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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί απόψεις μελών της ακαδημαϊκής και ερευνητικής 

κοινότητας στη χώρα σύμφωνα με τις οποίες τα βασικά προβλήματα των Πανεπιστημίων, στο 

πλαίσιο του προς ανάπτυξη Ενιαίου Χώρου Εκπαίδευσης και Έρευνας, σχετίζονται είτε με την 

αριθμητική μείωση του ανθρώπινου δυναμικού σε αυτά, είτε με τη ραγδαία μείωση της 

χρηματοδότησης. 

 

Αν  και τα προβλήματα αυτά είναι εξόχως σημαντικά, θεωρούμε εντούτοις ότι ο μείζων κίνδυνος 

για την ουσιαστική βιωσιμότητα των δημόσιων Πανεπιστημίων και τη δυνατότητα συνέχισης της 

εκπόνησης βασικής  και  εφαρμοσμένου χαρακτήρα έρευνας, είναι ο ασφυκτικός διοικητικός 

εναγκαλισμός των δημόσιων Πανεπιστημίων από  τη  γραφειοκρατία  της  κεντρικής  διοίκησης, 

όπως  αυτή διαχρονικά νομοθετείται. Έτσι, τα Ιδρύματα τείνουν να μετατραπούν σε 

γραφειοκρατικούς μηχανισμούς μέσα στους οποίους αναντίστοιχα μεγάλο μέρος των πόρων 

(ανθρωπίνων, οικονομικών) καταναλίσκεται για την τήρηση των διαδικασιών και όχι για την 

παραγωγή έργου σύμφωνα με τους σκοπούς τους! 

 

Ως εκ τούτου, το πλαίσιο εντός του οποίου λειτούργησε η Πρυτανεία την τετραετία (2016-2020) 

υπήρξε όχι ιδιαίτερα θετικό, τόσο εξαιτίας της συνέχισης της  μειωμένης κρατικής επιχορήγησης 

κατά 50% για λειτουργικές δαπάνες (1,9 εκ. ευρώ) η οποία είχε προκύψει από την οικονομική 

κρίση της προηγούμενης πενταετίας, της καθυστέρησης στους διορισμούς μελών ΔΕΠ και της 

συνταξιοδότησης του Τεχνικού και  Διοικητικού προσωπικού,  όσο  και  εξαιτίας θεσμικών και 

διοικητικών  μεταβολών  που  δημιουργούσαν  συνθήκες λειτουργικής αστάθειας (Νόμος 

4485/2017, Σχέδιο Αναδιάταξης Χάρτη Τριτοβάθμιας, κ.λπ.).  

 

Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η προσπάθεια της Διοίκησης ήταν συνεχής και επίπονη, 

κινούμενη πάνω σε δύο άξονες: 

 

Πρώτο, να διασφαλίσει την ομαλή εξέλιξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας (εκπαιδευτικής και 

ερευνητικής) και να διαχειριστεί τα μειωμένα οικονομικά του Πανεπιστημίου χωρίς να 

διαταραχτεί σε ορατό βαθμό η καθημερινή λειτουργία του Ιδρύματος, σχεδιάζοντας και 

ολοκληρώνοντας βασικά έργα υποδομής με προτεραιότητα την αντιμετώπιση του κτιριακού 

προβλήματος. 

 

Δεύτερο,  να αποφασίσει για την συνέχιση της λειτουργίας του Ιδρύματος μόνο στην Κέρκυρα με 

τις τρεις Σχολές και τα έξι (6) του Τμήματα  ή να συμμετάσχει στη συζήτηση που είχε ξεκινήσει το 

Υ.ΠΑΙ.Θ. για την αναδιάταξη του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να  επιχειρήσει την 

ανάπτυξη του Ιδρύματος και σε άλλα νησιά του Ιονίου, ενισχύοντας αφενός τη θέση του στο 

χάρτη της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας, και αφετέρου να διαδραματίσει το ρόλο που 

του αναλογεί στην πολιτιστική και παραγωγική ανασυγκρότηση όλης της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων.  
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Με αυτές τις σκέψεις, ο ανά χείρας Απολογισμός της απελθούσας Πρυτανείας (2016-2020) έχει 

διττό σκοπό. Αφενός μεν να καταγράψει συνοπτικά την εξέλιξη του Πανεπιστημίου μας κατά την 

παρελθούσα τετραετία, αφετέρου δε να υποβοηθήσει,  στην ανάδειξη των νέων μελλοντικών 

στόχων του Ιδρύματος. 

 

 

 

2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ 

 

2.1. Η (επαν)Ίδρυση του Ιονίου Πανεπιστημίου 

 

Στο πλαίσιο της συζήτησης που ξεκίνησε η πολιτική 

ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τον ενιαίο χώρο έρευνας και 

εκπαίδευσης, θεωρήσαμε ότι οφείλαμε ως 

Πρυτανική αρχή να  συμμετάσχουμε και να δούμε το 

μέλλον του Ιονίου Πανεπιστημίου και αναφορικά με 

την Ακαδημαϊκή του Ανάπτυξη στα κύρια νησιά της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για 

την  ακαδημαϊκή ανάπτυξη του Ιδρύματος, για την 

ίδρυση νέων Τμημάτων, λαμβάνοντας σοβαρά 

υπόψη αφενός το πάγιο αίτημα  ίδρυσης νέων 

Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα 

και σε άλλα νησιά της Περιφέρειας Ι.Ν., και 

αφετέρου τη στρατηγική που ακολουθούσαν και 

πολλά άλλα ιδρύματα με την αφομοίωση των Τ.Ε.Ι. 

σε διάφορες Περιφέρειες της χώρας,  εκτιμήσαμε ότι 

η κυβερνητική πολιτική ήταν όλα τα ΤΕΙ να 

ενσωματωθούν  στα Πανεπιστήμια.  

 

Συνεπώς, θεωρήσαμε ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο δεν 

μπορούσε να μείνει αμέτοχο στην όλη αυτή διαδικασία που είχε ξεκινήσει με την ίδρυση του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αλλά οφείλαμε να επιδιώξουμε τα μέγιστα δυνατά οφέλη. Μετά 

τη συγκρότηση επιτροπής από μέλη του Ιδρύματός μας και μέλη της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. 

εισηγηθήκαμε αρχικά προς τη Σύγκλητο και εν συνεχεία στο Υ.ΠΑΙ.Θ. ότι επιμέρους μονάδες του 

Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων θα μπορούσαν να ενταχθούν στις δομές του Ιονίου Πανεπιστημίου, με 

ταυτόχρονο όμως επαναπροσδιορισμό του χαρακτήρα τους και των προγραμμάτων σπουδών 

τους.  
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Έτσι το ίδρυμά μας θα προχωρούσε στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωσή του προς ένα 

Πανεπιστήμιο που θα καλλιεργούσε και νέα επιστημονικά πεδία και όχι να συνεχίσει να 

παραμένει ένα ίδρυμα προσανατολισμένο κυρίως στις Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και 

Μουσικές/Καλλιτεχνικές Επιστήμες.  

 

Επίσης, είναι γνωστό ότι ένα πάγιο αίτημα της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και πολλών 

φορέων της Κέρκυρας ήταν η ίδρυση Τμήματος Τουρισμού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, και 

συγκεκριμένα στην Κέρκυρα.  Ο στόχος αυτός δεν θα ήταν εφικτός επί του παρόντος εάν δεν 

είχαμε συμμετάσχει στη συζήτηση για τον ανασχεδιασμό του χάρτη της Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης.  Άλλωστε, η όλη πορεία του διαλόγου για την αναδιάταξη του χάρτη της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έδειξε ότι νέα Τμήματα ιδρύθηκαν μόνο στα Πανεπιστήμια που 

συμμετείχαν στην διαδικασία αφομοίωσης  πρώην ΤΕΙ!   

Τελικά, το Τμήμα Τουρισμού  ιδρύθηκε με το νόμο 4559/2018 (ΦΕΚ 114, τ.Β’), ενώ συγχρόνως με 

τον ίδιο Νόμο επανιδρύθηκαν τα Τμήματα Περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο,  Επιστήμης και 

Τεχνολογίας Τροφίμων  και Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας στο Αργοστόλι του πρώην ΤΕΙ, 

στα οποία εισήχθησαν οι πρώτοι φοιτητές το ακαδ. έτος 2019-20. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των 

άλλων δύο (2)  Τμημάτων, Περιφερειακής Ανάπτυξης στη Λευκάδα και Εθνομουσικολογίας στο 

Ληξούρι μετατέθηκε για το μέλλον και μετά από απόφαση που θα ληφθεί από τη Σύγκλητο του 

Πανεπιστημίου, ( με το Νόμο 4653/2020 και μετά από τη σύμφωνη γνώμη της  ΕΘ.Α.Α.Ε.). 

 

Σήμερα, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο των δώδεκα ακαδημαϊκών Τμημάτων και των πέντε Σχολών, 

δραστηριοποιούμενο ακαδημαϊκά και στα τέσσερα νησιά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 

συνεχίζει την ανοδική ακαδημαϊκή πορεία του με στοχοπροσήλωση και ακαδημαϊκή 

αποτελεσματικότητα. Μία πορεία που ξεκίνησε το 1984 με την ίδρυσή του, αρχικά με τέσσερα (4) 

Τμήματα, και η οποία έλκει την καταγωγή της από την «Ιόνιο Ακαδημία» που οραματίστηκε και 

ίδρυσε  το 1824 ο φιλέλληνας  Λόρδος Γκίλφορντ, και η οποία δυστυχώς έκλεισε το 1864 με την 

ένωση της Επτανήσου με την μητέρα Ελλάδα.  

 

Συμπερασματικά, μπορούμε σήμερα να ισχυρισθούμε ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στα τριάντα έξι 

και πλέον χρόνια της λειτουργίας του, αποδεικνύει καθημερινά τη δυναμική του ως κέντρο 

έρευνας, γνώσης και πολιτισμού και καταξιώνεται στη συνείδηση της ακαδημαϊκής κοινότητας 

στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και Διεθνώς. 
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2.2. Οι άνθρωποι του Ιονίου Πανεπιστημίου με αριθμούς την 31.08.2020 

 

• Συνολικός αριθμός φοιτητών του Ιδρύματος: 11.600 

• Αριθμός προπτυχιακών φοιτητών: 10.500 

• Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών: 600 

• Αριθμός υποψηφίων διδακτόρων: 500 

• Αριθμός μελών ΔΕΠ: 190 (ένας αριθμός σε φάση εκλογής/διορισμού) 

• Αριθμός Διδασκόντων (ΠΔ 407/80 και Ακαδ. Υποτρόφων): 45 

• Αριθμός μελών ΕΔΙΠ: 20  

• Αριθμός μελών ΕΕΠ: 12 

• Αριθμός μελών ΕΤΕΠ: 12 

• Αριθμός μελών Διοικητικού Προσωπικού: 90 

• Αριθμός αμειβομένων φυσικών προσώπων από τον Ε.Λ.Κ.Ε. (2019): 200 

 

 

 

2.3. Εξωτερική Αξιολόγηση του Ιονίου Πανεπιστημίου 

 

Κατά το διάστημα  26-30 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκε η Εξωτερική Αξιολόγηση του Ιονίου 

Πανεπιστημίου από πενταμελή Επιτροπή επιστημόνων που είχε ορίσει η Αρχή Διασφάλισης και 

Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στις αρχές 

του 2016 ήταν ένα από τα 6 Ιδρύματα που δεν είχε αξιολογηθεί ακόμη!  

 

Η Επιτροπή, για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αποτελείτο από μία Καθηγήτρια  του Πολυτεχνείου της 

Ζυρίχης (ETH), έναν Καθηγητή από Πανεπιστήμιο της Γερμανίας ( Humboldt),  έναν Καθηγητή από 

Πανεπιστήμιο Γαλλίας  (Sorbonne), έναν Έλληνα (Ειδικός Αξιολογητής) και μία Καθηγήτρια  από 

το Α.Π.Θ. (ως Πρόεδρο), όλοι τους μέλη με ποικίλα επιστημονικά αντικείμενα. 

 

Η κλίμακα βαθμολογίας στις 28 ενότητες της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης ήταν: “Worthy of 

Merit”, “Positive Evaluation”, “Partially Positive Evaluation”, “Negative Evaluation”. 

 

Στις Ενότητες αυτές το Ιόνιο Πανεπιστήμιο βαθμολογήθηκε ως ακολούθως: “Worthy of Merit”: 7, 

“Positive Evaluation”: 18, “Partially Positive Evaluation”: 3, “Negative Evaluation”: 0. 

 

Με βάση τα δημοσιοποιημένα στοιχεία της ΑΔΙΠ, συνάγεται ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έλαβε  

υψηλή σχετική βαθμολογία. 
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2.4. Θέματα Πιστοποίησης για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

 

Μετά από συνεργατική και εργώδη προετοιμασία, στις 20/10/2018 υποβλήθηκε, από το Ιόνιο 

Πανεπιστήμιο προς την ΑΔΙΠ (Ε.ΘΙ.Α.Α,) ολοκληρωμένη πρόταση Πιστοποίησης του Εσωτερικού 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου. Επειδή δεν είχε βρεθεί κατάλληλη 

ημερομηνία για την επίσκεψη της Επιτροπής της ΑΔΙΠ στην Κέρκυρα και λόγω της 

αντικατάστασης της ΑΔΙΠ από την Ε.ΘΙ.Α.Α., η πρόταση επικαιροποιημένη  υποβλήθηκε ξανά στις 

11/5/2020. 

 

Επιπλέον, υποβλήθηκε ολοκληρωμένη πρόταση στο Υ.ΠΑΙ.Θ. με κοινοποίηση στην ΕΘ.Α.Α.Ε. για 

την πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Περιφερειακής 

Ανάπτυξης  της Σχολής Οικονομικών Επιστημών με έδρα τη Λευκάδα, ώστε να αξιολογηθεί η 

βιωσιμότητά του για να ξεκινήσει η ακαδημαϊκή του λειτουργία και να δεχθεί τους πρώτους 

φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. 

 

 

 

3. ΕΡΓΑ και ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 

3.1. Ολοκλήρωση Μελέτης και  Διασφάλιση χρηματοδότησης για τη Επισκευή 
του «ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» 

 

Επιτέλους κατέστη εφικτή η ολοκλήρωση της μελέτης για την ολοκληρωμένη επισκευή του 

«ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» που παραχωρήθηκε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με την ίδρυσή του και το 

οποίο υπολειτουργούσε τα τελευταία χρόνια.  

 

Η οριστική μελέτη υποβλήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού (εστάλη από το Τμήμα Ιωαννίνων στις 

16/01/20) και εγκρίθηκε από το Κ.Σ.Ν.Μ. για το κυρίως τμήμα του κτιρίου   στις 16/7/2020  και στη 

συνέχεια από το Κ.Α.Σ. στις 21/7/2020 για το άλλο τμήμα. Έχει ζητηθεί και προεγγραφεί  η 

χρηματοδότηση του έργου από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

Εναλλακτικά, εάν καθυστερήσει η αποστολή της απόφασης έγκρισης της Μελέτης από το 

Υπουργείο Πολιτισμού, το έργο θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί   από το Π.Δ.Ε. για  να προκηρυχθεί 

στη συνέχεια. 
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3.2. Ολοκλήρωση  Μελέτης του Κτιρίου του Τ.Μ.Σ. και Διασφάλιση 
χρηματοδότησης ύψους 16.300.000 ευρώ για την Κατασκευή του 

 

Μετά από διαπραγματεύσεις και 

την υπογραφή της Σύμβασης με 

την ανάδοχο κοινοπραξία που 

εκκρεμούσε από το 2012,  και 

αφού πέρασαν 2 ακόμη χρόνια για 

να ξεπεραστούν οι 

παρατηρήσεις/αντιρρήσεις του 

Κ.Α.Σ, (Υπουργείο Πολιτισμού), 

και όχι μόνο, ολοκληρώθηκε η 

Μελέτη για την ανέγερση του 

κτιρίου στέγασης του Τμήματος 

Μουσικών Σπουδών στο 

ιδιόκτητο οικόπεδο στην θέση  

«ΠΑΛΛΑΔΑ».  

 

Παράλληλα, υποβλήθηκε στην πολεοδομία του Δήμου ο φάκελος για την έκδοση της οικοδομικής 

άδειας  καθώς και Τεχνικό Δελτίο προς την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για τη χρηματοδότηση του 

έργου, ύψους 16.300.000 ευρώ.  

 

Στις 3/6/2020 η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων υπέγραψε την ένταξη του έργου  στο πρόγραμμα 

ΕΣΠΑ  της Περιφέρειας για την Κατασκευή του κτιρίου.  

 

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου κατά την συνεδρίασή της στις 25/8/2020  ενέκρινε την προκήρυξη 

του έργου!! 

 

 

 

3.3. Ολοκλήρωση Μελέτης για την κατασκευή  Φοιτητικής Εστίας 

 

Ολοκληρώθηκε η Μελέτη ανέγερσης Φοιτητικής Εστίας, η οποία επίσης εκκρεμούσε από το 2012. 

Η Μελέτη ολοκληρώθηκε δωρεάν, μετά από διαπραγματεύσεις με την Κοινοπραξία των 

εταιρειών εκπόνησης της μελέτης του Κτιρίου  του Τ.Μ.Σ. καθώς και την ευγενική χορηγία του 

«Ιδρύματος ΛΕΒΕΝΤΗ».  
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Η Μελέτη εγκρίθηκε πρόσφατα  από το 

Κ.Α.Σ (2/6/20), του Υπουργείου 

Πολιτισμού και η Τεχνική Υπηρεσία 

προχωρά στην έκδοση των 

απαιτούμενων  αδειοδοτήσεων που 

προβλέπει η νομοθεσία ώστε να 

πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός / 

προκήρυξη για την επιλογή της αναδόχου 

εταιρείας για την ανέγερση του κτιρίου. 

Στις 28/07/2020 υποβλήθηκε στο Υ.ΠΑΙ.Θ. 

τεχνικό δελτίο για την ένταξη του έργου, 

ύψους 5.000.000 ευρώ, στο Π.Δ.Ε. του 

Υπουργείου. 

 

 

3.4. Διασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 1.350.000 ευρώ για την  Ενεργειακή 
Αναβάθμιση των κτιρίων του Τ.Μ.Σ.  στο Παλαιό Φρούριο και της 
Φοιτητικής Εστίας 

 

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 1.350.000 ευρώ για την επισκευή των κτιρίων που στεγάζεται 

το Τ.Μ.Σ. καθώς και της Φοιτητικής Εστίας  στο πλαίσιο του Προγράμματος  Ενεργειακής 

αναβάθμισης από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.  

 

Το Τεχνικό Συμβούλιο  του Πανεπιστημίου κατά την συνεδρίασή του στις 20/5/20  ενέκρινε την 

προκήρυξη της  αναγκαίας Μελέτης  για την υλοποίηση του έργου.  

 

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου κατά την συνεδρίασή της στις 25/8/2020  ανέδειξε, ύστερα από 

διαδικασία, τον προσωρινό ανάδοχο του έργου. 

 

 

3.5. Προμήθεια Εξοπλισμού και Δημιουργία Υποδομών για Εκπαιδευτικές 
Ανάγκες του Ιονίου Πανεπιστημίου ύψους 1.064.000 ευρώ 

 

Το Μάρτιο 2019, το Υ.ΠΑΙ.Θ. ανταποκρινόμενο σε σχετική ιδρυματική πρόταση που είχαμε 

υποβάλει (μετά την αφομοίωση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων), ανακοίνωσε την έγκριση ποσού ύψους 

1.064.000 ευρώ από το Π.Δ.Ε., για την ανάπτυξη υποδομών και την προμήθεια 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για όλα τα Τμήματα του Ιονίου  και στα τέσσερα  νησιά. Έχει 

υπογραφεί η σύμβαση του έργου και έχει  ξεκινήσει η υλοποίησή του από την ανάδοχο εταιρεία 

σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πληροφορικής. Με την ολοκλήρωση του έργου το Ίδρυμα μας 

θα έχει αναβαθμίσει τον εξοπλισμό του δικτύου δεδομένων των Κεντρικών Κόμβων του καθώς 
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και την Κεντρική Υπολογιστική του υποδομή και θα διαθέτει πλέον ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

τηλεφωνίας τύπου VoIP για το σύνολο των εγκαταστάσεών  του σε όλα τα νησιά.  

 

 

3.6. Χρηματοδότηση Έργου ύψους 1.500.000 ευρώ από το Πρόγραμμα 
«Ενίσχυση και  επιτάχυνση των διαδικασιών συγχωνεύσεων και 
καταργήσεων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»  του Υπουργείου 
Ανάπτυξης. 

 

Έχει κατατεθεί Τεχνικό Δελτίο στο Υπουργείο Ανάπτυξης με αντικείμενο έργου την κατάλληλη 

Ενίσχυση και Επιτάχυνση της Διαδικασίας Συγχώνευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου με το Τ.Ε.Ι. 

Ιονίων Νήσων, προκειμένου να καταστεί εφικτή:  

• η απλούστευση και ο εκσυγχρονισμός των διοικητικών διαδικασιών του ενιαίου Φορέα,  

• η ενοποίηση και η συνολική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το σύνολο 

της φοιτητικής κοινότητας και προς τους ευρύτερα συναλλασσόμενους με το ΙΠ,  

• η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών του Φορέα και η μείωση του 

αντίστοιχου κόστους λειτουργίας,  

• η απρόσκοπτη ανταπόκριση των ενιαίων υπηρεσιών του ΙΠ στον ρόλο τους και τέλος  

• η άρση των επιπτώσεων της νησιωτικότητας στη συνολική αποτελεσματικότητα του 

Οργανισμού.  

Πρόσφατα (9/7/2020 ) εστάλη από το Υπουργείο η προέγκριση του έργου και σύντομα θα 

ξεκινήσει η υλοποίησή του. 

 

 

3.7. Έργα Υποδομής στα Νησιά Ζάκυνθο, Λευκάδα και Κεφαλονιά 

 

Μετά την αρνητική απάντηση του Υ.ΠΑΙ.Θ. στα αιτήματα  για την επισκευή ιδιόκτητου κτιρίου 

στη Λευκάδα και την ανέγερση κτιρίου στην Κεφαλονιά (Αργοστόλι), με τη διαδικασία της 

Μελέτης – Κατασκευής, για τα οποία υπάρχουν τα αντίστοιχα κονδύλια Π.Δ.Ε., η Τεχνική 

Υπηρεσία του Πανεπιστημίου ετοιμάζει τεύχη δημοπράτησης για Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό  

συνολικά για το κτιριακό στο οικόπεδο των 40 στρεμμάτων στο Αργοστόλι.  

Για την επισκευή του κτιρίου στη Λευκάδα, με τη διαδικασία της Μελέτης – Κατασκευής, 

υποβλήθηκε  εκ νέου αίτημα προς το Υπουργείο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, το οποίο και 

έγινε αποδεκτό από το ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. στις 4/8/2020. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου στην από  

25/8/2020 συνεδρίαση ενέκρινε την προκήρυξη του έργου! 

 

Επίσης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει ανατεθεί σε τεχνικό Σύμβουλο η 

εκπόνηση Οικονομικού μοντέλου για την ανέγερση Φοιτητικών Εστιών  σε ιδιόκτητα οικόπεδα, 

σε όλα τα νησιά μέσω της διαδικασίας Σ.Δ.Ι.Τ..  
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Παράλληλα,  για τη Ζάκυνθο έχει γίνει ανταλλαγή επιστολών με την Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου 

καθώς και με τον Ο.Α.Ε.Δ. για την παραχώρηση εκ μέρους τους οικοπέδου πλησίον των 

εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου.   

 

 

4. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ 

  

4.1. Φοιτητικά Βραβεία Αριστείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

 

Το Ίδρυμά μας, αναγνωρίζοντας τη σημασία της αριστείας ως βασικό πυλώνα διάκρισης και 

έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της επίδοσης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών 

του, συνέχισε τη χρηματοδότηση, από τον τακτικό προϋπολογισμό, των τριών Φοιτητικών 

Βραβείων Αριστείας, τα οποία αφορούν  προς το παρόν τις τρείς Σχολές του Ιδρύματος στην 

Κέρκυρα. Φυσικά, μετά την ίδρυση των νέων Σχολών και Τμημάτων η  πολιτική θα αλλάξει ώστε 

να συμπεριληφθούν και οι απόφοιτοι των νέων Σχολών του Ιδρύματος. 

 

Επίσης, με την ευγενική χορηγία των 

«Rotary» από το 2016  καθιερώθηκαν τρία 

επιπλέον ετήσια βραβεία αριστείας για 

τους προπτυχιακούς φοιτητές των 

αρχικών  τριών Σχολών. Τέλος, 

καθιερώθηκαν  και τρία βραβεία 

αριστείας (χρηματοδότηση από ιδιώτη)  

για τους προπτυχιακούς και 

μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος 

Πληροφορικής, ενώ συνεχίζεται το 

βραβείο στη μνήμη «Σπυριδωνάκη» στο 

Τμήμα Ιστορίας. 

 

 

 

4.2. Φοιτητική Μέριμνα: Υπηρεσίες Στέγασης και Σίτισης δικαιούχων φοιτητών 
του Ιονίου Πανεπιστημίου 

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών, το ποσοστό δωρεάν σίτισης από όσους 

φοιτητές της Κέρκυρας που υπέβαλαν αίτηση έφτασε το 75-80%. 

 

Το ποσοστό ήταν αποτέλεσμα ιδρυματικής πρωτοβουλίας μας,  μετά από συνεργασία και τεχνική 

βοήθεια από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας. Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 

ακαδημαϊκών ετών, το ποσοστό ικανοποίησης αιτούντων για δωρεάν στέγαση ήταν περί το 70%.  
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Επίσης, μετά την αφομοίωση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και την (επαν)Ίδρυση των νέων Τμημάτων 

έγινε αναπροσαρμογή του σιτηρεσίου και για τους φοιτητές μας στα άλλα νησιά του Ιονίου με 

αποτέλεσμα τη βελτίωση της σίτισης ποσοτικά και ποιοτικά. 

 

4.3. Σίτιση 

 

Γενικά, προσπαθήσαμε να εξυπηρετήσουμε τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό δικαιούχων δωρεάν 

σίτισης με βάση τα οικονομικά δεδομένα,  τα οποία είχαν παραμείνει τα ίδια,  ενώ είχε αυξηθεί 

σημαντικά ο αριθμός των φοιτητών που δικαιούντο δωρεάν σίτιση. 

 

Ακαδ/κά έτη                                2015-16    2016-17    2017-18    2018-19    2019-20  

Αρ. σιτιζόμενων (Κέρκυρα)     694         700          709           822           822  

Αρ. σιτιζόμενων (Νησιά)              -               -                -              661           783 

 

Να σημειωθεί ότι μετά από αίτημα του Πανεπιστημίου στο Υ.ΠΑΙ.Θ.  εγκρίθηκε η αύξηση της 

επιχορήγησης για τη σίτιση 1.000 φοιτητών στην Κέρκυρα, όπου έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός 

ύψους 1.590.000, και έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο για τα επόμενα 2,5 έτη. 

Επίσης, έχει εγκριθεί η σίτιση και 1.000  φοιτητών ακόμη στα άλλα Νησιά (Κεφαλονιά, Ζάκυνθο 

και Λευκάδα) από το 2021. 

 

 

 

4.4. Στέγαση 

 

Προσπαθήσαμε να εξυπηρετήσουμε τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό δικαιούχων δωρεάν 

στέγασης στη Φοιτητική Εστία και σε Ξενοδοχεία στην Κέρκυρα όπου εξυπηρετήθηκε σχεδόν το 

100% των αιτούντων! 

 

Ακαδ/κά έτη                                2015-16      2016-17     2017-18      2018-19      2019-20  

Αριθμός 

στεγαζομένων (Κέρκυρα)         405             405           323              345              314 

 

 

4.5. Φοιτητική Μέριμνα: Συμβουλευτικοί σταθμοί υποστήριξης φοιτητών του 
Ιονίου Πανεπιστημίου 

 

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, υποστηρίζοντας την απρόσκοπτη εξέλιξη των σπουδών αλλά και την 

πολύπλευρη ολοκλήρωση της προσωπικότητας των φοιτητών, μερίμνησε ώστε κατά την 

τελευταία τριετία να λειτουργεί Συμβουλευτικός Σταθμός με στόχο τη διασφάλιση της 

συναισθηματικής και ψυχολογικής υποστήριξής τους, αλλά και του συνόλου των μελών της 
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πανεπιστημιακής κοινότητας.  Ο Συμβουλευτικός Σταθμός στελεχώνεται με ψυχολόγους οι 

οποίοι συνεργάζονται συμβατικά απευθείας με το Πανεπιστήμιο. Ο Συμβουλευτικός Σταθμός 

χρηματοδοτείται στην παρούσα φάση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.  

 

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

5.1. Έγκριση σαράντα έξι νέων θέσεων μελών ΔΕΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου 

 

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

των θέσεων των συνταξιοδοτηθέντων ή παραιτουμένων μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ της χώρας, το 

Υπουργείο Παιδείας, το 2016-19, διασφάλισε [500+500+150+500] νέες θέσεις μελών ΔΕΠ για τα ΑΕΙ. 

 

Στην προετοιμασία του αλγορίθμου κατανομής των θέσεων μεταξύ των Πανεπιστημίων, στις 

Συνόδους Πρυτάνεων, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο κατέβαλε ιδιαίτερη προσπάθεια να ληφθούν υπόψη 

και τα νέα δεδομένα (αφομοίωση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων).  

 

Κατά την κατανομή των θέσεων μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο  έλαβε τελικά 

[19+10+17] θέσεις νέων μελών ΔΕΠ.  

 

Θεωρούμε ότι ο συνολικός αριθμός των 46 νέων θέσεων, παράλληλα με τη νομοθετική ρύθμιση 

για την προκήρυξη των θέσεων μελών ΔΕΠ που αποχωρούν από την υπηρεσία αποτελεί ένα 

κρίσιμο παράγοντα για το μέλλον του Πανεπιστημίου.    

 

 

5.2. Μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. και ένταξη στα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου 
διδακτόρων από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 

Σε εφαρμογή του Ν.4235/11.02.2014 που ρύθμιζε τις προβλέψεις του Ν.4009/06.09.2011, δώδεκα 

κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, προερχόμενοι από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση  εντάχθηκαν σταδιακά σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. Τμημάτων και Σχολών του Πανεπιστημίου 

μας, από το 2016 μέχρι σήμερα. 

 

Θεωρούμε τον αριθμό όχι αμελητέο την δεδομένη χρονική περίοδο και η κατάλληλη αξιοποίηση 

της  εν λόγω κατηγορίας προσωπικού ελπίζουμε να συμβάλει σημαντικά στο εκπαιδευτικό και 

ερευνητικό έργο των Τμημάτων που εντάχθηκαν. Παράλληλα, έχουμε υποβάλλει προς το 

Υ.ΠΑΙ.Θ. αίτημα για έγκριση νέων θέσεων Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.. 
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5.3. Συμμετοχή του Ιονίου Πανεπιστημίου στον  Β΄ και Γ’ Κύκλο  Κινητικότητας 
δημοσίων υπαλλήλων 

 

Αναγνωρίζοντας την υψηλή αναγκαιότητα άμεσης αύξησης του αριθμού των διοικητικών 

υπαλλήλων η μείωση του οποίου λόγω συνταξιοδότησης είχε σημαντική επίπτωση στην ομαλή 

λειτουργία του Ιδρύματος, η Πρυτανεία σε συνεργασία με τη διοίκηση  από το Φεβρουάριο του 

2018,  προχώρησε στις απαιτούμενες διαδικασίες και τον Αύγουστο του 2018 με απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας εντάχθηκε στον Β΄ κύκλο κινητικότητας και στη συνέχεια στο Γ’ κύκλο του 

ενιαίου συστήματος κινητικότητας δημοσίων υπαλλήλων.  

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ήταν ένα από τα πρώτα Ιδρύματα που συμμετείχαν στην κινητικότητα των  

δημοσίων υπαλλήλων και θεωρούμε σκόπιμο να ευχαριστήσουμε τη διοίκηση για την 

προσπάθειες που κατέβαλε γι’ αυτό! 

Σκοπός ήταν να υποδεχθούμε ενδιαφερόμενους υπαλλήλους στις διοικητικές δομές μας αρχικά 

στην Κέρκυρα και στη συνέχεια στα άλλα τρία νησιά. Στο πλαίσιο αυτό ζητήσαμε από το 

Υπουργείο Παιδείας να ανακοινώσει το ενδιαφέρον μας για μέχρι τριάντα εννέα θέσεις 

κινητικότητας για μονίμους υπαλλήλους και υπαλλήλους ΙΔΑΧ. 

 

 

5.4. Ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) στο 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

 

Στο πλαίσιο των ειδικών αυστηρών προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας 

Δεδομένων (GDPR General Data Protection Regulation) 2016/679, ήδη από τις 25.05.2018 ορίστηκε 

στέλεχος του Ιδρύματος, με εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριακών και 

Επικοινωνιακών Συστημάτων και Τεχνολογιών Προστασίας της Ιδιωτικότητας, ως Υπεύθυνος 

Προστασίας Δεδομένων (DPO Data Protection Officer). 

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

υποστήριξη της Πρυτανικής Αρχής του Ιδρύματος για τη νόμιμη λειτουργία των διοικητικών 

δομών και την υποστήριξη των υπηρεσιών του. 

 

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

6.1. Αξιοποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων του Πανεπιστημίου 

 

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων ετών, η Πρυτανική Αρχή, σε πλαίσιο υπευθυνότητας 

και συνεργασίας με τις Διοικητικές Υπηρεσίες και συγκεκριμένα με τη Διεύθυνση Οικονομικών 

Υποθέσεων, και με την άριστη συνεργασία του συνόλου των εμπλεκομένων διοικητικών δομών 

(Διευθύνσεις, Τμήματα Οικονομικών Υποθέσεων, Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών,  
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Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Βιβλιοθήκη), κατέβαλε ξεχωριστή προσπάθεια για την επίτευξη 

της μέγιστης δυνατής απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων του Τακτικού Προϋπολογισμού και 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

 

Και όλα αυτά, δρώντας σε νομοθετικό πλαίσιο όπου έχει μεγιστοποιηθεί η πολυπλοκότητα των 

διαδικασιών προμήθειας ειδών και υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων, ενώ οι διοικητικές υπηρεσίες 

του Ιονίου Πανεπιστημίου, ως οφείλουν, συνεχίζουν ευλαβικά την τήρηση των εν ισχύ κανόνων 

περί μη κατάτμησης ετησίως κατά την προμήθεια ειδών και υπηρεσιών. 

Ταυτόχρονα, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο κατάφερε να φτάσει σε ικανοποιητική απορροφητικότητα 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με την υλοποίηση νέων και παλαιών έργων που 

εκκρεμούσαν από το παρελθόν.  

 

Για τα ερχόμενα τέσσερα χρόνια: 

 

• επειδή το ύψος των μέχρι σήμερα επισήμως διασφαλισμένων ονομαστικών πόρων για 

σημαντικά έργα κτιριακών και εργαστηριακών υποδομών, είναι υψηλότατο 

υπερβαίνοντας τα 25.000.000 ευρώ, 

• επειδή θα ακολουθήσει και  η  υπόλοιπη  διασφαλισμένη  χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 

της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  

• επειδή αναμένεται ότι θα προκύψει και νέα χρηματοδότηση  από το ΕΣΠΑ της 

Περιφέρειας, πιθανότατα για εργαστηριακό εξοπλισμό, αφού η διαδικασία προμήθειάς 

του είναι σχετικά ταχεία και διασφαλισμένη, άρα επιθυμητή για επίτευξη θετικών δεικτών 

απορροφητικότητας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, 

απαιτείται περαιτέρω δραστηριοποίηση των στελεχών του Ιδρύματος και κυρίως αξιοποίηση του 

προσωπικού που ήλθε στο  Ίδρυμα μέσω του προγράμματος της Κινητικότητας. 

 

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

ονομαστικών πόρων που υπερβαίνουν τα 25.000.000  ευρώ και όλα αυτά μη συνυπολογιζομένων 

των συνήθων ετήσιων πόρων του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων! 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται βασικά απολογιστικά στοιχεία του Τακτικού 

Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά τα τελευταία χρόνια: 

 

Τακτικός Προϋπολογισμός 

 

Έτος Προϋπολογισμός Απολογισμός Ποσοστό Απορρόφησης 

2016 2.153.658 1.650.817 76,6 % 

2017 2.117.640 1.850.399 87,0 % 

2018 2.554.294 3.409.794 133,0 % 

2019 4.895.544 4.927.408 100,0% 
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Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

 

Έτος Προϋπολογισμός Απολογισμός Ποσοστό Απορρόφησης 

2016 711.350,0 172.715,0 24,2 % 

2017 399.000,0 237.284,0 63,18% 

2018 1.428.000,0 429.208,0 28,2 % 

2019 2.648.245,0 936.357,0 34,2 % 

 

 

Στην έναρξη της Πρυτανικής μας θητείας τα αποθεματικά του Ιδρύματος ήταν 2.500.000 ευρώ , 

ενώ σήμερα είναι 5.000.000 ευρώ! 

 

 
 

6.2. Ιδρυματικές επιδόσεις στην προσέλκυση πόρων για Έργα Έρευνας και 
Ανάπτυξης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

 

 

Τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά 

το Ν.4485/04.08.2017 και τις 

προβλέψεις του για τους Ειδικούς 

Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας 

(Ε.Λ.Κ.Ε.) σημειώνεται δραματική 

αύξηση της γραφειοκρατίας κατά την 

υλοποίηση έργων έρευνας και 

ανάπτυξης, η οποία επιτείνεται και 

από τη δευτερεύουσα νομοθεσία που 

προβλέπεται και σταδιακά 

ανακοινώνεται, συνήθως με 

καθυστέρηση. 

 

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

μηχανισμού των Ε.Λ.Κ.Ε. για την άρτια υλοποίηση έργων έρευνας και ανάπτυξης, 

ανταγωνιστικών ή μη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης. 

 

Με το Νόμο 4585/2020 έγινε ένα σημαντικό βήμα για την μείωση της γραφειοκρατίας για την 

υλοποίηση έργων έρευνας και ανάπτυξης. 

 

Ωστόσο, εκτίμηση της Πανεπιστημιακής κοινότητας είναι ότι, όσο οι ΕΛΚΕ παραμένουν 

ενταγμένοι στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα σε μείωση του 
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αριθμού των έργων έρευνας και ανάπτυξης στα Πανεπιστήμια της χώρας, προς όφελος ιδιωτικών 

δομών εντός της χώρας, ή άλλων Πανεπιστημίων. 

 

Σήμερα, η Επιτροπή Ερευνών (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου διαχειρίζεται 137 έργα, προϋπολογισμού 

24.500.000 €, και απασχολούνται 200 εξωτερικοί συνεργάτες. 

 

 

 

7. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ- ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

7.1. Θερινά Σχολεία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

 

Τα Θερινά Σχολεία του Ιονίου Πανεπιστημίου έχουν αρχίσει να αποτελούν μία σημαντική και 

ιδιαίτερα επιτυχημένη εξωστρεφή προσπάθεια της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος κατά 

κανόνα διεθνοποιημένη, που συνεχίζεται σταθερά με όρους αυτοχρηματοδότησης και 

επεκτείνεται διαρκώς σε γνωστικά αντικείμενα και τόπους διεξαγωγής. 

 

Τα Θερινά Σχολεία αποτελούν μοναδική ευκαιρία για νέους και για ώριμους επιστήμονες και 

ερευνητές από όλο τον κόσμο, που τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε state-of-the-art ερευνητικές 

δραστηριότητες και να ανταλλάσσουν καινοτόμες ιδέες και μεθόδους, ενώ ταυτόχρονα 

εξερευνούν την Κέρκυρα προς το παρόν και μελλοντικά και τα άλλα νησιά του Ιονίου. 

 

 

7.2. Ανάπτυξη και λειτουργία νέου, σύγχρονου, καλαίσθητου, λειτουργικού και 
χρήσιμου ιστοχώρου του Ιονίου Πανεπιστημίου 

 

Η άρτια ανάπτυξη και η ουσιαστική αξιοποίηση των πληροφοριών που περιλαμβάνει αλλά και 

των υπηρεσιών που φιλοξενεί ο νέος κεντρικός ιστότοπος του Ιονίου Πανεπιστημίου  από το 2017, 

αποδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το αποτέλεσμα που προκύπτει όποτε συναντάται η 

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

αφοσίωση και την εργατικότητα ανθρώπων του Ιδρύματος. 

 

Ο υποδειγματικός νέος ιστότοπος, αλλά και οι πολλοί άλλοι νέοι ιστοχώροι των μονάδων του 

ιδρύματος (Επιτροπής Ερευνών, Παν/μιακού Μουσείου, Βιβλιοθήκης, Τμημάτων κ.α.), είναι 

αποτέλεσμα σημαντικής προσπάθειας και υψηλής έντασης εξειδικευμένης εργασίας του 

webteam του Ιονίου Πανεπιστημίου υπό τον Αν. Καθ. Ανδρέα Γιαννακουλόπουλο, όπως  και 

άλλων ανθρώπων του Πανεπιστημίου μας, μελών ΔΕΠ, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., που λειτούργησαν 

αποτελεσματικά και συντονισμένα, κατά κανόνα εκτός ωραρίου εργασίας και με ελάχιστη 

δαπάνη για το Ίδρυμα. 
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Παράλληλα, στο πλαίσιο προβολής των δραστηριοτήτων του Ιονίου Πανεπιστημίου εκδόθηκαν 

δυο οδηγοί του πανεπιστημίου στην αγγλική γλώσσα, καθώς και δύο εξαιρετικά τεύχη του 

περιοδικού «τα Νέα του Ιονίου». 

 

7.3. Πλαίσιο συνεργασίας της Πρυτανικής Αρχής του Ιονίου Πανεπιστημίου με 
την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου  Παιδείας και τη Σύνοδο 
Πρυτάνεων 

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών της θητείας της, η Πρυτανική Αρχή συνεργάστηκε με τρείς 

Υπουργούς  Παιδείας που είχαν την ευθύνη των θεμάτων των Πανεπιστημίων: την Καθηγήτρια Α. 

Αναγνωστοπούλου,  τον Καθηγητή Κ. Γαβρόγλου,  και την κα Ν. Κεραμέως. 

 

Εκ μέρους της Πρυτανικής Αρχής καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια ώστε η συνεργασία με την 

πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να είναι σταθερή και άμεση για την αντιμετώπιση των 

ειδικών προβλημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου  και γενικότερα των προβλημάτων των 

δημόσιων Πανεπιστημίων, ανεξαρτήτως  επιμέρους πολιτικών θέσεων και απόψεων των 

συνομιλητών. 

 

7.4. Διοργάνωση της 92ης Συνόδου Πρυτάνεων, στην Κέρκυρα 

 

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

ενημέρωσης και ισότιμης πληροφόρησης όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Στο 

πλαίσιο αυτό υπήρξε ενημέρωση για τα θέματα/αποφάσεις όλων  των Συνόδων Πρυτάνεων. 

 

Επίσης, στις 14-15 Ιουνίου 2019, με τη συμμετοχή του Υπουργού Παιδείας Καθηγητή Κ. Γαβρόγλου, 

διεξήχθη η 92η Σύνοδος Πρυτάνεων στο Ξενοδοχείο Corfu Holiday Palace.   

 

Να σημειώσουμε, ανεξάρτητα από τις όποιες επιφυλάξεις/διαφωνίες πολλών για το εγχείρημα 

της κατάργησης των Τ.Ε.Ι., η Σύνοδος αυτή ήταν η 1η Σύνοδος Πρυτάνεων που ο ακαδημαϊκός 

χάρτης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας αποτελείτο πλέον μόνο από  24 

Πανεπιστήμια χωρίς κανένα Τ.Ε.Ι.!  

 

 

7.5. Ίδρυση Π.Ε.Κ. και 4 Ινστιτούτων 

 

Με το Νόμο 4559/2018 παράλληλα με την ίδρυση των νέων Τμημάτων και Σχολών, ιδρύθηκε στο 

Πανεπιστήμιό μας Ερευνητικό Κέντρο το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα τέσσερα 

Ερευνητικά Ινστιτούτα: 

 

Μουσικής και Καλλιτεχνικής Δημιουργίας, με έδρα την Κέρκυρα 

Ιστορικών Μελετών, με έδρα την Κέρκυρα και Παράρτημα στη Λευκάδα  
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Γλωσσικών Μελετών Μετάφρασης και Διερμηνείας, με έδρα την Κέρκυρα. 

Βιο-επιστημών, Βιοτεχνολογίας, Επιστήμης Τροφίμων και Περιβάλλοντος, με έδρα τη Ζάκυνθο 

και Παράρτημα στην Κέρκυρα. 

 

Με την απόφαση της 5ης /23-10-2019 συνεδρίασης της Συγκλήτου εγκρίθηκε ο Εσωτερικός 

Κανονισμός λειτουργίας του (ΦΕΚ 289/05.02.2020, τ. Β΄) και ορίστηκαν με Πρυτανική Πράξη, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο Πρόεδρος, οι Διευθυντές και τα μέλη των συντονιστικών 

επιτροπών κάθε Ινστιτούτου.   

 

 

7.6. Ίδρυση ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 

Σύμφωνα με το Νόμο 4485/2017 και την υπ’ αριθμ. 47268/Ζ1 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων ιδρύθηκε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά 

Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). Με την απόφαση της 13ης/07-02-2019 συνεδρίασης της Συγκλήτου 

συγκροτήθηκε το Συμβούλιο του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ενώ με το ΦΕΚ 1186/09-04-2019, εγκρίθηκε ο 

Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του.  

 

Οι δραστηριότητες του Κέντρου μπορεί να έχουν ποικίλες μορφές, οι οποίες καθορίζονται από 

αντίστοιχες κοινωνικές ανάγκες στο σύγχρονο κόσμο, διασυνδέουν τη θεωρητική με την 

πρακτική γνώση αναπτύσσοντας κυρίως, την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα 

αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.  

 

Συνοπτικά οι δράσεις αυτές αφορούν: 

• Επιμόρφωση αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης στις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης 

και εξειδικευμένα προγράμματα. 

• Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία αποδεσμεύει από τον χρόνο και τον 

χώρο. 

• Θερινά σχολεία και σεμινάρια για τις τελευταίες εξελίξεις της έρευνας, για την προώθηση 

της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. 

• Σεμινάρια για την ανάπτυξη της τοπικής και γενικότερα της εγχώριας οικονομίας. 

• Σειρά δομημένων διαλέξεων και σεμιναρίων σε τομείς της επιστήμης, των τεχνών και των 

γραμμάτων, απευθυνόμενα στον γενικό πληθυσμό ενηλίκων πολιτών. 

• Δράσεις αντιμετώπισης του σύγχρονου αναλφαβητισμού και δράσεις που απευθύνονται 

σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και προωθούν την κοινωνική οικονομία. 

 

Η επιστημονική εγκυρότητα των καθηγητών του Ιονίου Πανεπιστημίου, η εμπειρία του σε ό,τι 

αφορά την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και η άρτια και σύγχρονη 

υλικοτεχνική υποδομή του Ιδρύματος εγγυώνται την ποιότητα και την αξιοπιστία των 

παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 
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7.7. Ίδρυση Πανεπιστημιακού Μουσείου 

 

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο απέκτησε το δικό του Μουσείο με την επωνυμία «Μουσειακές Συλλογές 

Ιονίου Πανεπιστημίου» (ΦΕΚ/2019). Με αυτό τον τρόπο και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο εντάσσει στη 

λειτουργία του έναν θεσμό, το Πανεπιστημιακό Μουσείο, που υφίσταται στην Ευρώπη ήδη από 

τον 17ο αιώνα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του Ashmolean Museum του Πανεπιστημίου 

της Οξφόρδης.  

Τα Πανεπιστημιακά μουσεία αποτελούν μια ειδική κατηγορία Μουσείων που φιλοξενούνται 

στους χώρους ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και στοχεύουν στην προώθηση της γνώσης και στην 

γνωριμία/εξοικείωση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τους μουσειακούς χώρους. Το 

Πανεπιστημιακό Μουσείο του Πανεπιστημίου μας στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του 

πανεπιστημίου και περιλαμβάνει τις παρακάτω συλλογές: 

 

• Συλλογή Τυπογραφίας, η οποία αποτελείται από εκθέματα που σχετίζονται με την 

τυπογραφία και την ιστορία του βιβλίου,  

• Συλλογή Ιστορίας του σχολείου και της εκπαίδευσης, με αυθεντικά αντικείμενα και 

αρχειακό υλικό που σχετίζεται με το σχολικό εξοπλισμό και τη λειτουργία των σχολείων 

της Κέρκυρας. 

• Συλλογή Ψηφιακού Πολιτισμού, που περιλαμβάνει δημιουργίες εικονικής 

πραγματικότητας με τρισδιάστατη μοντελοποίηση για την αναπαράσταση τόσο του 

ανθρωπογενούς όσο και του φυσικού περιβάλλοντος. Τη συλλογή συνοδεύουν επιλεγμένα 

αντικείμενα και σκηνές ενδιαφέροντος με σύγχρονες τεχνολογίες εικονικής και 

επαυξημένης πραγματικότητας. 

 

 

8. ΕΠΙΤΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

8.1. Επιτιμοποιήσεις 

 

Η αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα του 

Πανεπιστημίου είναι ως γνωστό μία ύψιστη 

τιμή που απονέμεται σε διακεκριμένες 

προσωπικότητες οι οποίες έχουν συμβάλει 

στην πρόοδο της επιστήμης, των τεχνών, των 

γραμμάτων του πολιτισμού και της πολιτικής.  

 

Κατά την διάρκεια της Πρυτανικής μας θητείας 

πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες  

επιτιμοποιήσεις: 
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Τμήμα Μουσικών Σπουδών 

Jim Samson                                   Καθηγητής Μουσικολόγος 
Κώστας Κοτσιώλης Σολίστας Κιθάρας                      
Christine Potter Kyprianides                                                    Σολίστας Τσέλου 

 

 

Τμήμα Τεχνών, Ήχου και Εικόνας 

Stelarc                               Καλλιτέχνης Performance         
Roy Ascott                            Καλλιτέχνης              
Eija Liisa Ahtila                          Εικαστικός                            
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος          Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 

 

 

Τμήμα Πληροφορικής 

Γεώργιος Παξινός       Καθηγητής Ιατρικών Επιστημών 
Bernd Wegner                Καθηγητής Μαθηματικών                  
Aaron Ciechanover        Καθηγητής Βιοχημείας, κάτοχος βραβείου Νόμπελ          
Ιωσήφ Σηφάκης              Καθηγητής Επιστήμης των Υπολογιστών         

 

 

Τμήμα Ιστορίας 

Προκόπιος Παυλόπουλος              Πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας                              
Κάθριν Ελίζαμπεθ Φλέμινγκ       Καθηγήτρια, Provost New York University        
Άγγελος  Χανιώτης                      Καθηγητής ΑρχαίαςΙστορίας                                         

 

 

Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας            

Τίτος Πατρίκιος                      Ποιητής            
Αχιλλέας Κυριακίδης Συγγραφέας και Μεταφραστής 
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8.2. Διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την Κοινωνία 

 

 

Ακολουθώντας την τακτική της Πρυτανικής Αρχής για μια ανοικτή επικοινωνιακή πολιτική, όπως 

π.χ. ακολουθήθηκε με τη διαρκή ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας από την 

Πρυτανεία για τα τρέχοντα εκπαιδευτικά θέματα, υπήρξε και συνεχής ενημέρωση του τοπικού 

τύπου για τις δραστηριότητες και τα νέα της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. 

 

Υπήρξε επίσης συνεχής συνεργασία με τους πολιτιστικούς φορείς, κυρίως της  Κέρκυρας και 

λιγότερο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την προβολή των δραστηριοτήτων τους στο 

Πανεπιστήμιο, και αντίστροφα, των πολιτιστικών ομάδων του Πανεπιστημίου με τον Δήμο 

Κέρκυρας. Φυσικά, μετά την ενσωμάτωση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων η συνεργασία αυτή έχει αρχίσει 

να επεκτείνεται πλέον και στα άλλα νησιά του Ιονίου.  

 

Αξίζει να αναφερθεί πως τα τελευταία χρόνια πολλά ερευνητικά έργα του Ιδρύματος είχαν ως 

αντικείμενο ζητήματα μεγάλου οικονομικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος για την τοπική 

κοινωνία (π.χ. ασφάλεια, περιβάλλον, ελαιοπαραγωγή, αλιεία, τουρισμός),ανταποκρινόμενα με 

αυτόν τον τρόπο σε ένα πάγιο αίτημα του ευρύτερου περιβάλλοντός του πανεπιστημίου για 

περισσότερη διασύνδεση με την τοπική κοινωνία σε όλα τα επίπεδα. 

 

 

 

8.3. Περαιτέρω ανάπτυξη της διεθνοποιημένης λειτουργίας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου 

 

 

Το προσωπικό του Ιονίου Πανεπιστημίου συνεχίζει να καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την 

περαιτέρω διεθνοποίηση της επιστημονικής και ακαδημαϊκής παρουσίας του, όπως αυτή 

αποτυπώνεται κυρίως από την από κοινού συγγραφή – με επιστήμονες προηγμένων 

ακαδημαϊκών περιβαλλόντων – άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, μονογραφιών 

και παραδοτέων κειμένων διεθνών έργων έρευνας και ανάπτυξης. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των πραγματικά ενεργών διεθνών 

συνεργασιών των Τμημάτων και Εργαστηρίων του Ιδρύματος, με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά 

Κέντρα από χώρες σε όλες τις Ηπείρους. 

 

Ταυτόχρονα, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο εξακολουθεί να παρακινεί τους φοιτητές του να 

συμμετάσχουν στις δράσεις κινητικότητας του Erasmus+, είτε για σπουδές (Erasmus studies), είτε 

για εκπόνηση πρακτικής άσκησης (Erasmus placement). 
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Στις 15/6/2020 συμμετείχαμε στην τηλεδιάσκεψη του Υ.ΠΑΙ.Θ.  και των  άλλων Πανεπιστημίων με 

εκπροσώπους από 28 Πανεπιστήμια της Αμερικής, στην οποία παρευρέθηκε και ο 

Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο του προγράμματος   Study Abroad. Το επόμενο Ακαδ. Έτος οι 

εκπρόσωποι  αυτοί θα επισκεφθούν την Ελλάδα για συνεργασία Ελληνικών και Αμερικανικών 

Πανεπιστημίων σε θέματα έρευνας, θερινών σχολείων και κοινών προπτυχιακών 

προγραμμάτων. 

 

 

9. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Από την αρχή της Πρυτανικής μας θητείας, κάθε μέλος της Πρυτανικής  Αρχής γνώριζε ότι 

«ανθρώπων άρχει, κατά νόμους άρχει, ουκ αεί άρχει»  (Αγάθων). 

 

Ως εκ τούτου, τήρησα και τηρήσαμε στο ακέραιο τη θεμελιώδη αρχή ότι η εκλογή ή η τιμητική 

επιλογή σε δημόσια θέση δεν αποτελεί ούτε βιοποριστικό καταφύγιο, ούτε εργαλείο 

καλλιέργειας και απελευθέρωσης ματαιοδοξίας. 

 

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

συστατικό πρόταγμα η καλλιέργεια της κουλτούρας του  ρεαλισμού και των συναινέσεων για την 

ευρύτερη ακαδημαϊκή ωφέλεια, κατισχύοντας της φωνής τυχόν εκφραστών εμμονών για την 

υπεράσπιση ελασσόνων διαφορών. 

 

Όλα αυτά τα τέσσερα και πλέον  χρόνια της συλλογικής προσπάθειας, συνάντησα και 

συναντήσαμε δίπλα μας, ως αναμέναμε, αξιοπρεπείς  Διδάσκοντες, Διοικητικό και Τεχνικό 

προσωπικό. Τους ευχαριστούμε για την ειλικρινή συμπόρευση, για την αληθινή προσπάθεια, για 

το ακαδημαϊκό πάθος, για το κοινό μας ολοένα και πιο φωτεινό αποτέλεσμα, προς όφελος των 

φοιτητών μας, των αποφοίτων μας και των οικογενειών τους. 

 

Η Πρυτανεία στηρίχτηκε απολύτως, στους και από τους Διοικητικούς  Υπαλλήλους του Ιονίου 

Πανεπιστημίου. Η συνεργασία αυτή με τους περισσότερους συναδέλφους διοικητικούς ήταν 

γόνιμη, δημιουργική  και επίπονη, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της “ενσωμάτωσης” του Τ.Ε.Ι. 

Ιονίων Νήσων.  

 

Τα έργα που αναφέρονται παραπάνω, η συνολική  διοικητική, οικονομική και τεχνική λειτουργία 

του Πανεπιστημίου, επιτελέστηκε χάρη στην εργασία που προσέφεραν όλοι οι υπάλληλοί του 

τους οποίους και ευχαριστώ για την στήριξή τους. Μετά από τέσσερα χρόνια στη διοίκηση του 

ιδρύματος πιστεύω μετά βεβαιότητας ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο  έχει υπαλλήλους των οποίων οι 

γνώσεις, η επάρκεια και η συνέπεια είναι παραδειγματικές.  

 

Eπίσης ευχαριστώ τη διεθνούς φήμης ζωγράφο-εικαστικό AΜ Hoch, τους Κερκυραίους 

ζωγράφους Θεόφιλο Κένταρχο, Τάκη Μεταλληνό,   Πέτρο Στραβοράβδη, καθώς  και τον γλύπτη 
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Άγγελο Παναγιωτίδη οι οποίοι φιλοτέχνησαν έργα που εκτίθενται στο κτίριο της Ιονίου 

Ακαδημίας. 

 

Τέλος, ας μου επιτραπεί  να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου σε όλα τα μέλη της 

Πρυτανείας και της Γραμματείας της Συγκλήτου (κυρίες Νέλλη Αντωνάτου-Μπούρα, Σπυριδούλα 

Σπόζιτου, Κλαούντια Μπέττχερ και Νικόλ Ρούσου) για την άριστη συνεργασία μας, για την 

εργατικότητα  και την αφοσίωσή τους, καθώς και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Προϊσταμένους 

των Διοικητικών Τμημάτων και Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου για τη συνεργασία μας και την 

ιδιαίτερη εκτίμησή μου για τις ικανότητές τους. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


