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Editorial
Το Αιγαίο.Edu σχεδιάστηκε έτσι ώστε να παρακολουθεί και να προβάλλει τις εκάστοτε διαφορε-
τικές πτυχές της ζωής στην πανεπιστημιακή μας κοινότητα, αποτυπώνοντάς τες ακριβώς ως ένα 
εν εξελίξει puzzle, καθώς οι πολλαπλές δράσεις μέσα από την κίνησή τους διαμορφώνουν τόσο 
ποικίλους συνδυασμούς στο χώρο και το χρόνο όσο και μία εξελισσόμενη επίσης συνολική 
εικόνα του Πανεπιστημίου, η οποία ωστόσο, ενώ οργανώνεται μέσα από τα μέρη που την απαρ-
τίζουν υπερβαίνοντάς τα, δεν τα υποκαθιστά, μιας και οι πολλαπλές δραστηριότητες έχουν κάθε 
μία το ειδικό της βάρος και νόημα. Η ποικιλία, η ποιότητα, το εύρος, η μοναδικότητα των δρά-
σεων μεταφέρουν το Πανεπιστήμιό μας ως έναν αέναα μεταμορφούμενο ζωντανό οργανισμό.

Μέσα από μία τέτοια οπτική, το 6ο τεύχος περιλαμβάνει δύο ενότητες. Η πρώτη μεταφέρει πλη-
ροφορίες για μία σειρά ερευνητικών δράσεων, οι οποίες αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο και κατά 
την περίοδο της πανδημίας και αναδεικνύουν τα γρήγορα αντανακλαστικά του επιστημονικού 
προσωπικού του Π.Α. απέναντι στις έκτακτες συνθήκες που επηρεάζουν άμεσα και έντονα την 
κοινωνία. Συνθήκες που απαιτούν από την επιστήμη και την εκπαίδευση να αντιδράσουν ανα-
πτύσσοντας τη γνώση και τις πρακτικές τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο διαχεί-
ρισης αλλά και μακροπρόθεσμης αντιμετώπισης. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται σε σειρά ιδρυ-
ματικών δράσεων που έρχονται να αναδείξουν τον τρόπο με τον οποίο το Π.Α. αντιλαμβάνεται 
τα επόμενα βήματά του στις νέες και αυξανόμενες απαιτήσεις ενός πανεπιστημιακού περιβάλλο-
ντος σε διαρκή εξέλιξη τόσο στον εθνικό όσο και στο διεθνή χώρο. Το Πανεπιστήμιό μας, αξιο-
ποιώντας το υψηλής ποιότητας δυναμικό του, συμμετέχει σε διαδικασίες και ενέργειες αφενός 
ως προς τη διεθνοποίηση, μέσα από δράσεις που αφορούν είτε σε ευρωπαϊκές διαπανεπιστημι-
ακές συνέργειες είτε στην έμφαση στην πολυγλωσσία και τη διαπολιτισμικότητα, αφετέρου ως 
προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, την περιφερειακή ανάπτυξη, από κοινού με τους διαπεριφερειακούς 
νησιωτικούς του εταίρους, την έμφυλη ισότητα αλλά και την προσπάθεια να υποστηριχθούν 
δομές, διαδικασίες και ενέργειες που αφορούν στη διασφάλιση ποιότητας, όπως αυτές έχουν 
δρομολογηθεί και υποστηρίζονται από το Ίδρυμα.

Σε αυτό λοιπόν το Πανεπιστήμιο, έχουμε μάθει να δουλεύουμε με άλλους οδηγούς και άλλο μέ-
τρο: όχι μητροπόλεις, όχι κέντρα, όχι κάθετες σκληρές γραμμές, αλλά νησιά, περιφέρειες, σύνορα, 
όρια, σπειροειδείς γραμμές - έτσι αποκαλύπτουμε & ανακαλύπτουμε το ακραίο μέσα στην ανθρώ-
πινη εμπειρία. Ζούμε στις άκρες, γι’αυτό αναπτύσσουμε καλά τη δεξιότητα της ακροβασίας και την 
ικανότητα να ζούμε και με το ολίγιστο και να θεμελιώνουμε πραγματικότητες πάνω στο ελάχιστο. 
Για εμάς, η άκρη είναι γέφυρα και δρόμος: κάθε στιγμή, χρειάζεται να επιβεβαιώνεται η πίστη μας 
στον τόπο, στον άνθρωπο, στη φύση και να μετασχηματίζεται σε επιλογές, αποφάσεις και πράξεις. 
Με απόκεντρα κέντρα και περιθώρια κινούμενα, με ζώσα έρευνα και ανοίγματα θαρραλέα στον 
κόσμο. Μέσα από τις άπειρες κινήσεις που συνδέουν τα κέντρα με τα περιθώρια, από τη θάλασσα 
στη στεριά, και πάλι πίσω, διαμορφώνεται, χωρίς να σταματά, η μορφή του Αιγαιακού – και ενώ 
διαμορφώνεται, χαράζεται και ενώ χαράζεται, υπερβαίνει το χάραγμα προς τους ορίζοντες στους 
οποίους προσβλέπει. Με τους ανθρώπους του «γενναίες ατομικότητες, φωτεινά μετέωρα και ορμη-
τήριους σταθμούς, που μόνο μέσα στις ωραίες χειρονομίες και στις θυσίες τους ενυπάρχει η μεγά-
λη, η έντονη κι ατελείωτη ζωή», θα έλεγε ο Μίλτος Κουντουράς, να δημιουργούν με χειρωνακτική 
επιμονή τη συλλογικότητά τους.

Έτσι, καθώς ταξιδεύουμε από το Αιγαίο προς τον κόσμο,  
γίνεται πια το Αιγαίο ρυθμός εσωτερικός και φέρουσα ζωή.

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου
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Ο COVID-19 και η Ερευνητική ∆ραστηριότητα  
του Πανεπιστημίου Αιγαίου

H ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως 
και το σύνολο της κοινότητας των ελληνικών ΑΕΙ, παρακο-
λούθησε και παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη της 
πρωτοφανούς, για την σύγχρονη ιστορία, κρίση της ∆ημόσι-
ας Υγείας σε διεθνές επίπεδο και έγκαιρα και έγκυρα ανέλα-
βε και είναι έτοιμη να αναλάβει δράσεις και πρωτοβουλίες, 
προκειμένου να ανταποκριθεί εποικοδομητικά και αποτελε-
σματικά στις νέες συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτό, έγιναν όλες οι 
απαραίτητες ενέργειες ώστε, αφενός να διασφαλιστεί η υγεία 
και η ασφάλεια όλων των μελών της κοινότητας στη βάση και 
της συλλογικής και της ατομικής ευθύνης, και αφετέρου να 
συνεχίσουν, κατά το δυνατόν, όλες οι εκπαιδευτικές, ερευνη-
τικές και διοικητικές λειτουργίες του Ιδρύματος και να περιο-
ριστούν στο ελάχιστο οι επιπτώσεις της πανδημίας.

Με αίσθημα ευθύνης και συνέπεια, το Αιγαιακό Πανεπιστήμιο 
και τα μέλη της κοινότητάς του απέδειξαν εμπράκτως, τόσο 
ατομικά, όσο και συλλογικά και στις έκτακτες, κρίσιμες συν-
θήκες που μεσολάβησαν, ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομ-
μάτι των τοπικών κοινωνιών του αιγαιοπελαγίτικου χώρου 
ειδικότερα, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα, 
αναλαμβάνοντας ακαδημαϊκή, ερευνητική, αλλά και εκτενή 
κοινωνική δράση, αναφορικά με σύγχρονες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η χώρα μας και η διεθνής κοινότητα. Πορευ-
όμαστε βάσει της αρχής ότι η γνώση και η έρευνα δεν ανα-
πτύσσονται σε ένα αποστειρωμένο και αποκομμένο από την 
κοινωνία περιβάλλον, μακριά από τις σύγχρονες κοινωνικές 
εξελίξεις, μακριά από τα πραγματικά γεγονότα και τις πραγ-
ματικές ανάγκες των ανθρώπων, αλλά επηρεάζονται από τις 

κοινωνικές συνθήκες και εξελίξεις και επιστρέφουν στην κοι-
νωνία τα άμεσα και έμμεσα οφέλη τους.

Η προσαρμογή του Π.Α. στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές συν-
θήκες, οι οποίες διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας ήταν 
ταχύτατη και αποτελεσματική. Η άμεση και πλήρης αξιοποίη-
ση των δυνατοτήτων της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, ανέ-
δειξε την κεκτημένη τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου μας και 
επέτρεψε τη συνέχεια της διδακτικής δραστηριότητας τόσο σε 
προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επί-
πεδο, αφήνοντας ως παρακαταθήκη μία σημαντική εμπειρία, 
την οποία το Ίδρυμα προσπάθησε να αποτυπώσει μέσα από 
στοχευμένα και εξειδικευμένα ερωτηματολόγια που ανέδει-
ξαν όλες τις πτυχές της, αρνητικές και θετικές, τις δυνατότητες 
και τις αδυναμίες της διδασκαλίας από απόσταση.

Ειδικότερα όμως, σχετικά με τον Koρωνοϊό COVID-19, η ακα-
δημαϊκή κοινότητα του Αιγαίου, επιδεικνύοντας ταχύτατα 
αντανακλαστικά, έλαβε εξαρχής σημαντικές πρωτοβουλίες 
ως προς την μελέτη, αλλά και αντιμετώπιση του φαινομένου. 
Εστιασμένες δράσεις κατανόησης αλλά και άμβλυνσης των 
συνεπειών της πανδημίας, όπως: η εκτύπωση τρισδιάστατου 
υγειονομικού υλικού (π.χ. ασπίδες προσώπου πολλαπλών 
χρήσεων), η δυναμική καταγραφή και παρακολούθηση στα-
τιστικών δεδομένων πολλαπλών παραγόντων, η ανάπτυξη 
εφαρμογών, η δημοσίευση επιστημονικών άρθρων. Ακο-
λουθούν συνοπτικά και ενδεικτικά ορισμένα στοιχεία για τις 
επί μέρους πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί από μέλη του 
Πανεπιστημίου μας (κατά αλφαβητική σειρά υπεύθυνου/ης).
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Ο COVID-19 και η Ερευνητική Δραστηριότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τμήμa Μηχανικών  
Σχεδίασης Προϊόντων 

και Συστημάτων

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχει αναλάβει την πρωτοβουλία 
να συγκεντρώσει σε μία συλλογική δράση τη δημιουργική 
ενέργεια όλων των μελών της οικογένειας του για την πα-
ραγωγή σχεδιασμένων παρεμβάσεων για την κάλυψη των 
αναγκών που έχουν αναδυθεί από την νέα πραγματικότη-
τα. Για το σκοπό αυτό προκηρύσσεται διαγωνισμός «PUBLIC 
HEALTH DESIGN RESPONSE». Ταυτόχρονα στο εργαστήριο 
Ολοκληρωμένου Βιομηχανικού Σχεδιασμού έχει ξεκινήσει η 
3D κατασκευή προστατευτικών μασκών που θα διαθέσουμε 
στο Νοσοκομείο Σύρου και στο Νοσοκομείο Άρτας.

Η δράση ολοκληρώθηκε http://www.aegean.gr/
announcement/η-οικογενεια-και-οι-κοινωνικεσ-στασει-
σ-την-περιοδο-των-περιορισμων-τησ-πανδημιασ-του

Εργαστήριο Ολοκληρωμένου Βιομηχανικού Σχεδιασμού

Υπεύθυνος:  Αζαριάδης Φίλιππος,  
Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης  
Προϊόντων και Συστημάτων

Τμήμα Μηχανικών  
Οικονομίας και Διοίκησης

Το Εργαστήριο Ευφυούς Εξερεύνησης και Ανάλυσης δεδο-
μένων Intelligent Data Exploration and Analysis Laboratory 
(IDEAL) του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και ∆ιοίκησης 
αναπτύσσει μια σειρά από εφαρμογές που έχουν ως στόχο τη 
μελέτη της συνεχώς αυξανόμενης βιβλιογραφίας για τον ιό 
SARS-CoV-2. Έχουν αναπτυχθεί μέχρι στιγμής τρεις εφαρμο-
γές: (http://ideal.aegean.gr/covid19/)

1. Μια υπηρεσία δυναμικής διερεύνησης της έως τώρα δη-
μοσιευμένης βιβλιογραφίας για τον SARS-Cov-2 και την 
ασθένεια COVID-19.

2. Ένα reporting tool που εξάγει αυτόματα απαντήσεις στα 
παραπάνω ερωτήματα με βάση αυτή τη βιβλιογραφία.

3. Μια μηχανή ερωτήσεων/απαντήσεων, όπου ο χρήστης 
μπορεί να θέσει οποιοδήποτε σχετικό ερώτημα και να λά-
βει εμπεριστατωμένες απαντήσεις που βασίζονται στις δη-
μοσιευμένες εργασίες.

Εργαστήριο Ευφυούς Εξερεύνησης και Ανάλυσης δεδομένων 
Intelligent Data Exploration and Analysis Laboratory (IDEAL) 
του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης.

Υπεύθυνος:  Αμπαζής Νικόλας, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
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Ο COVID-19 και η Ερευνητική Δραστηριότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τμήμα Ωκεανογραφίας  
και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

Αναπτύσσεται έρευνα σχετικά με τη χρήση μάσκας προσώ-
που για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του Covid-19.

Υπεύθυνος:  Βελεγράκης Αντώνης, Καθηγητής Τμήματος  
Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

Τμήμα Γεωγραφίας

∆ημοσίευση άρθρων στο Journal of Regional and Socio-
Economic Issues:

• Gavalas V. (2020) “A threat to the humankind or 
much ado about nothing? Different perceptions of 
the COVID-19 pandemic based on socio-demographic 
variables”, Journal of Regional and Socio-Economic Issues. 
10 (2) 21-39.

Το άρθρο χρησιμοποιεί δημογραφικά στοιχεία και επιδημι-
ολογικά δεδομένα για τη σύγκριση της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού με τη μεγαλύτερη πανδημία του 20ού αιώνα, που 
ήταν η ισπανική γρίπη. Αναφέρεται επίσης στις μη φαρμακευ-
τικές παρεμβάσεις (NPI) που λαμβάνονται από την ελληνική 
κυβέρνηση, προκειμένου να περιορίσει την πανδημία του 
κορωνοϊού και, μέσω ερωτηματολογίου, την κοινωνική ανα-
στάτωση που έχουν προκαλέσει αυτές οι παρεμβάσεις.

• Gavalas V. (2021) “How effective are the lockdown 
and quarantine of the general population during the 
COVID-19 pandemic?” Journal of Regional and Socio-
Economic Issues. 11 (1) 6-17.

Προηγούμενες μελέτες έχουν αποδείξει μια ισχυρή σχέση 
μεταξύ των θανάτων που σχετίζονται με τον COVID-19 και 
μια συγκεκριμένη ομάδα χρωμοσωμάτων (μια απλοομάδα 
Y-DNA). Χρησιμοποιώντας δεδομένα για τον αριθμό των θα-
νάτων από όλες τις αιτίες, αυτό το άρθρο συσχετίζει την υπερ-
βολική θνησιμότητα με μέτρα lockdown με τη συγκεκριμένη 
απλοομάδα YDNA στους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς.

Η πρόσβαση στα άρθρα είναι ελεύθερη μέσω των παρακάτω 
links:

https://geography.aegean.gr/files/labs/Journal__Volume-
-X__Issue--2__June__2020__Online.pdf

https://geography.aegean.gr/files/labs/Journal__Volume--
XI__Issue--1__January__2021__Online.pdf

Συγγραφέας:  Γαβαλάς Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, 
Τμήματος Γεωγραφίας
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Ο COVID-19 και η Ερευνητική Δραστηριότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τμήμα Γεωγραφίας

Η Ερευνητική Ομάδα «Γεωγραφία της Εργασίας» του Τμήματος 
Γεωγραφίας, δημιούργησε διαδικτυακή (WebGIS) εφαρμογή 
για τις επιπτώσεις της εξάπλωσης του COVID στην εργασία και 
την απασχόληση (https://arcg.is/1X0Tbv).

Ο διαδικτυακός πίνακας εργαλείων «COVID-19_Regional_
Labour» παρουσιάζει περιφερειακά στατιστικά δεδομένα για 
τον κορονοϊό COVID-19 σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία και Ισπα-
νία. Τα περισσότερα απ’ τα εν λόγω περιφερειακά δεδομένα 
δεν μπορούν να ανακτηθούν εύκολα ή απευθείας από άλλες 
webgis εφαρμογές μέχρι τώρα. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει 
τους παρακάτω χάρτες

• Χάρτης των συνολικά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανά 
περιφέρεια

• Χάρτης του % μεριδίου θανάτων ως προς επιβεβαιωμένες 
περιπτώσεις

• Χάρτης των κρουσμάτων στις περιφέρειες ανά 100.000 
κατοίκους

• Χάρτης των θανάτων στις περιφέρειες ανά 100.000 κατοί-
κους

Ερευνητική Ομάδα «Γεωγραφία της Εργασίας» του Τμήματος 
Γεωγραφίας.

Υπεύθυνος:  Γκιάλης Στέλιος,  
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γεωγραφίας

 

Credits: YOUTHShare

Τμήμα Ωκεανογραφίας  
και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

∆ημοσίευση άρθρου σε επιστημονικό περιοδικό (Marine 
Pollution Bulletin (Elsevier) Impact Factor 4.049) σχετικά με 
τον κορονοϊό και τις ακτές κολύμβησης με τίτλο «Coronavirus 
survival on beach sand: Sun vs COVID-19».

Η απολυμαντική δύναμη του ήλιου επαρκεί για να εξουδετε-
ρώσει σωματίδια κορονοϊού στην άμμο στις παραλίες κολύμ-
βησης, σε περιόδους και περιοχές με υψηλές θερμοκρασίες 
και ηλιοφάνεια. Στο άρθρο παρατίθενται οι μηχανισμοί φυσι-
κής απολύμανσης (θερμότητα και υπεριώδη μήκη κύματος) 
που προκαλεί η ηλιακή ακτινοβολία σε άτομα κορονοϊού 
που τυχόν πέφτουν σε κόκκους άμμου. Συμπεραίνεται ότι η 
αυξημένη θερμοκρασία και η υπεριώδης ακτινοβολία τους 
θερμούς μήνες του χρόνου καταστρέφουν τη μολυσματική 
ικανότητα του ιού.

Συγγραφέας:  Ευστρατίου Μαρία – Αδαμαντία,  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος  
Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών
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Τμήμα Μηχανικών  
Οικονομίας και Διοίκησης

Ανάπτυξη συστήματος παρατήρησης της κατάστασης της υγεί-
ας και της χωρικής θέσης των πολιτών με σεβασμό στην ιδι-
ωτικότητα και στην ανωνυμία: «For a Democratic and Privacy 
Protecting Health Status and Location Observation Facility».

Εργαστήριο «Διαχείρισης Πληροφορίας» i4m Lab,  
Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Υπεύθυνος:  Καβάσαλης Πέτρος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Τμήμα Γεωγραφίας

Συλλογή και ανάλυση δεδομένων της εξάπλωσης του 
Covid19 για 177 χώρες. Καταμετρώνται οι θάνατοι, επιβεβαι-
ωμένα κρούσματα, καθώς και τα περιστατικά ανάρρωσης σε 
ημερήσια βάση. Επίσης καταγράφονται και συνενώνονται τα 
πληθυσμιακά, υγειονομικά και οικονομικά δεδομένα κάθε 
μιας από τις 177 χώρες ώστε να χρησιμοποιηθούν για περαι-
τέρω αναλύσεις. Υπολογίζεται η ένταση και μεταβολή του 
φαινομένου ανά χώρα και τα αντιπαραβάλει με τις ημερομη-
νίες επιβολής μέτρων για όλες τις χώρες.

Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης, Συστημάτων Γεωγραφικών 
Πληροφοριών και Τηλεσκόπισης (SAGISRS), Τμήμα Γεωγραφίας.

Υπεύθυνος:  Καβρουδάκης Δημήτρης, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γεωγραφίας
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Ο COVID-19 και η Ερευνητική Δραστηριότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τμήμα Περιβάλλοντος

Έρευνα σχετικά με τους χώρους αστικού πρασίνου και γαλά-
ζιου κατά την εποχή της πανδημίας COVID-19: συσχετισμοί 
μεταξύ επισκεψιμότητας, ψυχικής υγείας και υποκειμενικής 
αξίας.

Η πανδημία του COVID-19 έχει θέσει νέες προκλήσεις τόσο 
για την σωματική όσο ψυχική υγεία. Τον Φεβρουάριο του 
2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ανοιχτή έρευνα σε 948 
συμμετέχοντες (ηλικίας 18-65 ετών, 30% άρρενες). Κατά τη 
διάρκεια των περιοριστικών μέτρων παρατηρήθηκε μείωση 
στην επισκεψιμότητα και στη διαθεσιμότητα των αστικών χώ-
ρων πρασίνου και γαλάζιου. Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι ο 
χρόνος επίσκεψής τους είτε δεν άλλαξε είτε αυξήθηκε ελά-
χιστα. Η ψυχική υγεία των συμμετεχόντων επηρεάστηκε αρ-
νητικά κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων, παρόλα 
αυτά η πρόσβαση ή/και θέα σε αυτούς τους χώρους είχαν θε-
τική επίδραση στην ψυχολογία. Η συχνότητα των επισκέψεων 
συσχετίζεται με χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης και άγχους. 
Σημαντικό είναι το γεγονός ότι το 89% των συμμετεχόντων 
θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την ύπαρξη χώρων πρασίνου 
και γαλάζιου στα αστικά κέντρα. Επίσης, έχοντας βιώσει την 
εμπειρία της κοινωνικής απομόνωσης, πλέον αποδίδεται 
υψηλότερη αξία στους UGS και UBS. Τα αποτελέσματα της 
μελέτης δείχνουν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ ψυ-
χικής υγείας και έκθεσης σε αστικούς χώρους πρασίνου και 
γαλάζιου, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης 
οικοσυστημικών προσεγγίσεων κατά τον αστικό σχεδιασμό.

Υπεύθυνοι:  Κανέλλη, Αργυρώ Άννα1, Κοκκινάκη, 
Μαργαρίτα1, Σινβάρε, Μάριος Δημήτριος1, 
Μαλέσιος, Χρυσοβαλάντης2, Καλαντζή,  
Όλγα-Ιωάννα1

1. Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη
2. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Τμήμα Πολιτισμικής  
Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Το ερευνητικό εργαστήριο PrivaSI Lab «Privacy Engineering 
and Social Informatics» του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολο-
γίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου συμμετέχει 
στην κατασκευή, μέσω της τρισδιάστατης εκτύπωσης, προσω-
πίδων για μάσκες που θα διατεθούν στους φορείς υγείας για 
την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Από το Σάββατο 26 Μαρτί-
ου 2021, όλα τα μέλη του Εργαστηρίου ενώθηκαν κάτω από 
τον κοινό σκοπό που ξεκίνησε η ομάδα HELLAS COVID 3D 
Supplies μέσω της εταιρείας 3DHUB και του υπουργείου Υγεί-
ας, με σκοπό τη δημιουργία μασκών με τη χρήση της τρισδιά-
σταστης εκτύπωσης.

Εργαστήριο PrivaSi (Privacy Engineering & Social Informatics) 
του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας.

Υπεύθυνος:  Καλλονιάτης Χρήστος,  
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πολιτισμικής 
Τεχνολογίας και Επικοινωνίας.
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Τμήμα Ναυτιλίας  
και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

Εκπόνηση έρευνας με τίτλο: “Development of Simulation and 
Mathematical Modeling Techniques for the Spread Analysis 
of Coronavirus” από το:

Εργαστήριο Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Γεω-οι-
κονομίας και Γεωπολιτικής (GEOPOL Lab) του Τμήμα Ναυτιλίας 
και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών.

Υπεύθυνοι:  Καρκαζής Ιωάννης,  
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Ναυτιλίας και 
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και  
Θ. Μαρκόπουλος, 
Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Μηχανικών 
Οικονομίας και Διοίκησης

Τμήμα Γεωγραφίας

&

Τμήμα Κοινωνιολογίας

«Έρευνα-δράση για την έκδοση του τεύχους Ιουνίου 2020 
του περιοδικού Journal of Regional Socio-Economic Issues, 
June 10, Issue 2 με θέμα: «Ο κοινωνικοοικονομικός αντίκτυ-
πος των πανδημιών (SARS, Coronavirus) The Socio-Economic 
Impact of Pandemics (SARS, Coronavirus)».

Συμμετέχουν τα Εργαστήρια & ερευνητικές ομάδες: Εργαστήριο 
Οικονομικής Γεωγραφίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Χω-
ροταξικού Σχεδιασμού Τμήματος Γεωγραφίας, Προγράμματα 
Ψυχικής Υγείας Τμήματος Κοινωνιολογίας και Εργαστήριο «Ερ-
γαξία» Τμήματος Κοινωνιολογίας.

Υπεύθυνοι:  Κορρές Γεώργιος,  
Καθηγητής Τμήματος Γεωγραφίας,  
Παπάνης Ευστράτιος,  
Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής  
Τμήματος Κοινωνιολογίας,  
Τσομπάνογλου Γεώργιος,  
Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας.



12 AIΓΑΙΟ.EDU | TEYXOΣ 06

Ο COVID-19 και η Ερευνητική Δραστηριότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τμήμα Πολιτισμικής  
Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

H ερευνητική ομάδα του Σημασιολογικού Ιστού και ∆ιαδι-
κτύου των Πραγμάτων (εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων) 
του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου, ανέπτυξε λογισμικό διαλόγου (chatbot) βασισμέ-
νο σε ΤΝ (conversational AI) για την ενημέρωση των πολι-
τών σχετικά με τον ιό Covid-19 στην ελληνική γλώσσα. Το 
chatbot είναι διαθέσιμο μέσω FB/Messenger (https://www.
facebook.com/Chatbot4Covid19GR) και Viber (viber://
pa?chatURI=covid19botuoa). H χρήση του έχει ξεκινήσει στις 
αρχές της πανδημίας (άνοιξη 2020)

Υπεύθυνος:  Κώτης Κωνσταντίνος, 
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πολιτισμικής 
Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

∆ημοσίευση άρθρου με τίτλο “Pandemics - from Ancient 
times to Covid19. Some thoughts.”, στο: Mediterranean 
Archaeology and Archaeometry Vol. 20, No 1, (2020), pp. i-ix, 
https://doi.org/10.5281/zenodo.3724821

Το άρθρο παρουσιάζει απόψεις για τα αίτια των πανδημιών, 
τους ανθρώπινους και φυσικούς αιτιολογικούς παράγοντες, 
γίνεται ανασκόπηση ορισμένων χαρακτηριστικών περιφερει-
ακών/παγκόσμιων ασθενειών της ιστορίας και επισημαίνεται 
ότι σε εξάρσεις γίνεται υπενθύμιση της θεωρίας της πολυπλο-
κότητας.

Η πρόσβαση είναι ελεύθερη μέσω του link https://www.
academia.edu/42298902/PANDEMICS_FROM_ANCIENT_
TIMES_TO_COVID19_SOME_THOUGHTS

Συγγραφέας:  Λυριτζής Ιωάννης,  
Καθηγητής Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, 
Εργαστήριο Αρχαιομετρίας
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Τμήμα Πολιτισμικής 
 Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

∆ημιουργία προσομοιωμένου περιβάλλοντος, με τίτλο 
«Point of Equilibrity» (Σημείο Ισορροπίας) για τη διαχείρι-
ση της πανδημίας, όπου ο/η παίκτης/τρια καλείται να λάβει 
σημαντικές αποφάσεις που θα καθορίσουν την έκβαση μιας 
υγειονομικής κρίσης, λαμβάνοντάς υπόψη σημαντικά ιστο-
ρικά και επίκαιρα γεγονότα, καθώς και πιθανές οικονομικές, 
πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Το PoE σχεδιάστηκε την 
άνοιξη του 2020, ενώ τον ∆εκέμβριο του ίδιου έτους, ξεκί-
νησε η αξιολόγηση του έργου που επιχειρεί να κατανοήσει 
κομβικά ερωτήματα σε σχέση με την πληροφόρηση του κοι-
νού και τη λήψη αποφάσεων σε εικονικά περιβάλλοντα προ-
σομοίωσης της πραγματικότητας. Σκοπός της έρευνας είναι να 
κατανοήσουμε τη συμβολή των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού 
στη διαχείριση κρίσεων και να εξετάσουμε τους παράγοντες 
που υπερισχύουν κατά τη λήψη αποφάσεων σε τέτοιες δυνα-
μικές καταστάσεις.

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη:  Μαγκλής Αριστοτέλης και  
Καπράλος Αλέξανδρος

Επίβλεψη:  Χρυσάνθη Αγγελική και Κασαπάκης Βλάσιος,  
Επίκουρος Καθηγητής  
Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας  
και Επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Ποσοτικών Μεθόδων 
(QMLab) του Τμήματος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου συμμετέχει στην Πανελλήνια Ομάδα Εθελο-
ντών Ηellas Covid 19 3D Printing Supplies και με σκοπό την 
εκτύπωση τρισδιάστατων ασπίδων προστασίας προσώπου. Η 
ομάδα Hellas Covid-19 δημιουργήθηκε μετά από συνάντηση 
με το Υπουργείο Υγείας, ώστε να υπάρχει συντονισμός ενερ-
γειών και διαδικασιών για την προμήθεια 3D εκτυπωμένων 
μέσων ατομικής προστασίας σε Νοσοκομεία και φορείς υγεί-
ας της χώρας.

Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων - QMLab (Quantitative 
Methods Laboratory) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Υπεύθυνη:  Μαύρη Μαρία,  
Καθηγήτρια Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.
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Τμήμα Μηχανικών  
Πληροφοριακών και 

Επικοινωνιακών Συστημάτων

∆ημιουργία πρωτότυπης πλατφόρμας με δεδομένα για την 
πανδημία του COVID-19 σε ζωντανό χρόνο, πληροφορίες 
από ειδικούς και προτάσεις με σχετικούς συνδέσμους για δρα-
στηριότητες όσο μένουμε σπίτι http://coronavirusingreece.eu

Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών,  
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συ-
στημάτων

Υπεύθυνοι:  Παπακωνσταντίνου Αχιλλέας,  
απόφοιτος και επιστημονικός συνεργάτης,  
Σκιάνης Χαράλαμπος,  
Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών  
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών  
Συστημάτων

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Έρευνα με θέμα το αποτύπωμα της πανδημίας στην Ελληνι-
κή Κοινωνία. Συλλογή ποσοτικών και ποσοτικών δεδομένων 
σχετικά με τις στάσεις των πολιτών απέναντι στην πανδημία.

Ερευνητική Ομάδα Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας, Τμήμα Κοι-
νωνιολογίας.

Υπεύθυνος:  Παπάνης Ευστράτιος, 
Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής  
Τμήματος Κοινωνιολογίας.



15AIΓΑΙΟ.EDU | TEYXOΣ 06

Ο COVID-19 και η Ερευνητική Δραστηριότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τμήμα Ναυτιλίας  
και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

Έρευνα μέσω ερωτηματολογίων: 

1) Ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση της επίδρασης των 
Περιοριστικών Μέτρων κατά του Κορονοϊού στη Χρήση 
Χρόνου και στις ∆ραστηριότητες των Ατόμων, τα αποτελέ-
σματα του οποίου θα αποτελέσουν τμήμα των αναλύσεων 
του ENIRISST σχετικών με τη συμπεριφορά των ατόμων, 
των στάσεων και των αντιλήψεών τους, καθώς και την ευ-
ημερία τους. 

2) Ερωτηματολόγιο για Last Mile Delivery (LMD) «Παραλαβές 
στο Σπίτι» λόγω Κορονοϊού.

http://daphne-new.chios.aegean.gr/~surveys/COVID/

Εργαστήριο Μεταφοράς και λήψης αποφάσεων TRANSDEM 
του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών στο 
πλαίσιο της Ερευνητικής Υποδομής ENIRISST.

Υπεύθυνη:  Πολυδωροπούλου Αμαλία,  
Καθηγήτρια Τμήματος Ναυτιλίας  
και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών.

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Επεξεργασία μοντέλων παλινδρόμησης για τον προσδιο-
ρισμό των παραγόντων (σε μάκρο-επίπεδο) από τους οποί-
ους εξαρτάται: α) Το μέγεθος των προσβληθέντων από τον 
COVID-19 και β) η θνησιμότητα από τον εν λόγω ιό μεταξύ 
των χωρών που βιώνουν την νόσο.

Εργαστήριο «Κοινωνικής Πληροφορικής, Στατιστικής και Ερευ-
νητικών Υποδομών -ΕΚΠΣΕΥ» του Τμήματος Κοινωνιολογίας

Υπεύθυνοι:  Ρόντος Κωνσταντίνος,  
Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας,  
Διευθυντής ΕΚΠΣΕΥ και  
Συρμαλή Μαρία-Ελένη,  
Επίκουρη Καθηγήτρια, Μέλος ΕΚΠΣΕΥ
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Τμήμα Κοινωνιολογίας

Έρευνα για τις Κοινωνικοοικονομικές και δημογραφικές προ-
εκτάσεις της πανδημίας του COVID-19. Η ταχεία εξάπλωση 
και η σοβαρότητα του COVID-19 καθιστούν επιτακτική την 
ανάγκη να κατανοηθούν οι μηχανισμοί μετάδοσης, τα κλινικά 
χαρακτηριστικά και οι παράγοντες κινδύνου για τη διασπορά 
της νόσου. Η εμπειρική ανάλυση περιλαμβάνει ένα παγκό-
σμιο δείγμα χωρών που εξετάζεται κατά το πρώτο κύμα της 
πανδημίας. Υποδείγματα πολλαπλής παλινδρόμησης χρησι-
μοποιούνται για τη διενέργεια της στατιστικής ανάλυσης. Τα 
ερευνητικά αποτελέσματα θα μπορούσαν να συνεισφέρουν 
στις εν εξελίξει παγκόσμιες προσπάθειες για τον περιορισμό 
της νόσου συμπληρώνοντας τις επιδημιολογικές μελέτες προς 
την κατεύθυνση ανάσχεσης της διάδοσης των μολυσματικών 
ασθενειών στο μέλλον ή επόμενων επιθετικών κυμάτων του 
COVID-19.

Υπεύθυνοι:   Ρόντος Κωνσταντίνος,  
Καθηγητής Τμήμα Κοινωνιολογίας,  
Συρμαλή Μαρία-Ελένη,  
Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνιολογίας

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Το άρθρο με τίτλο «Αόρατος εχθρός, επιτελικό κράτος και 
ατομική ευθύνη: Κριτική ανάλυση λόγου της επίσημης ενημέ-
ρωσης σχετικά με τον ιό Covid-19» βασίζεται σε πρωτογενές 
εμπειρικό υλικό και αναλύει, εφαρμόζοντας τη μεθοδολο-
γική τεχνική της κριτικής ανάλυσης λόγου, σαράντα έξι (46) 
επίσημα ενημερωτικά δελτία για το διάστημα από την έναρ-
ξη των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας (lockdown) στις 
12.03.2020 ως την έναρξη της σταδιακής άρσης τους στις 
04.05.2020. Χρησιμοποιούνται απο- μαγνητοφωνημένα ηχη-
τικά τεκμήρια (δελτία τύπου και ανακοινώσεις) της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργα-
νισμού ∆ημόσιας Υγείας (ΕΟ∆Υ) που καταγράφουν τις κα-
θημερινές ανακοινώσεις των εκπροσώπων υπουργείων, και 
συγκεκριμένα του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και 
∆ιαχείρισης Κρίσεων Ν. του εκπροσώπου του Υπουργείου 
Υγείας Σ. Τσιόδρα και κυβερνητικών στελεχών.

Το άρθρο έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό Θέσεις τεύχος 154, 
Ιανουάριος - Μάρτιος και η πρόσβαση είναι ελεύθερη στο 
ακόλουθο link

http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&t
ask=view&id=1508&Itemid=29

Υπεύθυνοι:  Σαββάκης Μάνος, 
Αναπληρωτής Καθηγητής,  
Τμήμα Κοινωνιολογίας,  
Μαρκαντωνάτου Μαρία,  
Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια,  
Τμήμα Κοινωνιολογίας
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Ο COVID-19 και η Ερευνητική Δραστηριότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τμήμα Ωκεανογραφίας  
και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

Στο πλαίσιο του έργου BRiDGEΙΙ και σε άμεση συνεργασία με 
το «Πιλοτική Ομάδα Ερευνητών Προσφύγων» συντάχθηκε 
και απεστάλη ένα concept note με συστάσεις προς τις δημό-
σιες αρχές των κρατών μελών της ΕΕ για την ενίσχυση των 
ερευνητών προσφύγων. Το concept note έχει τίτλο: “Refugee 
researchers: From the war zone to the labour market hunt, 
και μπορεί να βρεθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.unibielefeld.de/uni/profil/international/
bridgeprojects/bridge2/news/newsletter/Bridge-II-
Newsletter-to-RR-No-4.pdf (Σελίδα 3)

Υπεύθυνη:  Τζωράκη Ράνια,  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων  
Βιοεπιστημών

  

Τμήμα Ωκεανογραφίας  
και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

Ενημέρωση μέσω της σελίδας στο Facebook σχετικά με την 
εξέλιξη της εξάπλωσης της νόσου στη χώρα και σε άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλαν-
δία, Νορβηγία, Γαλλία, Γερμανία). Η ενημέρωση γίνεται μετά 
από επεξεργασία των δεδομένων που ανακοινώνονται από 
τις αρμόδιες εθνικές αρχές και περιλαμβάνει βραχυχρόνιες 
εκτιμήσεις, όπου αυτό είναι δυνατό.

Εργαστήριο Οικολογίας και Δυναμικής Συστημάτων,  
Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

Υπεύθυνος:  Τσιρτσής Γιώργος,  
Καθηγητής Τμήματος Ωκεανογραφίας  
και Θαλασσίων Βιοεπιστημών
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Ο COVID-19 και η Ερευνητική Δραστηριότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τμήμα Μηχανικών  
Πληροφοριακών και 

Επικοινωνιακών Συστημάτων

Ανάπτυξη πρωτότυπης εφαρμογής πληροφορικής, με στό-
χο την πολιτο-κεντρική ενημέρωση για την εξέλιξη του 
COVID-19, στο πλαίσιο του Πανελλήνιου ∆ιαγωνισμού 
Antivirus Hackathon για ψηφιακές εφαρμογές αντιμετώπισης 
της κρίσης του COVID-1, στην πρώτη φάση του οποίου βρα-
βεύτηκε και προκρίθηκε η ομάδα 5 φοιτητών του Πανεπιστή-
μιο Αιγαίου.

https://medium.com/the-crowdpolicy-collection/antivirus- 
crowdhackathon-protos-kyklos-ea6f758a1d5c

Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Τμήμα Μηχανικών 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.

Υπεύθυνος:  Χαραλαμπίδης Ιωάννης,  
Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών  
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών  
Συστημάτων.

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Έρευνα δράσης για την ανάταξη και επαναπρογραμματισμό 
του κοινωνικού εαυτού από το τραύμα της Ενδορρήξης στο 
άτομο και την οικογένεια ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Tα 
αποτελέσματα της έρευνας έχουν δημοσιευθεί:

Χτούρης, Σ., & Ζήση, A. (2020). Ο κοινωνικός μας εαυτός, η 
οικογένεια και οι κοινωνικές στάσεις την περίοδο των περιο-
ρισμών της πανδημίας του Covid - 19 το 2020. Επιθεώρηση 
Κοινωνικών Ερευνών, 154, 41-64 https://doi.org/10.12681/
grsr.23228

Εργαστήριο Κοινωνικής, Πολιτισμικής και Ψηφιακής Τεκμηρί-
ωσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας & Εργαστήριο Ευφυών 
Συστημάτων του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επι-
κοινωνίας.

Υπεύθυνοι:  Χτούρης Σωτήρης,  
Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας,  
Ζήση Αναστασία,  
Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνιολογίας.
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Ερευνητικές Υποδομές  
“Περιφερειακής Αριστείας”

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εκτός από τον εκπαιδευτικό ρόλο 
του, τη διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας, τη δημιουργία 
αλυσίδα αξίας στην επιστημονική, τεχνολογική και κοινωνική 
καινοτομία, καλείται να αλληλεπιδράσει, να συν-δημιουργή-
σει και να επιτύχει έναν εκτεταμένο αντίκτυπο στην περιφε-
ρειακή, εθνική, αλλά και παγκόσμια ανάπτυξη. Έχει κληθεί 
ως «Πανεπιστήμιο Τέταρτης Γενεάς» (“Fourth Generation 
University” , Pawlowski, 2009), από κοινού με τους διαπερι-
φερειακούς νησιωτικούς του εταίρους, για την αντιμετώπιση 
των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων, να οικοδομή-
σει γέφυρες γνώσης & συνεργασίας, δίκτυα ανοικτής επιστή-
μης, ανοικτής καινοτομίας και ανοικτών δεδομένων, που βα-
σίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, σε κοινές αξίες, στόχους 
και οφέλη.

Οι θεμελιώδεις αλλαγές, που ήδη συντελούνται λόγω της 
πανδημίας, ανοίγουν τον δρόμο για νέες πολιτικές, τρόπους 
εργασίας και διαμορφώνουν νέες ανάγκες και συμπεριφορές 
και στάσεις, ορισμένες από τις οποίες θα παραμείνουν μακρο-
πρόθεσμα. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επιθυμεί να δημιουργή-
σει ένα νέο «κοινωνικό συμβόλαιο» με τις νησιωτικές κοινω-
νίες του Αιγαίου Αρχιπελάγους και να συν-διαμορφώσει ένα 
μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης, υιοθετώντας τις τεχνο-
λογικές καινοτομίες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, και 
προωθώντας τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 
2030), με τον άνθρωπο στο επίκεντρο αυτής της κοινής δια-
δρομής.

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία» και συγκεκριμένα της ∆ράσης «Υποστήριξη 
της Περιφερειακής Αριστείας», χάρη στη συλλογική προσπά-
θεια των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Αιγαί-
ου, χρηματοδοτούνται με πάνω από 12 εκ ευρώ, έξι Ερευ-
νητικές Υποδομές (ΕΥ) τις οποίες συντονίζει το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου και μίας στην οποία συμμετέχει ως Εταίρος. Οι δύο 
ιδρυματικές (ΕΥ),στοχεύουν στην ενίσχυση της Περιφερεια-
κής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Αριστείας και του 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού στον Πολιτισμό και Τουρισμό 
σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και αναπτύσσονται από 43 δια-
φορετικά ερευνητικά εργαστήρια και ερευνητικές ομάδες των 
διαφόρων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το «∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Αιγαίου Αρχιπελάγους: 
Ενίσχυση Περιφερειακής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας 
και Αριστείας [e- Aegean R&D Network], συντονίζεται από 
την Πρυτάνισσα Καθηγήτρια Βιτσιλάκη Χρυσή, και οι δράσεις 
του εξειδικεύονται ως εξής: ∆ιαπεριφερειακό Κέντρο ∆εδο-
μένων, Υπηρεσίες Γεωχωρικών ∆εδομένων, e-Οbservatory 
Γεωχωρικών Τεχνολογιών και Αναλύσεων για την Εργασία 
και την Ανθεκτικότητα στον Μεσογειακό Ευρωπαϊκό Νότο, 
Πλατφόρμα δεδομένων για το ερευνητικό, αναπτυξιακό, και 
καινοτομικό αποτύπωμα των ελληνικών Περιφερειών: Εργα-
λεία πατεντών & δεικτών Ε&ΤΑ, 6 Ψηφιακά κέντρα Γνώσης, 
Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Β. &Ν. Αιγαίου, Πλατφόρμα 
Γνώσης και Δράσης Προσφυγικής Κρίσης, Κέντρο Σταδιοδρο-
μίας Ερευνητών, Κέντρο ∆ιαπεριφερειακής Ανάπτυξης, Και-
νοτομίας & Επιχειρηματικότητας & Κέντρο Έξυπνης Γαλάζιας 

Ανάπτυξης, Αναβαθμισμένες υπηρεσίες ∆ια Βίου Μάθησης, 
Έξυπνες Υπηρεσίες Μαθησιακών ∆ραστηριοτήτων Εμπλουτι-
σμού Τουριστικής Εμπειρίας & Ζωής

Η(ΕΥ) «∆ιαπεριφερειακός Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
Αιγαίου Αρχιπελάγους στον Πολιτισμό και Τουρισμό 
(e-Aegean CulTour)», συντονίζεται από τον Αντιπρύτανη ∆ι-
οικητικών Υποθέσεων, Καθηγητή ∆ημήτριο Παπαγεωργίου 
και. Οι δράσεις της εξειδικεύονται στις εξής υπηρεσίες: 3D 
χαρτογράφηση Μνημείων Γεωλογικής κληρονομιάς, Συντήρη-
ση Μνημείων Ιστορικού Ενδιαφέροντος με προηγμένα υλικά, 
2 Κέντρα ολοκληρωμένης ψηφιακής διαχείρισης πολιτισμικής 
κληρονομιάς σε Β.& Ν. Αιγαίο, Ψηφιακή δεξαμενή τουρισμού: 
Εμπειρία & Προϊόντα προορισμού, Υπηρεσίες Εικονικής και 
Μικτής Πραγματικότητας, Ψηφιακό Αποθετήριο Παρατηρητη-
ρίου Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο, 
Τρισδιάσταστης Πολυμεσικής Εκθεσιακής Αφήγησης, ∆ίκτυο 
Τέχνης και συμμετοχικής δράσης τουρισμού & πολιτισμού, 
Κέντρο παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλι-
κού.

Αναπτύσσονται επίσης πέντε θεματικές διεπιστημονικής προ-
σέγγισης που αφορούν στην Αγροδιατροφή, το Παράκτιο Πε-
ριβάλλον & τη ∆ιαχείριση Κινδύνων σε Νησιωτικές Περιοχές, 
τη Ναυτιλία, Μεταφορές & Εφοδιαστική αλυσίδα, την Βιοοι-
κονομία

Η(ΕΥ) «∆ίκτυο Αριστείας στην Αγροδιατροφική Έρευνα και 
Καινοτομία του Αιγαίου (AGRICA II)», η οποία αναπτύσσεται 
από 13 διαφορετικά ερευνητικά εργαστήρια και ερευνητικές 
ομάδες των διαφόρων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαί-
ου, υπό τον συντονισμό του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων 
και ∆ιατροφής στη Λήμνο. Οι δράσεις της αφορούν στον 
Πρωτογενή Τομέα, στις διεργασίες Ανάπτυξης και Βελτίωσης 
Τροφίμων και στην αξιολόγηση, προώθηση καινοτόμων τρο-
φίμων.

Η(ΕΥ) ως «Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος και 
∆ιαχείριση Κινδύνων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)», 
η οποία αναπτύσσεται από 6 διαφορετικά ερευνητικά εργα-
στήρια και ερευνητικές ομάδες των διαφόρων Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, υπό τον συντονισμό του Τμήματος 
Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, στη Λέσβο. 
Οι δράσεις της αποσκοπούν στην βελτίωση και επέκταση των 
υπηρεσιών της που αφορούν στην μελέτη του παράκτιου και 
υπεράκτιου χώρου και την αξιολόγηση/διαχείριση των αυξα-
νόμενων φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων και κρίσεων 
στο νησιωτικό Αιγαίο.

Η(ΕΥ) «Ευφυής ερευνητική υποδομή για τη ναυτιλία, τις 
μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα (ENIRISST+)», η 
οποία συντονίζεται από το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματι-
κών Υπηρεσιών, στη Χίο, και η οποία αναπτύσσει περαιτέρω 
όχι μόνο τις υπηρεσίες της, αλλά και το εταιρικό της δίκτυο, 
με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του Ιο-
νίου Πανεπιστημίου, και του ∆ημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης.
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Η(ΕΥ) ως «Κέντρο Βιώσιμης και Κυκλικής Βιοοικονομί-
ας” η οποία συντονίζεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος και 
αναπτύσσεται από 6 διαφορετικά ερευνητικά εργαστήρια και 
ερευνητικές ομάδες των διαφόρων Τμημάτων του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου. Οι τομείς στους οποίους επικεντρώνεται η 
ερευνητική υποδομή είναι: Βιώσιμη διαχείριση και παραγωγή 
βιομάζας, Βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων και εδάφους 
με λύσεις βασισμένες στη φύση, Ανακύκλωση υλικών και 
παραγωγή νέων προϊόντων, Μείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος των τουριστικών επιχειρήσεις

Οι νέες Ερευνητικές Υποδομές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
αλλά και οι ήδη υπάρχουσες, είναι κρίσιμες όσο ποτέ άλλοτε 
για την περιφερειακή ανάπτυξη και ευημερία. Αποσκοπούν 
σε μια μακροπρόθεσμη τοπική οικονομική ανάκαμψη, στη 
διατήρηση και αύξηση της περιφερειακής απασχόλησης, την 
εξασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος και της ποιό-
τητας στην αγορά εργασίας και την αξιοποίηση μιας ανανεω-
μένης κοινωνικής συνείδησης για μια ισχυρότερη κοινωνική 
οικονομία, με απώτερο στόχο την οικοδόμηση και προσαρ-
μογή των νησιωτικών κοινοτήτων στο μεταβαλλόμενο Σήμε-
ρα και σε ένα νέο Αύριο.
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Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ο κομβικός του ρόλος στο έργο: 
“Astypalea: Smart & sustainable island”

Καθώς σε παγκόσμιο επίπεδο, η προστασία του κλίματος και 
η μετάβαση σε βιώσιμη κινητικότητα αποκτούν τεράστιο εν-
διαφέρον, το έργο, πενταετούς διάρκειας, αποβλέπει στη με-
τατροπή της Αστυπάλαιας, της πεταλούδας του Αιγαίου, στο 
πρώτο ενεργειακά «πράσινο» και λειτουργικά «έξυπνο» νησί 
στη Μεσόγειο, το οποίο θα λειτουργήσει ως παράδειγμα για 
την πράσινη μετάβαση και άλλων νησιών, μικρών ή απομα-
κρυσμένων από την ηπειρωτική χώρα.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, προσκλήθηκε από το Υπουρ-
γείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του 
Strathclyde (Γλασκώβη- Σκωτία), να εργαστούν από κοινού 
και με τη VW, προκειμένου να αποτυπώσουν τις στάσεις και 
αντιλήψεις των κατοίκων στης Αστυπάλαιας σχετικά με τον 
παγκόσμια πρότυπο αειφόρο μετασχηματισμό της Αστυπά-
λαιας.

Ειδικότερα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει αναλάβει τη μελέτη 
βάσει ερωτηματολογίων καταγραφής και επεξεργασίας της 
γνώμης των κατοίκων για το νέο σύστημα κινητικότητας και 
ενέργειας, με στόχο τον προσδιορισμό των παραγόντων που 
επηρεάζουν τις απόψεις τους σχετικά με τη μετάβασή τους 
στην πράσινη ενέργεια. Επιπρόσθετα, θα ερευνηθούν, σε 
πραγματικό χρόνο, οι παράγοντες που καθορίζουν τις στάσεις 
των κατοίκων σχετικά με την ενσωμάτωση της ηλεκτροκίνη-
σης στην καθημερινότητά τους (e-mobility) και τα κίνητρα 
που απαιτούνται για τη μετάβαση της κοινότητας ως σύνολο 
σε έναν βιώσιμο τρόπο ζωής.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι διαθέσιμα σε όλους/
ες, και αφενός μεν θα βοηθήσουν στην επιτάχυνση του μετα-
σχηματισμού προς βιώσιμες μετακινήσεις με πράσινη ενέρ-
γεια στην Ελλάδα, αφετέρου δε, θα αποτελέσει παράδειγμα 
και για άλλες περιοχές και χώρες που θα επιδιώξουν δικές 
τους βιώσιμες ενεργειακές λύσεις.

Και σ΄ αυτό το εγχείρημα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανε-
πιστήμιο της Αριστείας, έχει αναλάβει κομβικό ρόλο, αποδει-
κνύοντας, για ακόμα μία φορά, ότι αποτελεί πυλώνα καινοτο-
μίας και ανάπτυξης των νησιών του Αρχιπελάγους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη, παρευρέθηκε, κατόπιν πρό-
σκλησης του Υπουργείου Εξωτερικών, στην Αστυπάλαια, την 
Τετάρτη 02.06.2021, για την παρουσίαση της πρώτης φάσης 
του έργου «Astypalea: Smart & sustainable island” από τον 
Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Παρόντες/ούσες στην εκδήλωση ενημέρωσης και παράδοσης 
ήταν ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Κώστας 
Σκρέκας, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Κώστας Φραγκογιάν-
νης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέ-
τσας, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης 
Κεφαλογιάννης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κ. 
Άκης Σκέρτσος, η Γενική Γραμματέας Υπουργείου Ενέργειας 
και Περιβάλλοντος Αλεξάνδρα Σδούκου, ο Γενικός Γραμμα-
τέας Υπουργείου Εξωτερικών κ. Γιάννης Σμυρλής, οι βουλευ-
τές ∆ωδεκανήσου κ.κ Μάνος Κόνσολας, Γιάννης Παππάς, 
Βασίλης Υψηλάντης, Τσαμπίκα Ιατρίδη, και Νεκτάριος Σαντο-
ρινιός, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζη-
μάρκος και ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος της ∆Ε∆∆ΗΕ κ. Τάσος 
Μάνος. Παρόντες/ούσες ήταν επίσης, ο CEO της Volkswagen 
Group, Herbert Diess, ο Γερμανός πρέσβης στην Ελλάδα, 
Dr. Ernst Reichel, και από τη Volkswagen τα στελέχη Lucas 
Casanovas Garcia (∆ιευθύνων Σύμβουλος SEAT), Nicole 
Mommsen (Επικεφαλής Volkswagen Communications), Dr. 
Thomas Steg (Head of Public Affairs), Maik Stephan (Head 
of Business Development). Από την επίσημη αντιπροσωπεία 
της Volkswagen στην Ελλάδα παραβρέθηκαν οι κ.κ Στέφανος 
Σίρτης (∆ιευθύνων Σύμβουλος) και Αντώνης Μαυριδόγλου 
(Αντιπρόεδρος).
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Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
ως ένα «Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του Μέλλοντος» 
μέσω της Στρατηγικής Συμμαχίας των Ευρωπαϊκών  

Πανεπιστημίων της Μεταρρύθμισης 
«European Reform University Alliance [ERUA]-[RE-ERUA]» (erua-eui.eu)

Η στρατηγική της διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου αποτε-
λεί μια σκόπιμη διαδικασία αλλαγής, ένα απαραίτητο μέσο 
«αυτο-μετασχηματισμού» που βελτιώνει την Ποιότητα, την 
Αριστεία της Εκπαίδευσης και της Έρευνας, και διαμορφώνει 
ένα δημιουργικό περιβάλλον μεταξύ Γνώσης, Καινοτομίας, 
Οικολογίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης, με συνέργειες μεταξύ οι-
κονομίας, κοινωνίας και δημοκρατίας, διερευνώντας έτσι μια 
νέα δυναμική πορεία στον 21ο αιώνα, επωφελούμενο πα-
ράλληλα από ορθές πρακτικές, πρωτοβουλίες και εμπειρίες 
άλλων πανεπιστημίων.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μαζί με το Université Paris 8 
Vincennes-Saint-Denis της Γαλλίας (Συντονιστής του ∆ι-
κτύου), το Roskilde University της ∆ανίας, το University of 
Konstanz της Γερμανίας και το New Bulgarian University της 
Βουλγαρίας, είναι οι στρατηγικοί εταίροι της ευρωπαϊκής 
συμμαχίας [ERUA]-[RE-ERUA] που χρηματοδοτείται (περίπου 
6 εκ ευρώ), για τα επόμενα 3 χρόνια, μαζί με άλλα 41 δίκτυα 
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, στο πλαίσιο της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» του Erasmus+ 
και του Η2020.

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Συμμαχίας [ERUA]-[RE-
ERUA]» το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συντονίζει για το εταιρικό 
δίκτυο 4 σημαντικές πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται 
από το Erasmus+ και Η2020. 

“Digital Reform in ERUA”- Erasmus+ : με στόχο την ψηφια-
κή συνδεσιμότητα των μελών της συμμαχίας μέσα από κοινά 
ψηφιακά εργαλεία που ενισχύουν την κινητικότητα φοιτητών/
τριών και ανθρώπινου δυναμικού των πανεπιστημίων και εν-
δυναμώνουν τις διακρατικές σχέσεις μεταξύ των Πανεπιστη-
μιουπόλεων, αλληλεπιδρώντας συγχρόνως με τις Τοπικές 
τους Κοινωνίες και Περιφέρειες. ∆ημιουργούνται ψηφιακά 
διαπολιτισμικά περιβάλλοντα που συνδέουν την Επιστήμη με 
τις Τέχνες & το Design, τον Πολιτισμό, την Κοινωνική, Πράσι-
νη και Γαλάζια Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία, προ-
ωθούν με δημιουργικό τρόπο επιστημονικές, εκπαιδευτικές, 
τεχνολογικές, ερευνητικές πρωτοβουλίες, συνδεδεμένες με 
δίκτυα εικαστικών τεχνών, πολιτιστικών χώρων, δημιουρ-
γικών βιομηχανιών και επιδρούν διαδραστικά στις Τοπικές 
Κοινότητες με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών ανοικτής προ-
σβασιμότητας που ενισχύουν τις περιφερειακές στρατηγικές 
ευφυούς εξειδίκευσης.

“Aeiforia in ERUA” Erasmus+ : με στόχο την διαμόρφωση 
μιας κοινής στρατηγικής στην επίτευξη των στόχων της Ατζέ-
ντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, μέσω πρωτοβουλιών για 
το περιβάλλον, τις κινητικότητες, την κοινωνική αλλαγή και 
τον εθελοντισμό, στις οποίες πρωτοστατούν οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες της Συμμαχίας.

“Bauhaus in ERUA“ Erasmus+: με στόχο την δημιουργία μιας 
πειραματικής δημιουργικής και διεπιστημονικής κοινότητας, 
για να φέρει στο επίκεντρο την αισθητική, τη συμμετοχικότη-
τα και τη βιωσιμότητα (ευρωπαϊκή στρατηγική New European 
Bauhaus συνδέοντας ψηφιακές, πράσινες και κυκλικής οικο-
νομίας δραστηριότητες. Οι δράσεις υποστηρίζονται με πρω-
τοβουλίες υπεύθυνης κοινωνικής έρευνας, από τα Τοπικά 
Σημεία Επαφής Επιστήμης «Science Shops», με τη συμμετοχι-
κότητα και διάδραση των φοιτητικών κοινοτήτων με τις τοπι-
κές κοινότητες και τοπικούς οργανισμούς.

«Re-Up My skills» -Η2020: στοχεύει στην ανάπτυξη ενός κοι-
νού πλαισίου για την επανεκπαίδευση και την ενδυνάμωση 
των δεξιοτήτων ερευνητών & ερευνητριών /επιστημόνων με 
σκοπό την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου σε Έρευνα 
& Τεχνολογία, καθώς και την υποστήριξη των περιφερειακών 
δεξιοτήτων σε καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Παράλλη-
λα επιδιώκει μέσω πιλοτικών ενεργειών την ενίσχυση των 
ερευνητών & ερευνητριών με δεξιότητες που συνδέονται με 
την καινοτομία και την κοινωνική διαχείριση της τεχνολογίας.

To στρατηγικό συντονισμό της Συμμαχίας έχουν οι Πρυτάνεις/
ισσες των 5 Πανεπιστημίων στο πλαίσιο του Συμβουλίου του 
έργου της «European Reform University Alliance [ERUA]», 
που υλοποιείται στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
«Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» του Erasmus+. Επιστημονικά 
υπεύθυνη από την πλευρά του Πανεπιστημίου Αιγαίου, είναι 
η καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου, ενώ Senior Project 
Manager, η κ. Ειρήνη Παπαδοπούλου.



Ιδρυματικές Δράσεις

23AIΓΑΙΟ.EDU | TEYXOΣ 06

#ERUASummit2021

Στις 2-4 ∆εκεμβρίου 2021 διοργανώθηκε διαδικτυακά η 1η 
Ετήσια Σύνοδος της Ευρωπαικής Συμμαχίας των Ευρωπαικών 
Πανεπιστημίων [ERUA], στην οποία συμμετείχε το Πανεπι-
στήμιό μας (επιστημονικός συντονισμός: Καθ. Έλενα Θεοδω-
ροπούλου, Αντιπρυτάνισσα Ακαδ. Υποθέσεων & Φοιτητικής 
Μέριμνας)

Στο πλαίσιο των εργασιών της Συνόδου διεξήχθησαν διάφο-
ρα θεματικά εργαστήρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις, επιστημο-
νικοί διάλογοι και παρουσιάσεις.

Κατά τη δεύτερη μέρα των εργασιών, το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου διοργάνωσε το Workshop4: A decade of Digital 
Transformation for Universities: A window for Openness, 
Innovation Ecosystems and Sustainable Partnerships επιδιώ-
κοντας την ανάπτυξη διαλόγου σε ζητήματα αιχμής για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση που αφορούν στο ψηφιακό μετα-
σχηματισμό της Έρευνας αλλά όσο και των παρεχόμενων 
υπηρεσιών των Α.Ε.Ι., στη σύνδεση Καινοτομίας & Βιωσιμό-
τητας, και Πανεπιστημίων & Κοινωνίας, μέσα από την ενεργή 
δράση των φοιτητών και φοιτητριών μας. Κορυφαίοι ερευνη-
τές και εμπειρογνώμονες παρουσίασαν ζητήματα ψηφιακού 
μετασχηματισμού στις Επιστήμες (κ. Κώστας Γληνός, Head of 
Unit for Open Science, DG RTD, E. C.), το μοντέλο του Πε-
νταπλού Έλικα Καινοτομίας & την σύνδεσή του με την Έξυπνη 
Βιωσιμότητα (Καθ. Ηλίας Καραγιάννης, George Washington 
University), το ρόλο του Gamification στη Μάθηση ( Αναπλ. 
Καθ. Katia Dupret, Roskilde University).

Οι εργασίες της Συνόδου κορυφώθηκαν με την υπογρα-
φή του «Aeiforia Statement» από τις πρυτάνισσες και των 
5 Πανεπιστημίων του ERUA. Το Σύμφωνο, την ευθύνη της 
σύνταξης του Συμφώνου είχε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, οδη-
γεί τη Συμμαχία ένα βήμα πιο κοντά στους Στόχους Βιώσι-
μης Ανάπτυξης 2030. Οι δύο στρατηγικές πρωτοβουλίες της 
Αειφορίας και του Κινήματος Bauhaus (# Aeiforia & Bauhaus 
Movement ) που αναπτύσσονται από το Πανεπιστήμιο Αιγαί-
ου, τέθηκαν ως ορόσημα έρευνας για το Αιγαίο Αρχιπέλαγος 
στο πλαίσιο της Συμμαχίας ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημι-
ουργία του #ERUAhaus Aegean Ιsland.

erua-eui.eu
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Ιδρυματικές Δράσεις προώθησης Γλωσσών

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επιδιώκει συστηματικά να εφαρ-
μόσει την πολιτική της διεθνοποίησης και ενίσχυσης της δια-
πολιτισμικότητας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και μέσα 
από τη διδασκαλία των γλωσσών.

Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από τις επί μέρους συνεχείς προσπά-
θειες του διδακτικού προσωπικού και των Τμημάτων του Πα-
νεπιστημίου να αναδείξουν σε διαφορετικά επίπεδα και πλαί-
σια τη γλωσσική διδασκαλία ως μέσο εμπέδωσης όχι μόνο 
της διαπολιτισμικής φιλοσοφίας αναπτύχθηκαν προς όφελος 
του συνόλου της πανεπιστημιακής κοινότητας και οι παρακά-
τω ιδρυματικές δράσεις:

• Ίδρυση του Κέντρου Γλωσσών

• Η γλώσσα και ο πολιτισμός της Κίνας

• Πρόγραμμα διδασκαλίας της Γαλλικής γλώσσας

Ίδρυση του Κέντρου Γλωσσών

Στις 21 Σεπτεμβρίου του 2020, δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ της 
ίδρυσης του Κέντρου Γλωσσών στη Σχολή Ανθρωπιστικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Αποστολή και στόχοι του Κέντρου μεταξύ άλλων είναι:

• Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης ή/και ξέ-
νης γλώσσας (ΞΓ) καθώς και γλωσσών της Μεσόγειου και 
άλλων γλωσσών σε όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας.

• Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε φοιτητές/ τριες 
από πανεπιστήμια του εξωτερικού, οι οποίοι/ες υλοποι-
ούν τμήμα των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 
στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus ή άλλων εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων.

• Η επαφή των φοιτητών/τριών από διάφορες χώρες, που 
υλοποιούν τμήμα των σπουδών τους με πρόγραμμα 
Erasmus ή με άλλο πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Αιγαί-
ου, με τον ελληνικό πολιτισμό και γενικότερα η διαπολι-
τισμική επαφή των λαών, με σεβασμό στη γλωσσική και 
πολιτισμική ετερότητα.

• Η άσκηση/απόκτηση διδακτικής εμπειρίας προπτυχιακών 
και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, υποψηφίων διδακτό-
ρων, διδακτόρων και ερευνητών/τριών της ΣΑΕ.

• Η διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων, θερι-
νών δράσεων με αντικείμενο τη διδασκαλία της Ελληνικής 
ως ή γλώσσας κληρονομιάς στη διασπορά, τη διδασκαλία 
των γλωσσών της Μεσογείου, τη διγλωσσία/ πολυγλωσ-
σία, τη γλωσσική και πολιτισμική επαφή, τη γλωσσική 
ετερότητα, τις αφηγήσεις και τις βιογραφίες και τη διαπο-
λιτισμική εκπαίδευση.

• Η παραγωγή διδακτικού υλικού σε αντικείμενα που προσ-
διορίζονται στα σημεία 1 και 2 (διδασκαλία ελληνικής 
γλώσσας και γλωσσών της Μεσογείου).

• Η ανάπτυξη και υλοποίηση ερευνητικών και εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων και δράσεων γύρω από τα γνωστι-
κά αντικείμενα που προσφέρει το Κέντρο Γλωσσών (π.χ. 
διγλωσσία, γλωσσική εκπαίδευση, διαπολιτισμική εκπαί-

δευση, εκπαίδευση ενηλίκων, ενσωμάτωση μεταναστών 
και προσφύγων στην ελληνική κοινωνία, κ.λπ.).

• Η υλοποίηση διμερών-διαπανεπιστημιακών συμφωνιών 
μεταξύ του Κέντρου και αντίστοιχων πανεπιστημιακών και 
ερευνητικών κέντρων ξένων γλωσσών του εξωτερικού, με 
σκοπό τη διεπιστημονική συνεργασία και την κινητικότητα 
του προσωπικού για επιμόρφωση ή/και διδασκαλία, την 
προώθηση της συνεργασίας με ακαδημαϊκά και ερευνητι-
κά ιδρύματα τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.

• Η προώθηση της πολυγλωσσίας και πολυ-πολιτισμικό-
τητας, ώστε να επιτευχθεί η διασύνδεση της τοπικής και 
ακαδημαϊκής κοινότητας με τους «πολίτες του κόσμου» 
και η οργάνωση, φιλοξενία και συμμετοχή σε εκδηλώσεις 
πολιτισμού και τέχνης με σκοπό την προσέγγιση μιας ξέ-
νης γλώσσας και του πολιτισμού της.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσφέρει ευκαιρία δια βίου εκπαί-
δευσης στα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας.

Η γλώσσα και ο πολιτισμός της Κίνας

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υλοποιώντας τον στρατηγικό στό-
χο της διεθνοποίησης, έχει αναπτύξει συνεργασίες με σειρά 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και φορέων του εξωτερικού. Στο 
πλαίσιο αυτό, έχει, επί σειρά ετών, ανεπτυγμένη συνεργασία 
με πανεπιστήμια και φορείς της Κίνας.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με μέλημα την προσφορά ευ-
καιριών δια βίου εκπαίδευσης στα μέλη της ακαδημαϊκής 
του κοινότητας, και σε συνεργασία με τον φορέα της Κίνας 
Continental Han Feng Network Technology (Beijing) Co., 
προχώρησε σε μία πρωτοπόρα διεθνή εκπαιδευτική δράση, 
με πρωτοβουλία της Πρυτάνισσας, Καθηγήτριας Χ. Βιτσιλά-
κη. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιεί με επιτυχία, ήδη από το ακα-
δημαϊκό έτος 2020-2021, πρόγραμμα online διδασκαλίας της 
κινεζικής γλώσσας σε φοιτητές/φοιτήτριες και μέλη της ακα-
δημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου. Σημαντικό είναι ότι 
το πρόγραμμα αυτό λειτούργησε για πρώτη φορά στην Ελλά-
δα και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, συνεχίζεται 
ανελλιπώς έως σήμερα, ενώ προγραμματίζεται η συνέχισή 
του τα επόμενα χρόνια.

Σε επικύρωση της σημαντικότητας που αποδίδεται και από 
τις δύο πλευρές στο εν λόγω πρόγραμμα διεξήχθη επίσημη 
διαδικτυακή τελετή ανακοίνωσης της έναρξής του στις 15 
Οκτωβρίου 2020, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσε-
ων της Πρεσβείας της Λαϊκής ∆ημοκρατίας της Κίνας στην Ελ-
λάδα για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της οικείας χώρας. 
Επιπλέον, ως επιστέγασμα της επιτυχούς συνεργασίας με την 
Πρεσβεία και τους εμπλεκόμενους φορείς της Κίνας για την 
υλοποίηση της παραπάνω δράσης, η Πρυτάνισσα εκλέχθηκε 
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Chinese Plus.

Το πρόγραμμα της online διδασκαλίας της κινεζικής γλώσσας 
λειτουργεί στο πλαίσιο Συμφωνίας Συνεργασίας (Cooperation 
Agreement on Building the Online Chinese Classroom for 
the University of the Aegean), που έχει υπογράψει το Πα-
νεπιστήμιο Αιγαίου με την Continental Han Feng Network 
Technology (Beijing) Co., Ltd..

Η Continental Han Feng Network Technology (Beijing) Co., 
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Ltd είναι μια διεθνής διαδικτυακή κινεζική εταιρεία εκπαίδευ-
σης, υπεύθυνη για τη λειτουργία της πλατφόρμας Chinese 
Plus. Είναι προσηλωμένη στην κάλυψη των ποικίλων απαι-
τήσεων εκμάθησης της κινεζικής γλώσσας παγκοσμίως μέσω 
της δημιουργίας διαδικτυακών εκπαιδευτικών πλατφορμών 
cloud για κινέζικα και ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα και κοινω-
νικούς οργανισμούς και έχει λάβει τη νόμιμη εξουσιοδότηση 
για την Online Chinese Classroom.

Στην παρούσα φάση, το πρόγραμμα απευθύνεται μόνο στα 
μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Αιγαίου και τα 
online μαθήματα προσφέρονται δωρεάν. Η ανταπόκριση της 
πανεπιστημιακής κοινότητας και το ενδιαφέρον συμμετοχής 
στις online τάξεις της κινεζικής είναι μεγάλη, λαμβανομένου 
υπόψη και του βαθμού δυσκολίας εκμάθησης της συγκεκρι-
μένης γλώσσας. Μελετάται δε η επέκταση του προγράμματος 
με τη συμμετοχή μελών της ευρύτερης κοινωνίας.

Επιπλέον, στο τέλος κάθε εξαμηνιαίου κύκλου online μαθη-
μάτων οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν τη δυνατότητα συμ-
μετοχής σε online εξέταση για την απόκτηση των πιστοποι-
ητικών γλωσσομάθειας της κινεζικής γλώσσας. Οι εξετάσεις 
υλοποιούνται σε εφαρμογή διακριτής Τριμερούς Συμφωνίας 
Συνεργασίας που έχει υπογράψει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

με το Henan University της Κίνας και την Chinese Testing 
International Co., Ltd. (CTI) για τη λειτουργία του πρώτου 
online εξεταστικού κέντρου της κινεζικής γλώσσας (Online 
Chinese Testing Center) και αφορά στην online εξέταση της 
κινεζικής γλώσσας, με καταβολή των προκαθορισμένων εξό-
δων εξέτασης αναλόγως του επιπέδου του πιστοποιητικού.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στοχεύοντας στην περαιτέρω εν-
δυνάμωση των σχέσεων συνεργασίας με φορείς της Κίνας, 
καθώς και σε συνέχεια της επιτυχούς εφαρμογής των δράσε-
ων που προαναφέρθηκαν, προέβη στην ίδρυση μίας αυτο-
δύναμης ακαδημαϊκής δομής, του Ελληνοκινεζικού Κέντρου 
Γλώσσας και Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΦΕΚ 
Β΄3302/26.07.2021), με βασικό σκοπό την προώθηση της 
γλώσσας και του πολιτισμού της Κίνας στα μέλη της ακαδη-
μαϊκής κοινότητας αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας.

Με την ενέργεια αυτή, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα έχει εφε-
ξής τη δυνατότητα υλοποίησης δράσεων προώθησης της 
γλώσσας και του πολιτισμού της Κίνας αλλά και αντιστρό-
φως, μέσω του Ελληνοκινεζικού Κέντρου Γλώσσας και Πολι-
τισμού, που θα συμβάλουν στην ενίσχυση των δεσμών φιλί-
ας και συνεργασίας των δύο χωρών.
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Πρόγραμμα διδασκαλίας της Γαλλικής Γλώσσας

Επεκτείνοντας και στηρίζοντας την εφαρμογή της καλής πρα-
κτικής της υποστήριξης και ενίσχυσης της διδασκαλίας ξένων 
γλωσσών στο Πανεπιστήμιό μας και, έπειτα από την επιτυχή 
εμπειρία στη από απόσταση διδασκαλία της Γαλλικής γλώσ-
σας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, οργανώθηκε η 
επανέναρξη των δωρεάν διαδικτυακών μαθημάτων Γαλλικής 
γλώσσας, στο ευρύτερο πλαίσιο της συνεργασίας του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου με το Γαλλικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα, 
μέσω των ∆ιευθυντών του, αρχικά του κ. Patrick Comoy και 
στη συνέχεια του Nicolas Eybalin με την εθελοντική υποστήρι-
ξη της επίτιμης προξένου κ. Σοφία Μπαρουτσάκη-Τσιριγώτη.

Στο πλαίσιο των διμερών ελληνογαλλικών σχέσεων, η Υπη-
ρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής ∆ράσης - Γαλλικό Ιν-
στιτούτο Ελλάδος και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υπέγραψαν 
σύμφωνο διμερούς συνεργασίας στη βάση του οποίου συμ-
φώνησαν στην περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας τους, 
ειδικότερα στον τομέα της διάδοσης της Γαλλικής γλώσσας 
προς όφελος των φοιτητών/τριών και του προσωπικού του 
Πανεπιστήμιου. ∆εδομένου ότι η προώθηση της γαλλικής 
γλώσσας εντάσσεται στους άξονες δράσης της μορφωτικής 
διπλωματίας, τα μαθήματα αυτά θα μπορέσουν εξίσου να 
αποτελέσουν μια εισαγωγή στη γαλλική γλώσσα αποσκοπώ-
ντας στην ενίσχυση της παρουσίας της στην ευρύτερη περιοχή 
του Αιγαίου. Σύμφωνα με την κ. Μπαρουτσάκη-Τσιριγώτη, η 
προσπάθεια αυτή από τη μεριά της Υπηρεσίας Συνεργασίας 
και Μορφωτικής ∆ράσης - Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, απο-
τελεί «ένα βασικό άξονα της ενθάρρυνσης της γλωσσομάθει-
ας ως βασικού συστατικού μίας δημιουργικής αξιοποίησης 
της πολυγλωσσίας και της πολιτισμικότητας. Η εισαγωγή της 
Γαλλικής ως ξένης γλώσσας στο Πανεπιστήμιο επιτρέπει τη 
σπειροειδή κατάκτηση της γλώσσας και διασφαλίζει τη συνέ-
χεια στην εκμάθηση της».
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ΜΟ.∆.Ι.Π. Πανεπιστημίου Αιγαίου,  
Ευρωπαϊκή ∆ιημερίδα για τη ∆ιασφάλιση Ποιότητας

Η ΜΟ.∆.Ι.Π. αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων 
των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης 
των Ιδρυμάτων και οι βασικές αρμοδιότητές της αφορούν:

• Στην ανάπτυξη πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτη-
των διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας 
του έργου και των υπηρεσιών του Ιδρύματος, σύμφωνα 
με το Εσωτερικό Σύστημα ∆ιασφάλισης της Ποιότητας του 
Ιδρύματος.

• Στο συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξι-
ολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών 
υπηρεσιών του Ιδρύματος.

• Στην υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγη-
σης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και 
του ΕΣ∆Π του Ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευ-
θύνσεων και οδηγιών της ΕΘΑΑΕ.

• Στην ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος διαχείρι-
σης των δεδομένων της αξιολόγησης σε συνεργασία με 
την ΕΘΑΑΕ.

• Στη συστηματική παρακολούθηση και δημοσιοποίηση 
στον ιστότοπο του ιδρύματος των σχετικών με την αξιολό-
γηση του διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους.

• Στην οργάνωση, συντονισμό και υλοποίηση ενεργειών για 
τη συμμετοχή του Ιδρύματος σε διεθνείς λίστες κατάταξης 
Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (rankings).

Στο πλαίσιο αυτό, η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου διοργάνωσε ευρωπαϊκή διαδικτυακή διημε-
ρίδα με θέμα «∆ιασφάλιση ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευ-
τικά Ιδρύματα: Η λειτουργία και ο ρόλος των ΜΟ.∆Ι.Π» στις 3 
και 4 Νοεμβρίου 2021.

Η πρώτη ημέρα αφιερώθηκε σε συζήτηση σε επιχειρησιακό 
επίπεδο μεταξύ των Αντιπρυτάνεων/ισσών/Προέδρων των 
ΜΟ.∆Ι.Π., μελών των επιτροπών καθώς και του προσωπικού 
των Γραφείων των ΜΟ.∆Ι.Π., σχετικά με τα κύρια ζητήματα 
που απασχολούν τα Γραφεία και με ιδιαίτερη αναφορά στην 
αποτίμηση της διαδικασίας πιστοποιήσεων τόσο των Ιδρυμά-
των όσο και των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, 
της εφαρμογής των Ε.Σ.∆.Π. των Ιδρυμάτων, καθώς και τη 
συλλογή στατιστικών δεδομένων και τα πεδία εργασιών οι 
οποίες απασχολούν τα γραφεία των ΜΟ.∆Ι.Π.
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Κατά τη δεύτερη ημέρα, η διημερίδα είχε στόχο την ανταλ-
λαγή απόψεων σε επιτελικό επίπεδο σχετικά με το ρόλο των 
ΜΟ.ΔΙ.Π στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου της διασφά-
λισης ποιότητας στα ΑΕΙ με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 
διεθνείς φορείς Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαί-
δευση, ενώσεις ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, καθώς και ευ-
ρωπαϊκών φοιτητικών φορέων. Το πρόγραμμα ολοκλήρωσε η 
οργάνωση στρογγυλού τραπεζιού με τη συμμετοχή των Πρυ-
τάνεων των Ιδρυμάτων και των Αντιπρυτάνεων-ισσών /Προ-
έδρων των ΜΟ.∆Ι.Π.

Χαιρετισμούς έκαναν η Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη, ο Υφυπουργός Παιδείας 
και Θρησκευμάτων Καθηγητής Άγγελος Συρίγος, ο Γενικός 
Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης ∆ρ. Απόστολος ∆ημη-
τρόπουλος και ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκ-
παίδευσης, Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας.

Κατά την πρώτη μέρα, προσκεκλημένη ομιλήτρια ήταν η 
∆ρ. Χριστίνα Μπέστα, Γενική ∆ιευθύντρια της Εθνικής Αρχής 
Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Κατά τη δεύτερη μέρα, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς εκπροσώ-
πησαν οι παρακάτω keynote speakers :

• Michael Murphy, Πρόεδρος της European University 
Association (EUA) και Elena Cirlan, Policy & Project Officer 
/ Institutional Development Unit, ΕUA

• Douglas Blackstock, Πρόεδρος της European Association 
for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)

• Karl Dittrich, Πρόεδρος της European Quality Assurance 
Register for Higher Education (EQAR)

Στη βάση της αρχής ότι η διασφάλιση ποιότητας στα πανεπι-
στημιακά ιδρύματα συνδέεται κατεξοχήν με την αρχή της φοι-
τητοκεντρικότητας και την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών 
και των φοιτητριών, η διημερίδα ενέταξε στις εργασίες της και 
τη συμμετοχή φοιτητικών ευρωπαϊκών θεσμών με τους πα-
ρακάτω προσκεκλημένους ομιλητές

• Jacub Grodecki, Αντιπρόεδρος της European Student 
Union (ESU)

• Kostis Giannidis, τέως Πρόεδρος της Erasmus Student 
Network (ESN)

Το Συντονισμό των εργασιών της διημερίδας είχε η Αντιπρυ-
τάνισσα Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Φοιτητικής Μέριμνας & 
Πρόεδρος της ΜΟ.∆.Ι.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθη-
γήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου.

Οι εργασίες της δεύτερης ημέρας μεταδόθηκαν διαδικτυακά 
και μπορεί κανείς να τις παρακολουθήσει στο κανάλι του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου στο YouΤube [https://www.youtube.
com/watch?v=_xKtRj4o7BU&t=876s] , ενώ το πλήρες υλικό 
των παρουσιάσεων στη ∆ιημερίδα βρίσκεται αναρτημένο στη 
διεύθυνση: https://modip.aegean.gr/ευρωπαϊκή-δι-ημερί-
δα-διασφάλισης-ποιότητας-στα-αει-3-4112021

Στην ιστοσελίδα της ΜΟ.∆.Ι.Π., του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
μπορεί κανείς να αναζητήσει ενδιαφέρον υλικό σχετικά με 
τη διασφάλιση ποιότητας και το έργο της Μονάδας [https://
modip.aegean.gr/].
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου, που συγκροτήθηκε με απόφαση Συγκλήτου τον 
Ιούνιο του 2019 και ανασυγκροτήθηκε τον ∆εκέμβριο του 
ίδιου έτους, έχει πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια των δύο 
τελευταίων ετών, -από τον Ιανουάριο του 2020 μέχρι τον Φε-
βρουάριο του 2022-, τις παρακάτω δράσεις:

• ∆ημιουργία Ιστότοπου στη κεντρική σελίδα του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου όπου βρίσκονται αναρτημένες όλες 
οι δράσεις, εκδηλώσεις και ανακοινώσεις της Επιτροπής 
Ισότητας των Φύλων https://www.aegean.gr/equality-
committee

• Επικαιροποίηση εφαρμογής του Οδηγού Μη Σεξιστικής 
Γλώσσας και συγκρότηση ομάδας εργασίας με στόχο την 
υπέρβαση γλωσσικού σεξισμού στα έγγραφα του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου.

• Επικαιροποίηση του Ιδρυματικού Σχεδίου ∆ράσης για την 
Ισότητα των Φύλων [ΙΣ∆ΙΦ] του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
https://www.aegean.gr/sites/default/files/static/20/07/
isdif_pan_aigaioy_dec2020_teliko.pdf και προετοιμασία 
για την εναρμόνιση του Ιδρυματικού Σχεδίου ∆ράσης με 
τις προϋποθέσεις συμμετοχής που θέτουν από το 2022 και 
μετά τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδό-
τησης.

• Προετοιμασία για τη σύνταξη Κώδικα Πρακτικής που αφο-
ρά την πρόληψη και αντιμετώπιση της παρενόχλησης και 
της σεξουαλικής παρενόχλησης στον ακαδημαϊκό χώρο.

• Ολοκλήρωση και ετήσια επικαιροποίηση του καταλόγου 
μαθημάτων φύλου που προσφέρονται Πανεπιστήμιο Αι-
γαίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

• Συνεργασία με τις ΕΙΦ άλλων ΑΕΙ στα πλαίσια του άτυπου 
∆ικτύου Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στα ΑΕΙ και συμ-
μετοχή στις εκδηλώσεις του ∆ικτύου.

• Υπογραφή Πρωτόκολλου Συνεργασίας κατά της Έμφυλης 
και Ενδοοικογενειακής Βίας στη Ρόδο όπου συμμετέχουν 
εκπρόσωποι του ∆ήμου Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, των ∆ιευθύν-
σεων Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
καθώς και άλλοι φορείς.

• Πραγματοποίηση των παρακάτω ημερίδων:

6.03.2020 Ημερίδα με θέμα «Αντιστρέφοντας τις βεβαιότη-
τες: Έμφυλη βία και συλλογικές δράσεις» για τις 8 Μαρτίου, 
∆ιεθνής Ημέρα των Γυναικών https://www.youtube.com/
watch?v=EwdTjPpbDdY

25.11.2020 ∆ιαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Σεξουαλική πα-
ρενόχληση. ∆ρούμε για την εξάλειψη της βίας» για τις 25 Νο-
εμβρίου, ∆ιεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των 
Γυναικών https://youtu.be/Zqi0nKdz5M8

20.01.2021 ∆ιαδικτυακή ημερίδα με τίτλο «Επιμέλεια των 
παιδιών. Μια συζήτηση για τη γονεϊκότητα, το φύλο και 
την ισότητα στην ελληνική κοινωνία» https://youtu.be/
lG2ocAL3zWs

8.03.2021 ∆ιαδικτυακή ημερίδα με τίτλο «Αγώνες γυναικών 
στη μεταπολεμική Ελλάδα. Γνωστές και άγνωστες ιστορίες» 
https://youtu.be/hd17Hwg_WWA

25.11.2021 ∆ιαδικτυακή ημερίδα με θέμα “Η Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης. Μια συζήτηση για την εξάλειψη της βίας 
κατά των γυναικών” για τις 25 Νοεμβρίου, ∆ιεθνή Ημέρα 
για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών” https://www.
youtube.com/watch?v=i7wIk_vjKYY

10.2.2022 Εκδήλωση Μνήμης για την Ελένη Τοπαλούδη 
https://www.youtube.com/watch?v=UwMS6IGC40M

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Λόφος Πανεπιστημίου

81100 Μυτιλήνη, Λέσβος

2251036197

isotitafylon@aegean.gr

https://www.aegean.gr/equality-committee
















