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

Αν χρειαστεί να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τη Βιβλιοθήκη, το τηλέφωνο 
είναι 22730 82030.
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  Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Αν μάλιστα 
σκέφτεσαι να κάνεις μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, η δυνατότητα αυτή είναι 

πολύ χρήσιμη.

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

Μπορώ δηλαδή να πάω για σπουδές και στο εξωτερικό; 

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

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

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

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

μπορείς να βρεις τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια και πολλές χρήσιμες πληροφορίες 

για το πρόγραμμα.

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

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

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

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

Tι άλλο μπορεί να μου προσφέρει ένα τέτοιο πρόγραμμα;

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

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

• να γνωρίσετε το ευρωπαϊκό περιβάλλον εργασίας 

• να προσανατολιστείτε σε μεταπτυχιακές σπουδές

• να εξασκήσετε μια δεύτερη γλώσσα

• να γνωρίσετε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής 

• να ζήσετε μια αξέχαστη προσωπική εμπειρία

• να εμπλουτίσετε το βιογραφικό σας σημείωμα

  Το ERASMUS δεν είναι μια οργανωμένη εκδρομή στο εξωτερικό! Καθώς 

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

διαδικασία επιλογής, επικοινωνίας και συνεννόησης με το Πανεπιστήμιο είναι βασικό 

στοιχείο της επιτυχίας του προγράμματος. 

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

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

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

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

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

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

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

Η Πρακτική Άσκηση
Τα περισσότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου σε συνεργασία με διάφορους φορείς 
(όπως ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς, ινστιτούτα και ερευνητικά 
κέντρα) δίνουν την ευκαιρία στους φοιτητές να εμπλακούν στον εργασιακό τομέα 
πριν αποφοιτήσουν. Ο θεσμός αυτός λέγεται ‘Πρακτική Άσκηση’. Οι φοιτητές που 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, εργάζονται στις θέσεις που προσφέρουν οι 
φορείς αυτοί. Η εμπειρία αυτή είναι χρήσιμη, αφού μπορεί να σας προετοιμάσει 
για τις πραγματικές συνθήκες εργασίας στο αντικείμενο των σπουδών σας. Είναι 
επίσης μια ευκαιρία να γνωρίσετε πώς εφαρμόζονται στην πράξη οι γνώσεις που 
έχετε πάρει από το Τμήμα. Μπορεί μάλιστα οι γνωριμίες που θα αποκτήσετε εκεί, 
να είναι (γιατί όχι) και το πρώτο βήμα για την επαγγελματική σας σταδιοδρομία. 

Αν ενδιαφέρεστε για κάτι τέτοιο, θα πρέπει να βρείτε, μέσω της Γραμματείας, 
τον καθηγητή του Τμήματός σας που είναι υπεύθυνος για τη Πρακτική Άσκηση, 
για να σας πει πώς θα συμμετάσχετε στη διαδικασία επιλογής.

Ειδικότερα, στο Τμήμα Μαθηματικών η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται και τους 
χειμερινούς μήνες. Για τη συμμετοχή προβλέπεται μικρή αμοιβή στους φοιτητές, 
που καθορίζεται κάθε φορά από τους διαθέσιμους πόρους του προγράμματος χρη-
ματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Παιδείας (ΕΠΕΑΕΚ).
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Άλλες υπηρεσίες σχετικά με τις σπουδές
Οι σπουδές, με τη στενή έννοια του όρου, περιλαμβάνουν την παρακολούθηση 
των μαθημάτων, τη συγγραφή εργασιών, τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά και 
ερευνητικά εργαστήρια και τη συμμετοχή στις εξετάσεις. Όμως αυτές οι «τυπικές 
υποχρεώσεις» συνδέονται με μια σειρά από υπηρεσίες και ευκαιρίες, οι οποίες 
δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να γίνουν ολοκληρωμένοι επιστήμονες και 
να αποκτήσουν την ‘ακαδημαϊκή κουλτούρα’, δηλαδή ένα από τα βασικά ζητούμενα 
στο σύγχρονο Πανεπιστήμιο.

Μπορώ να πάρω κάποια υποτροφία;

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

Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, η Φοιτητική Μέριμνα 
ανακοινώνει διάφορες προκηρύξεις υποτροφιών από άλλα κληροδοτήματα, ιδρύ-
ματα κλπ. Επομένως, καλό είναι να ρωτήσετε στη Φοιτητική Μέριμνα αν έχετε 
τη δυνατότητα να πάρετε μια υποτροφία ή να συμμετάσχετε σε κάποια από τις 
υπάρχουσες προκηρύξεις.

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

τηλέφωνο που έχεις δώσει στη Γραμματεία να είναι σωστό.



78

Σύμβουλος σπουδών

Ειδικά για θέματα σπουδών υπάρχει ο θεσμός του Συμβούλου Σπουδών. 
Ο Σύμβουλος Σπουδών είναι ένας καθηγητής από το Τμήμα σας, ο οποίος μπορεί 
να σας υποστηρίζει και να σας συμβουλεύει σε χρήσιμα θέματα. Ανάλογα με 
το πόσο εσείς ζητάτε τη βοήθειά του, μέσα από συζήτηση και με σεβασμό στις 
προσωπικές σας ανάγκες και επιλογές, μπορεί να:

• Παρακολουθεί τις κλίσεις σας και να σας καθοδηγεί 
στην επιλογή των κατάλληλων μαθημάτων.

• Σας κατευθύνει σε θέματα υποτροφιών, μεταπτυχιακών σπουδών 
και επαγγελματικού προσανατολισμού.

• Σας συμβουλεύει σε επιστημονικό επίπεδο 
(συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια κλπ.).

• Σας υποστηρίζει σε διάφορες δυσκολίες που μπορεί 
να συναντήσετε στη φοιτητική σας ζωή. 

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

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

Ίσως αυτά τα χρόνια 

να είναι τα πιο ευχάριστα της ζωής σας.

Αξιοποιήστε όλες τις ευκαιρίες για να κάνετε πράξη 

τα ενδιαφέροντά σας. Μη διστάσετε να εκφράσετε 

τη φαντασία και τη δημιουργικότητά σας.



81

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

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

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

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

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

Ο Όμιλος Παρατηρησιακής Αστρονομίας (Ο.Π.Α.) δημιουργήθηκε το 2006 από 
φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών που έπαιρναν, από μεράκι, τα βουνά και τα 
λαγκάδια, ψάχνοντας κατάλληλους χώρους για να παρατηρήσουν τα αστρονομικά 
φαινόμενα. Όταν συγκροτήθηκαν σε Σύλλογο (με καταστατικό) επέκτειναν τις 
δράσεις τους, οργανώνοντας μαθήματα αστρονομίας για φοιτητές και άλλους. 
Και αν τα «ανυποψίαστα» φαινόμενα έλκουν μόνο τα μέλη του Ομίλου που ενδιαφέ-
ρονται γι’ αυτά, σε περιπτώσεις εκλείψεων (Ηλίου, Σελήνης) η ομάδα οργανώνει 
ανοικτές εκδηλώσεις όπου συμμετέχει αρκετός κόσμος.

Ο Όμιλος συμμετέχει επίσης σε προγράμματα, όπου γίνονται αναλύσεις 
φωτογραφιών ερασιτεχνών αστρονόμων από όλο τον κόσμο, οι οποίες μάλιστα 
δημοσιεύονται κάθε μήνα. 

Αν είστε περίεργοι, λοιπόν, να μάθετε τι γίνεται έξω από τον πλανήτη μας, χωρίς 
μεγάλες προσδοκίες για ανακάλυψη …UFO, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε 
με τον Όμιλο και να γίνετε ερασιτέχνες Αστρονόμοι.
Τηλέφωνα: 6945876245
Website: www.samos.aegean.gr/astronomia 
E-mail: aristarchos@samos.aegean.gr     
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Xορευτική ομάδα Παραδοσιακών χορών

Η χορευτική ομάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου της Σάμου δημιουργήθηκε πριν 
από περίπου 8 χρόνια από μια παρέα φοιτητών. Αφορμή στάθηκε η αγάπη για 
τους παραδοσιακούς χορούς και η ανάγκη για την γνωριμία και τη δημιουργία 
σχέσεων φιλίας μεταξύ των φοιτητών του Πανεπιστημίου μας που έχουν παρόμοια 
ενδιαφέροντα και δραστηριότητες. 

Στόχος της ομάδας είναι η διάσωση και η διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονο-
μιάς μέσα από το χορό και το τραγούδι αλλά και η δημιουργική απασχόληση των 
φοιτητών στον ελεύθερο χρόνο τους. 

Η χορευτική ομάδα έχει συμμετάσχει σε πολλές εκδηλώσεις, όπου έχει προσκλη-
θεί από τον ∆ήμο, από άλλους συλλόγους της περιοχής και από πανεπιστημιακούς 
φορείς. Κάθε χρόνο παίρνει μέρος στην Πολιτιστική Εβδομάδα που διοργανώνεται 
από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Τηλέφωνα: 6972633456 (Έλενα Λουκάτου)
E-mail: samosdance@aegean.gr

Φοιτητικός Ραδιοφωνικός Σταθμός «Χώρος» 94,2 FM

Αν θέλετε η φωνή σας να ακουστεί στο ευρύ κοινό, ή απλά να μοιραστείτε τα 
μουσικά σας ενδιαφέροντα με τη φοιτητική κοινότητα, και όχι μόνο, μπορείτε 
να ζητήσετε από τα μέλη του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Σάμου να μπείτε στο 
πρόγραμμα εκπομπών. Και αν νομίζετε ότι πρέπει να είστε επαγγελματίας του 
είδους, κάνετε λάθος. Συχνά οι ραδιοφωνικές εκπομπές είναι πιο απολαυστικές 
όταν ένας ερασιτέχνης παρουσιάζει με αυθορμητισμό την προσωπική του οπτική 
για τα πράγματα. Αρκεί βέβαια να σέβεται το κοινό του. Σε κάθε περίπτωση, 
οι μουσικές επιλογές μπορεί να είναι ο κορμός της εκπομπής σας.
Website: http://xoros.samos.aegean.gr/xoros/
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Αθλητικές ομάδες 
Ο τομέας Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σας δίνει τη δυνατότητα να ασχολη-
θείτε με αρκετές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά 
σας και τα αθλήματα (ατομικά ή ομαδικά) που προτιμάτε. Έχει σκοπό, επίσης, 
την εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου, μέσω των αντιπροσωπευτικών ομάδων, στις 
Πανελλήνιες Πανεπιστημιακές διοργανώσεις, στην ετήσια Πολιτιστική εβδομάδα 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σε Ευρωπαϊκές ή Παγκόσμιες Πανεπιστημιάδες.

Στη Σάμο λειτουργούν τμήματα Κλασσικού Αθλητισμού, Ποδηλασίας, Αντισφαί-
ρισης, Βόλεϊ (ανδρών - γυναικών) και Μπάσκετ (ανδρών). Επιπλέον, υπάρχουν 
ομάδες Χορού, Σκάκι και ταε-κβο-ντο. Οι προπονήσεις στα ομαδικά αθλήματα 
διεξάγονται σε εβδομαδιαία βάση, 2-3 φορές, στο Κλειστό Γυμναστήριο και στο 
∆ημοτικό Στάδιο Καρλοβάσου. Στα ατομικά αθλήματα χρησιμοποιούνται αίθουσες 
του Πανεπιστημίου και ιδιωτικές εγκαταστάσεις. Κατά καιρούς, φοιτητές της 
Σχολής έχουν συμμετάσχει σε αγώνες Κολύμβησης, Ανωμάλου ∆ρόμου και Χιονο-
δομίες. Επίσης πολλοί φοιτητές συμμετέχουν με διάφορες ομάδες της περιοχής, 
στα τοπικά πρωταθλήματα του Νομού Σάμου. 
Υπεύθυνος του τομέα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού είναι ο Ευριπίδης Γεροντής 
(τηλ. 22730 82051, 6974957246, e-mail: egerontis@aegean.gr).

Ποδοσφαιρική ομάδα – ΑΠΣΦ ΣΘΕ

O Αθλητικός και Πολιτιστικός Σύλλογος της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΑΠΣΦ 
ΣΘΕ) ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2003 με πρωτοβουλία φοιτητών της Σχολής Θετι-
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η ποδοσφαιρική ομάδα των φοιτητών 
έχει ενταχθεί πλήρως στην αθλητική κοινότητα της Σάμου καθώς συμμετέχει στο 
τοπικό πρωτάθλημα (Β’ κατηγορία) και μάλιστα με πολλές επιτυχίες. Έχοντας ως 
στόχο να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, η ομάδα έχει καταφέρει να ζει τους αγώνες 
ως διασκέδαση και να αποζημιώνει τους φιλάθλους και καλό θέαμα. Έτσι έχει 
κερδίσει την υποστήριξη των κατοίκων του Καρλοβάσου. 
Τηλέφωνα: 22730 82051 
Website: www.samos.aegean.gr/football/home.php
E-mail: samos_sthe_fc at aegean.gr
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∆ικτυακές πύλες (portals)

My Aegean: Φοιτητική ∆ικτυακή Πύλη - eΠεριοδικό

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

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

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

Ε-mail: myaegean@aegean.gr 

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

Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, το Πανεπιστήμιο μπορεί να σας παραχωρήσει 
κάποιο χώρο σε ένα από τα κτίρια της Σχολής, για να στεγάσετε τις προσπάθειές 
σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία 
της Σχολής στο τηλέφωνο 22730 82019 (Μαίρη Λουκάκη).

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

Αν αυτός ο οδηγός κατάφερε να διευκολύνει τα πρώτα σας βήματα 
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στη Σάμο, τότε νοιώθουμε δικαιωμένοι σ’ αυτή 
μας την προσπάθεια. Αν πάλι διαπιστώσετε ότι δεν βρήκατε πρόβλεψη 
σε προβλήματα που συναντήσατε, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να 
μπορέσουμε την επόμενη χρονιά να τον κάνουμε ακόμα καλύτερο και χρήσιμο. 
Γι’ αυτό σας παρακαλούμε να επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 22730 
82012, 22510 36772 & 36776 ή στο e-mail: career@aegean.gr.

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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


