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ΤΕΧΝΙΚΟ  ∆ΕΛΤΙΟ  ΕΡΓΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.1 Κωδικός Αριθµός :
1.2  Πρόγραµµα : Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ/Κ.Π.Σ

� Υποπρόγραµµα : 3
� Ονοµασία: Τριτοβάθµια Εκπαίδευση
� Μέτρο : 3.1
� Ονοµασία :Αναµόρφωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων
� Ενέργεια : Αύξων αριθµός 3.1.β
� Ονοµασία..Βιβλιοθήκες.......................................................................................

1.3 Τίτλος έργου : Αναβάθµιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Αιγαίου
1.4 Κύριος Φορέας Υλοποίησης

� Ονοµασία : Πανεπιστήµιο Αιγαίου � Κωδικός : ΑΙΓΑΙΟ
� Ταχυδροµική ∆/νση : Βουλγαροκτόνου 30, 11472, Αθήνα
� Ονοµατεπώνυµο αρµοδίου : Θεµιστοκλής Λέκκας, Αντιπρόεδρος ∆.Ε.
� Τηλ , fax και email : 6400193, 6400197
�  Υπογραφή :

1.5 Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι (3)

(Ο πρώτος από τους υπεύθυνους είναι και υπεύθυνος έναντι του ΥΠ.Ε.Π.Θ.).

α)
� Ονοµατεπώνυµο : Σκούρτος Μιχάλης
� Τίτλος και θέση : Αν. Καθηγητής, Επόπτης Βιβλιοθήκης
� Ταχυδροµική ∆/νση : Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Αιγαίου,'Ιµβρου 2, 81100 Μυτιλήνη
� Τηλ., fax και e mail : +30 251 41793, +30 251 43333, mskour@aegean.gr
� Υπογραφή :

β)
� Ονοµατεπώνυµο : Βλάχου ΄Έλλη
� Τίτλος και θέση :Υπεύθυνη Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης
� Ταχυδροµική ∆/νση : Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Αιγαίου, 'Ιµβρου 2, 81100 Μυτιλή-
νη
� Τηλ., fax και e mail :+30 251 41793, = 30 251 43333, ellie@aegean.gr

� Υπογραφή :
γ)

� Ονοµατεπώνυµο :Παπαχίου Παναγιώτης
� Τίτλος και θέση Υπεύθυνος Τµήµατος Μηχανογράφησης Κεντρικής Υπηρεσίας Βι-

βλιοθήκης
� Ταχυδροµική ∆/νση : Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Αιγαίου, 'Ιµβρου 2, 81100 Μυτιλή-
νη
� Τηλ., fax και e mail := +30 251 44885, = 30 251 43333, pnp@aegean.gr
� Υπογραφή :

1.6 Συµπληρωµατικά στοιχεία :
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� Αποτελεί το προτεινόµενο έργο συνέχεια-επέκταση παλαιότερου έργου ενταγµένου σε
προηγούµενο πρόγραµµα ;

� Oχι  √  Nαι  œ       
� Τίτλος έργου:
� Τίτλος προγράµµατος :
� Φορέας χρηµατοδότησης :
� Σύντοµη περιγραφή έργου :

1.7 ∆ιάρκεια Εργασιών :      51 µήνες
1.8 Ηµερ/νία έναρξης : ............1-10-1995....... Ηµερ/νία λήξης :31-12-1999
1.9 Προϋπολογισµός

� Ετήσιος :
ΕΤΟΣ 1995 1996 1997 1998 1999
ΠΟΣΟ 74.748 432.796 641.403 629.754 628.076

� Συνολικός : .........2.410,4. εκ. δρχ.
1.10 Επιµερισµός προϋπολογισµού

� Ύψος Εθνικής συµµετοχής : 602.615 εκ. δρχ.
� Ύψος Κοινοτικής συµµετοχής :  1.807.846 εκ. δρχ.
� Ιδία συµµετοχή ιδιωτικών φορέων :   0 εκ. δρχ.
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1.11 Συνοπτική περιγραφή έργου  (να µην ξεπερνά την µία σελίδα) :

Κύριο αντικείµενο είναι η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την αναβάθµιση της Βι-
βλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ούτως ώστε να υποστηρίζει αποτελεσµατικά την
εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαί-
ου, τα οποία είναι διεσπαρµένα σε τέσσερα ακριτικά νησιά (Μυτιλήνη, Χίο, Ρόδο και
Σάµο).

Βασικός στόχος του έργου είναι, οι χρήστες της µοναδικής στην Ελλάδα Βιβλιοθήκης µε
Παραρτήµατα κατανεµηµένα σε τέσσερα νησιά, να είναι σε θέση να απολαµβάνουν υπη-
ρεσίες υψηλού επιπέδου ανάλογες µε αυτές που παρέχονται στους χρήστες των Βιβλιο-
θηκών των Κεντρικών Πανεπιστηµίων και να αποδοθεί στην ευρύτερη περιοχή του Αι-
γαίου µια άρτια οργανωµένη επιστηµονική Βιβλιοθήκη ικανή να καλύψει τις ανάγκες
των επιστηµόνων της περιοχής σε ενηµέρωση.

Με την ολοκλήρωση του έργου αναµένεται να σχεδιασθούν και να εκτελεσθούν όλες οι
απαραίτητες εργασίες για την εξασφάλιση των λειτουργικών προϋποθέσεων για  την πα-
ροχή αναβαθµισµένων υπηρεσιών στους χρήστες.

Ειδικότερα:

•  Η ανάπτυξη της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτηµάτων
•  Η επέκταση και η αναβάθµιση του δικτύου της Βιβλιοθήκης, η διασύνδεση των
Παραρτηµάτων, η ηλεκτρονική τεκµηρίωση

•  Ο εµπλουτισµός της συλλογής µε ηλεκτρονικές µορφές εντύπων
•  Η ολοκλήρωση των εργασιών που σχετίζονται µε την µηχανογράφηση

Παράλληλα θα εξασφαλισθούν οι Προϋποθέσεις για την υλοποίηση-στο βαθµό που αφο-
ρά την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου-του έργου των Οριζοντίων δράσεων για
την ανάπτυξη των Βιβλιοθηκών της χώρας και συγκεκριµένα :

•  Η δικτύωση των Πανεπιστηµιακών Βιβλιοθηκών
•  Η Εκπαίδευση του προσωπικού
•  Ο σχεδιασµός εθνικής πολιτικής στη συγκρότηση των συλλογών περιοδικών των
Βιβλιοθηκών των Α.Ε.Ι.
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1.12 Συνεργαζόµενοι Φορείς Υλοποίησης (Να επαναληφθεί όσες φορές χρειάζεται)
� Ονοµασία :Πανεπιστήµιο Αιγαίου
� Κωδικός : ΑΙΓΑΙΟ
� Ταχυδροµική ∆/νση : Βουλγαροκτόνου 30, 11472 Αθήνα
� Ονοµατεπώνυµο αρµοδίου : Θ. Λέκκας
� Τίτλος και Θέση : Αντιπρόεδρος ∆.Ε.
� Τηλ. και fax : 6400193, 6400197
� Ονοµατεπώνυµο επιστηµονικού υπευθύνου : Σκούρτος Μιχάλης
� Ταχυδροµική ∆/νση : Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Ίµβρου 2, 81100 Μυτι-

λήνη
� Τηλ., fax και e-mail : +30 251 41793, +30 251 43333, mskour@aegean.gr

1.13 Επιµερισµός Συµµετοχής

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ
ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΣΕ ΕΚΑΤ.∆ΡΧ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΤΟΠΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πανεπιστήµιο
Αιγαίου

ΑΙΓΑΙΟ 2.410,4. 100% Λέσβος
Χίος
Σάµος
Ρόδος
Αθήνα

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
2.1 Αντικείµενου του Έργου - Περιγραφή φυσικού αντικειµένου, ποσοτικά και ποιοτικά

Αντικείµενο του παρόντος έργου είναι:

1. Αναβάθµιση υπηρεσιών που παρέχει η Βιβλιοθήκη
2. Επέκταση, εκσυγχρονισµός, ολοκλήρωση συστήµατος µηχανογράφησης Βιβλιο-
θήκης Π.Α.

3. ∆ικτύωση Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Αιγαίου
4. Ενοικίαση - ∆ιαµόρφωση χώρων Βιβλιοθήκης

Αναβάθµιση των υπηρεσιών που παρέχει η βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου έχοντας λόγω των ιδιαιτεροτήτων του χώρου
στον οποίο λειτουργεί (τέσσερα ακριτικά νησιά που συχνά αποκόπτονται από την λοιπή
Ελλάδα, χωρίς  σύγχρονες επιστηµονικές βιβλιοθήκες) αναλάβει το ρόλο όχι µόνο της ε-
νηµέρωσης των µελών της πανεπιστηµιακής κοινότητας αλλά και της ευρύτερης επιστη-
µονικής κοινότητας των νησιωτικών αυτών κοινωνιών,  επιβάλλεται να αναβαθµίζει συνε-
χώς τις παρεχόµενες υπηρεσίες ούτως ώστε αφενός µεν να  υποστηρίζει αποτελεσµατικά
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την ερευνητική και εκπαιδευτική διαδικασία του Ιδρύµατος, αφετέρου δε να συµβάλλει
στην άρση της επιστηµονικής αποµόνωσης των νησιών του Αιγαίου και να καταστεί
πνευµατική εστία της περιοχής.

Κατά συνέπεια επιβάλλεται ο εµπλουτισµός της συλλογής και η δηµιουργία κατάλληλης
υποδοµής προκειµένου η Βιβλιοθήκη να καταστεί τράπεζα πληροφοριών και συνδετικός
κρίκος µε άλλες βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα επιτευχθεί:

•  Ο εµπλουτισµός της συλλογής µε κλασσικά επιστηµονικά έργα και παλαιά τεύχη πε-
ριοδικών (σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή) τα οποία λόγω των λίγων ετών λειτουργίας
της βιβλιοθήκης ελλείπουν από την συλλογή της, όπως και µε πληροφοριακό και οπτι-
κοακουστικό υλικό και µε υλικό ηλεκτρονικής πληροφόρησης.

•  Ο εν γένει εµπλουτισµός της συλλογής  µε επιστηµονικές εκδόσεις σε τουλάχιστον δύο
αντίτυπα προκειµένου να υποστηριχθεί αποτελεσµατικότερα η έρευνα και η εκπαιδευ-
τική διαδικασία σε προπτυχιακό και σε µεταπτυχιακό επίπεδο.

•  Η δηµιουργία υπηρεσιών αναπαραγωγής αντιτύπων και παροχής βιβλιογραφικών πλη-
ροφοριών σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή.

•  Η συστηµατοποίηση του διαδανεισµού µεταξύ των Παραρτηµάτων της Βιβλιοθήκης.

Τέλος, αναµένεται µε την ολοκλήρωση του έργου να καταστεί δυνατή η παροχή  δεδοµέ-
νων και αυτονόητων για άλλες Πανεπιστηµιακές Βιβλιοθήκες υπηρεσιών στους χρήστες,
(όπως πχ. διευρυµένο ωράριο λειτουργίας).

Επέκταση, εκσυγχρονισµός, ολοκλήρωση συστήµατος µηχανογράφησης Βιβλιοθήκης
Π.Α.

Η αναβάθµιση του συστήµατος αυτοµατοποίησης της Βιβλιοθήκης µε την εγκατάσταση
της νέας και τελειότερης έκδοσης του Προγράµµατος Geac ADVACE θα παράσχει νέες
δυνατότητες όσον αφορά την επικοινωνία των βάσεων των τεσσάρων Παραρτηµάτων, ενώ
τέλος η προµήθεια επιπρόσθετων αδειών χρήσης του, σε συνδυασµό µε την δικτύωση της
Βιβλιοθήκης, θα µεταφέρει  σηµαντικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης σε χώρους εκτός αυ-
τής (εργαστήρια και γραφεία).

Παράλληλα, αναµένεται ότι θα επιτευχθεί η ολοκλήρωση των εργασιών µηχανογράφησης
της Βιβλιοθήκης και συγκεκριµένα η αναδροµική ταξινόµηση και καταλογογράφηση του
συσσωρευµένου ανεπεξέργαστου υλικού, η µηχανογράφηση της συλλογής των περιοδι-
κών, η διόρθωση των εγγραφών της βάσης και ο εµπλουτισµός του καταλόγου µε αποδελ-
τιώσεις άρθρων, παραποµπές και θησαυρούς λέξεων.

∆ικτύωση Ευρείας Περιοχής (WAN) Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Το γεγονός ότι η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστήµιου Αιγαίου αποτελεί το µοναδικό στον Ελ-
ληνικό χώρο παράδειγµα Βιβλιοθήκης τα παραρτήµατα της οποίας κατανέµονται σε τέσ-
σερα ακριτικά νησιά (Μυτιλήνη, Χίο, Ρόδο και Σάµο), καθιστά εξ ορισµού απαραίτητη
την ύπαρξη δικτύου που θα ενώνει τα παραπάνω τµήµατα της Βιβλιοθήκης τόσο µεταξύ
τους όσο και µε τα Ακαδηµαϊκά και Ερευνητικά δίκτυα της Ελλάδος και του Εξωτερικού.
Το δίκτυο αυτό θα συµβάλλει έτσι ώστε να αρθεί η γεωγραφική αποµόνωση και να κατα-
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στεί δυνατή η παροχή υπηρεσιών στα µέλη της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας, αναλόγων
µε αυτές που απολαµβάνουν οι χρήστες των Βιβλιοθηκών των κεντρικών Πανεπιστηµίων.

∆ηµόκριτος

Ñüäïò

Σάµος

Χίος

Κεντρική Βιβλιοθήκη
Λέσβος

64Κ

9.6Κ

14.4Κ

Internet

64Κ

Σχήµα 1 Παρούσα δικτύωση  της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Επιπλέον, το γεγονός της διασποράς των διαφορών µονάδων του Πανεπιστηµίου σε διά-
φορα κτίρια που σε αρκετές περιπτώσεις βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις και απέχουν
πολλά χιλιόµετρα µεταξύ τους επιβάλλει την δικτυακή σύνδεση της Βιβλιοθήκης µε τις υ-
πόλοιπες µονάδες του Πανεπιστηµίου (εργαστήρια, υπηρεσίες κλπ) προκειµένου να εξα-
σφαλισθεί ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών υποθέσεων και αποφυγή άσκοπων µετα-
κινήσεων.

Η παρούσα δικτύωση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτηµάτων της Βιβλιοθήκης
παρουσιάζεται στο σχήµα 1, ενώ µία προτεινόµενη αναβάθµιση στο σχήµα 2.  Η τελική
τοπολογία του δικτύου θα αποτελέσει αντικείµενο µελέτης µε βασικό στόχο την παροχή
σύνδεσης 2Mbit σε κάθε σηµείο πρόσβασης του δικτύου.
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Ρόδος

Σάµος

Χίος

Κεντρική Βιβλιοθήκη
Λέσβος

Αθήνα

Northstar

2 Μ

2 Μ
2 Μ

2 Μ

2 Μ

Αriadne-t

2 Μ

Ακαδηµαϊκό
δίκτυο κορµού

2/34/155 Μ

Forthnet

2 Μ

Σχήµα 2. Προτεινόµενη ανάπτυξη της δικτυακής υποδοµής της Βιβλιοθήκης του Παν.
Αιγαίου

Ενοικίαση-διαµόρφωση χώρων Βιβλιοθήκης

Μέριµνα πρέπει να υπάρξει παράλληλα για τον εκσυγχρονισµό και την  βελτίωση της υλι-
κοτεχνικής υποδοµής των τεσσάρων Παραρτηµάτων και της Κεντρικής Υπηρεσίας.

Η τελευταία καθώς και το Παράρτηµα Μυτιλήνης στεγάζονται σε µισθωµένο κτίριο προ-
ορισµένο για  ανεξάρτητες κατοικίες (διαµερίσµατα) και κατά συνέπεια εντελώς ακατάλ-
ληλο για στέγαση Βιβλιοθήκης, ενώ τα κτίρια των υπολοίπων Παραρτηµάτων χρειάζονται
κατά περίπτωση επέκταση, τροποποιήσεις και συντήρηση.

Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης και την βελτίωση των παρεχοµέ-
νων υπηρεσιών είναι η επίλυση του στεγαστικού προβλήµατος του  Παραρτήµατος Μυτι-
λήνης και της Κεντρικής Υπηρεσίας και η εκµίσθωση χώρων που να πληρούν τις διεθνείς
προδιαγραφές για Βιβλιοθήκες (στατική αντοχή, επάρκεια χώρων για βιβλιοστάσια, επαρ-
κείς θέσεις ανάγνωσης, κατάλληλες  φωτισµό κλπ), µέχρι την αποπεράτωση του υπό ανέ-
γερση κτιρίου της Βιβλιοθήκης σε ιδιόκτητο χώρο του Πανεπιστηµίου.
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2.2 Αναγκαιότητα - Σκοπιµότητα του Έργου - Συµβολή του έργου επίτευξη των στόχων της
ενέργειας/µέτρο στο οποίο εντάσσεται:

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (έτος ίδρυσης 1984) παρά την διασπορά των
τεσσάρων παραρτηµάτων της στη Μυτιλήνη, Χίο, Ρόδο και Σάµο, αποτελεί  µια ενιαία υ-
πηρεσία µε κοινή πολιτική τόσο σε θέµατα βιβλιοθηκονοµικά και επεξεργασίας υλικού ό-
σο και σε θέµατα στρατηγικής, σχεδιασµού και  ανάπτυξης.  Η λειτουργία των τεσσάρων
Παραρτηµάτων της Βιβλιοθήκης εποπτεύεται και συντονίζεται από την Κεντρική Υπηρε-
σία (Μυτιλήνη) η οποία έχει επίσης και την ευθύνη των επαφών της Βιβλιοθήκης µε άλ-
λους φορείς.

Τον Σεπτέµβριο του 1993 ετέθη σε λειτουργία το νέο αυτοµατοποιηµένο σύστηµα διαχεί-
ρισης της Βιβλιοθήκης το οποίο λειτουργεί σε περιβάλλον δικτύου µε συστήµατα εγκατα-
στηµένα στα τέσσερα νησιά και κεντρική εγκατάσταση στην κεντρική υπηρεσία Βιβλιο-
θήκης. Οι παραγγελίες του υλικού και η παραλαβή αυτού γίνονται από την Κεντρική Βι-
βλιοθήκη ενώ η βιβλιογραφική επεξεργασία, γίνεται τόσο από την Κεντρική Βιβλιοθήκη,
όσο και τα παραρτήµατα.  Όλες οι βιβλιοθήκες έχουν την ευθύνη διαχείρισης των συλλο-
γών τους, διατηρούν αναγνωστήρια και κάνουν δανεισµό.  Σήµερα η Βιβλιοθήκη διαθέτει
περί τους 40.000 τόµους και ο ρυθµός αύξησης του υλικού είναι της τάξεως των 2.500
τίτλων κατ΄έτος.

Η εγκατάσταση του νέου συστήµατος αυτοµατοποίησης σε συνδυασµό µε τον όγκο ανε-
πεξέργαστου υλικού που συσσωρεύτηκε από το 1989 (έτος διακοπής λειτουργίας του
πρώτου συστήµατος αυτοµατοποίησης της Βιβλιοθήκης) έως το Σεπτέµβριο του 1993,
δηµιούργησε νέα τάξη πραγµάτων και την απαίτηση για την βελτίωση της ποιότητας της
µηχανογράφησης της Βιβλιοθήκης ιδιαίτερα σ΄ότι αφορά:

•  την πληρότητα καταλογογράφησης
•  την ταξινόµηση και επεξεργασία των θεµατικών εγγραφών
•  την αγορά και αξιοποίηση έτοιµων βιβλιογραφικών εγγραφών και βάσεων CD-

ROM
•  την επίτευξη της επικοινωνίας των βάσεων των παραρτηµάτων
•  την τήρηση και εξαγωγή ποικίλων στατιστικών δεδοµένων.
•  την σύνδεση της Βιβλιοθήκης µε άλλες Βιβλιοθήκες στα πλαίσια της δηµιουργί-
ας Εθνικού ∆ικτύου Πανεπιστηµιακών Βιβλιοθηκών

•  την εισαγωγή των περιοδικών στο σύστηµα αυτοµατοποίησης, την αυτοµατο-
ποιηµένη παρακολούθηση εκτέλεσης των συνδροµών, την αποδελτίωση άρθρων
περιοδικών

Η σηµερινή υλοποίηση του δικτύου (σχήµα 1) αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες της Βι-
βλιοθήκης.  Αναγκαία και άµεσης προτεραιότητας είναι τα παρακάτω:

•  Η επέκταση του δικτύου ώστε να περιλάβει το παράρτηµα της Ρόδου.
•  Η αναδιάταξη των γραµµών έτσι ώστε να καταστεί το Πανεπιστήµιο Αιγαίου
αυτοδύναµο και να µην εξαρτάται από τρίτους (π.χ. ΑΡΙΑ∆ΝΗ) για την επικοι-
νωνία µεταξύ των παρατηµάτων.

•  Η αναβάθµιση της ταχύτητας των γραµµών έτσι ώστε να παρέχεται πρόσβαση
στα 2 Mbit από οποιοδήποτε σηµείο πρόσβασης του δικτύου.

Ειδικότερα η επέκταση και αναβάθµιση του δικτύου θα παράσχει :
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•  Την δυνατότητα ενηµέρωσης των βάσεων των τεσσάρων Παραρτηµάτων και
την δηµιουργία ενιαίου καταλόγου που θα περιλαµβάνει ολόκληρη τη συλλογή.

•  Την επίτευξη σηµαντικής εξοικονόµησης πόρων από την αποφυγή διπλών πα-
ραγγελιών βιβλίων ή άλλου υλικού που είναι απαραίτητο σε πολλά Παραρτήµα-
τα και το οποίο είναι πολυπληθές αν ληφθεί υπόψη α) ότι τα διδασκόµενα θέµα-
τα έχουν διεπιστηµονικό χαρακτήρα και β) ότι το πληροφοριακό υλικό µπορεί
να αγοράζεται σε ηλεκτρονική µορφή.

•  Εξοικονόµηση χρόνου και δυνάµεων στην διεκπεραίωση των διοικητικών υπο-
θέσεων, καλύτερη συνεργασία µεταξύ της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Πα-
ραρτηµάτων και υλοποίηση του στόχου της ενιαίας υπηρεσίας που κατανέµεται
σε τέσσερα νησιά.

•  Επαύξηση του διαδανεισµού τόσο µεταξύ των Παραρτηµάτων όσο και µεταξύ
άλλων Βιβλιοθηκών.

Παράλληλα µε την µέριµνα για την ολοκλήρωση των εργασιών µηχανογράφησης και δι-
κτύωσης της Βιβλιοθήκης, πρέπει να δοθεί έµφαση στον σχεδιασµό και στην παροχή ανα-
βαθµισµένων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης στους χρήστες της.  Ειδικότερα:

•  Συστηµατοποίηση των υπηρεσιών παροχής βιβλιογραφικών πληροφοριών
•  Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας της Βιβλιοθήκης
•  Συστηµατοποίηση του διαδανεισµού µεταξύ των Παραρτηµάτων
•  Συµµετοχή στο Εθνικό ∆ίκτυο Βιβλιοθηκών των Παραρτηµάτων Χίου, Σάµου
και Ρόδου

Η Κεντρική Υπηρεσία και το Παράρτηµα Μυτιλήνης  παρά την σχετική επάρκεια σε τε-
χνικό εξοπλισµό, αδυνατούν να τον αξιοποιήσουν κατάλληλα λόγω του ότι στεγάζονται σε
µισθωµένο κτίριο προορισµένο για κατοικίες (διαµερίσµατα) που σε καµµία περίπτωση
δεν πληροί τις απαιτούµενες προδιαγραφές.  Για τον λόγο αυτόν είναι επιβεβληµένη η
προσωρινή µεταστέγαση των παραπάνω υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης σε νέο (µισθωµένο)
κτίριο, µέχρι να την αποπεράτωση του υπό ανέγερση κτιρίου της Βιβλιοθήκης σε ιδιόκτη-
το χώρο του Πανεπιστηµίου στην Μυτιλήνη.

Παράλληλα µε την διαµόρφωση του κτιρίου του Παραρτήµατος Μυτιλήνης και της Κε-
ντρικής Υπηρεσίας, µέριµνα πρέπει να υπάρξει και για την διαµόρφωση των κτιρίων των
Παραρτηµάτων Χίου, Ρόδου και Σάµου. Το παράρτηµα Ρόδου προ ολίγων µόλις µηνών ο-
λοκλήρωσε την µεταφορά του σε νέους χώρους, το Παράρτηµα Χίου επεκτείνεται οµοίως
σε νέους χώρους εντός του κτιρίου που έχουν ανάγκη από διαµόρφωση ενώ στο Παράρ-
τηµα Σάµου απαιτούνται εργασίες επέκτασης -συντήρησης της κτιριακής υποδοµής.

Αν ληφθεί υπ΄όψιν ότι η Βιβλιοθήκη  ιδρύθηκε πριν δέκα περίπου χρόνια, ο µέχρι τώρα
ρυθµός  ανάπτυξής της µπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικός. (40.000 τόµοι βιβλίων και
650 τίτλοι περιοδικών).  Παρ΄όλα αυτά η συλλογή στερείται κλασσικών επιστηµονικών
έργων και εγχειριδίων, παλαιότερου πληροφοριακού υλικού και παλαιών τευχών περιοδι-
κών.

Ενώ δε η συλλογή καλύπτει µεγάλο εύρος θεµάτων -λόγω του ότι τα διδασκόµενα αντι-
κείµενα έχουν διεπιστηµονικό χαρακτήρα- συχνά δεν έχει το απαιτούµενο βάθος ανά γνω-
στικό αντικείµενο. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις περιοχές κάλυψης συνδροµών των περιο-
δικών οι οποίες πρέπει να εµπλουτισθούν µε νέες, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες
των νέων Τµηµάτων .
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Η ανάγκη της συµπλήρωσης της συλλογής των βιβλίων(και µάλιστα η αγορά περισσοτέ-
ρων του ενός αντιτύπου ανά τίτλο)και των συνδροµών των περιοδικών είναι επιτακτική
διότι τα περισσότερα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου είναι µοναδικά στην Ελλάδα
µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει δυνατότητα εξεύρεσης του απαιτούµενου υλικού από άλ-
λες βιβλιοθήκες.

Ανάλογος εµπλουτισµός θα πρέπει να γίνει και στην συλλογή των CD ROM, των βάσεων
βιβλιογραφικής αναζήτησης (π.χ. Currrent Contents),των οπτικοακουστικών µέσων, ενώ
πρέπει να εγκατασταθούν στις βιβλιοθήκες των  Παραρτηµάτων σταθµοί  αναζήτησης µε
υποστήριξη εφαρµογών πολυµέσων και εργαστήρια εκµάθησης γλωσσών.

Τέλος, µε την υλοποίηση του έργου θα εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την υλοποίη-
ση-στο βαθµό που αφορά την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου-του έργου των Ο-
ριζοντίων δράσεων για την ανάπτυξη των Βιβλιοθηκών της χώρας και συγκεκριµένα :

•  Η δικτύωση των Πανεπιστηµιακών Βιβλιοθηκών
•  Η Εκπαίδευση του προσωπικού
•  Ο σχεδιασµός εθνικής πολιτικής στη συγκρότηση των συλλογών περιοδικών των
Βιβλιοθηκών των Α.Ε.Ι.

2.3 Στόχοι του έργου

Κύριοι στόχοι :

•  Επέκταση συστήµατος µηχανογράφησης, εκσυγχρονισµός hardware - software,
ολοκλήρωση εργασιών µηχανογράφησης Βιβλιοθήκης Π.Α.

•  Επέκταση-αναδιάταξη δικτύου Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Αιγαίου και ανα-
βάθµιση παρεχοµένων υπηρεσιών δικτύου

•  Εµπλουτισµός συλλογής Βιβλίων, περιοδικών και λοιπού υλικού. δηµιουργία υ-
πηρεσιών παροχής βιβλιογραφικών πληροφοριών, γενικότερη αναβάθµιση υπη-
ρεσιών Βιβλιοθήκη

•  Ενοικίαση - ∆ιαµόρφωση χώρων Βιβλιοθήκης

∆ευτερεύοντες στόχοι :

•  Οµογενοποίηση τεσσάρων Παραρτηµάτων ως προς το βαθµό µηχανογράφησης
•  Αναδροµική ταξινόµηση και καταλογογράφηση  εναποµείναντος ανεπεξέργα-

στου υλικού
•  Συµπληρώσεις, διορθώσεις εγγραφών καταχωρηµένων στον κατάλογο της Βι-

βλιοθήκης
•  ∆ηµιουργία παραποµπών (see also) και θεµατικού θησαυρού
•  Επίλυση προβλήµατος επικοινωνίας των καταλόγων (βάσεων) των τεσσάρων

παραρτηµάτων και επίτευξη µεταφοράς εγγραφών και παραγγελιών τεκµηρίων
•  Μηχανογράφηση περιοδικών
•  Αποδελτίωση, ευρετηριασµός άρθρων - εισαγωγή στον κατάλογο
•  Προµήθεια υλικού βιβλιογραφικής αναζήτησης σε ηλεκτρονική µορφή
•  Συνδροµή σε on line βάσεις δεδοµένων
•  Εγκατάσταση δικτύου CD-ROM εξοπλισµένο µε σταθµούς αναζήτησης µε δυ-

νατότητα υποστήριξης εφαρµογών πολυµέσων
•  ∆ηµιουργία εργαστηρίου γλωσσών
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•  Συµµετοχή στο Εθνικό ∆ίκτυο Βιβλιοθηκών και των Παραρτηµάτων Χίου, Ρό-
δου και Σάµου

•  ∆ηµιουργία µονάδων αναπαραγωγής αντιτύπων σε όλα τα Παραρτήµατα για ε-
ξυπηρέτηση χρηστών

•  Προµήθεια νέων αδειών χρήσης του προγράµµατος αυτοµατοποίησης της Βι-
βλιοθήκης

•  Υποστήριξη αποµακρυσµένων (dial up) χρηστών
•  Επέκταση ωραρίου λειτουργίας της Βιβλιοθήκης
•  ∆ηµιουργία enquiry service- (παροχής Βιβλιογραφικών πληροφοριών)

2.4

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

ΠΑ1: Συµβόλαιο Ενοικίασης Κτιρίου για την
στέγαση της Κεντρικής Υπηρεσίας και του
Παραρτήµατος Μυτιλήνης

ΑΙΓΑΙΟ 6ο µήνα

ΠΑ2: Μελέτες προσδιορισµού λειτουργικών
αναγκών και απαιτήσεων για την αναβάθµιση
παρεχοµένων υπηρεσιών

ΑΙΓΑΙΟ 6ο µήνα

ΠΑ3: Σύνολο συµβολαίων συµβάσεων που
περιγράφονται στο Πακέτο Εργασίας 3

ΑΙΓΑΙΟ 12ο-µήνα

ΠΑ6: Σύνολο υπηρεσιών όπως περιγράφονται
στα Πακέτα Εργασιών 6-11

ΑΙΓΑΙΟ 52ο µήνα

ΠΑ7: ∆ιαχειριστικές αναφορές του έργου ΑΙΓΑΙΟ 6ο,12ο,18ο,24ο,
30ο,36ο,42ο,48ο,

52ο µήνα

2.5 Στάδια υλοποίησης της προτεινόµενης έργου (φάσεις εργασίας, πακέτα εργασίας, επιµέ-
ρους εργασίες)

Φάση 1 (µήνες 1-6)

Π1 Ενοικίαση κτιρίου για την στέγαση Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης
και Παραρτήµατος Μυτιλήνης - ∆ιαµόρφωση κτιρίων Παραρτηµάτων (1ος-
4ος)

Ε1.1 Προκήρυξη διαγωνισµού (1ος-2ος)
Ε1.2 ∆ιαµόρφωση χώρων κτιρίου Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης (3ος-4ος)
Ε1.3 ∆ιαµόρφωση χώρων κτιρίου Βιβλιοθήκης Χίου (1ος-4ος)
Ε1.4 ∆ιαµόρφωση χώρων κτιρίου Βιβλιοθήκης Σάµου (1ος-4ος)
Ε1.5 ∆ιαµόρφωση χώρων κτιρίου Βιβλιοθήκης Ρόδου (1ος-4ος)

Π2 Εκπόνηση µελετών των λειτουργικών αναγκών και απαιτήσεων για την
αναβάθµιση παρεχοµένων υπηρεσιών Βιβλιοθήκης (1ος-6ος)

Ε2.1 Προκήρυξη διαγωνισµού για εκπόνηση µελετών (1ος-2ος)
Ε2.2 Εκπόνηση µελέτης από εµπειρογνώµονες (subject librarians ή ειδι-
κευµένους επιστήµονες) για το  ποσοστό κάλυψης κάθε γνωστικού αντικει-
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µένου στην συλλογή της Βιβλιοθήκης και προγραµµατισµός  ισόρροπου ε-
µπλουτισµού αυτής µε έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις (3ος-6ος)
Ε2.3 Εκπόνηση µελέτης για αποτελεσµατικότερη οργάνωση των λειτουρ-
γιών της Βιβλιοθήκης και των υπηρεσιών εξυπηρέτησης χρηστών (3ος-6ος)
Ε2.4 Εκπόνηση µελέτης απαιτήσεων σε υλικό (hardware) για την υποστή-
ριξη νέας έκδοσης του προγράµµατος αυτοµατοποίησης της Βιβλιοθήκης
των γενικότερων εφαρµογών για τις λειτουργικές ανάγκες της Βιβλιοθήκης
και για παροχή υπηρεσιών στους χρήστες (3ος-6ος)
Ε2.5 Εκπόνηση µελέτης σχεδιασµού του δικτύου της Βιβλιοθήκης: τοπο-
λογία, απαιτούµενο υλικό-λογισµικό, χρονοδιάγραµµα για την εγκατάσταση
των συνδέσεων (3ος-6ος)
Ε2.6 Εκπόνηση µελέτης σχεδιασµού πυρήνων συλλογών για κάλυψη ανα-
γκών νέων ή υπό ίδρυση Τµηµάτων (3ος-6ος)
Ε2.7 Εκπόνηση µελέτης σχεδιασµού πυρήνων ειδικών συλλογών (Συλλο-
γή Ναυτικού ∆ικαίου, Συλλογή Έργων Αποδήµου Ελληνισµού) (3ος-6ος)

Φάση 2 (µήνες 7-12)

Π3 Προµήθειες τεκµηρίων, λογισµικού και ενοικίαση εξοπλισµού για την
υλοποίηση των ανωτέρω προτάσεων (7ος-10ος)

Ε3.1 Προκήρυξη διαγωνισµών (διακηρύξεις, διαγωνισµοί, αξιολόγηση,
συµβάσεις) για τον: (7ος-10ος)

•  Εµπλουτισµό συλλογής βιβλίων
•  Εµπλουτισµό συλλογής πληροφοριακού υλικού
•  Εµπλουτισµό συλλογής βιβλιοθηκονοµικού υλικού
•  Εµπλουτισµό συλλογής περιοδικών µε νέες συνδροµές και προµή-
θεια παλαιών τευχών ορισµένων περιοδικών σε έντυπη ή ηλεκτρονι-
κή µορφή

•  Εµπλουτισµό συλλογής οπτικοακουστικού υλικού
•  Εµπλουτισµό συλλογής βιβλιογραφικών βάσεων CD-ROM

Ε3.2 Προκήρυξη διαγωνισµών για ενοικίαση εξοπλισµού (Τεχνικές προ-
διαγραφές, διακηρύξεις, διαγωνισµοί, αξιολόγηση, συµβάσεις, εγκατάσταση,
διαδικασίες δοκιµών και παραλαβής) (7ος-10ος)

Π4 Υλοποίηση και λειτουργία του ∆ικτύου της Βιβλιοθήκης(7ος-12ος)

Ε4.1 Υλοποίηση σηµείου πρόσβασης Λέσβου (7ος-12ος)
Ε4.2 Υλοποίηση σηµείου πρόσβασης Χίου (7ος-12ος)
Ε4.3 Υλοποίηση σηµείου πρόσβασης Σάµου (7ος-12ος)
Ε4.4 Υλοποίηση σηµείου πρόσβασης Ρόδου (7ος-12ος)
Ε4.5 Υλοποίηση σηµείου πρόσβασης Αθηνών (7ος-12ος)
Ε4.6  Λειτουργία και διαχείριση του ∆ικτύου της Βιβλιοθήκης.(7ος-51ος)

Π5 Εγκατάσταση νέας έκδοσης προγράµµατος αυτοµατοποίησης Βιβλιοθή-
κης (7ος-12ος)

Ε5.1 Παραµετροποιήσεις νέας έκδοσης (7ος-9ος)
E5.2 Εκπαίδευση προσωπικού στις λειτουργίες της νέας έκδοσης (7ος,
12ος)
Ε5.3 Προµήθεια επιπλέον αδειών χρήσης του προγράµµατος αυτοµατο-
ποίησης της Βιβλιοθήκης (7ος-9ος)
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Φάση 3 (µήνες 13ος-51ος)

Π6 Ολοκλήρωση εργασιών µηχανογράφησης Βιβλιοθήκης (13ος-51ος)
Ε6.1 Αναδροµική ταξινόµηση και καταλογογράφηση ανεπεξέργαστου υ-
λικού είτε µε παραγγελίες εγγραφών MARC είτε εξ αρχής (13ος-51ος)
Ε6.2 Ταξινόµηση και καταλογογράφηση νεοαποκτηθέντος υλικού είτε µε
παραγγελίες εγγραφών MARC είτε εξ αρχής (25ος-51ος)
Ε6.3 Συµπληρώσεις ελλιπών εγγραφών καταλόγου Βιβλιοθήκης (13ος-
24ος)
Ε6.4 ∆ιορθώσεις παλαιών (από προηγούµενο πρόγραµµα αυτοµατοποίη-
σης) εγγραφών καταλόγου (25ος-51ος)
Ε6.5 ∆ηµιουργία παραποµπών και συσχετισµού (25ος-51ος)
Ε6.6 Καταλογογράφηση ειδικών συλλογών (13ος-24ος)

•  Χαρτών
•  Οπτικοακουστικού υλικού
•  ∆ιπλωµατικών εργασιών
•  Ανατύπων

Ε6.7 Μηχανογράφηση περιοδικών (13ος-51ος)
Ε6.8 Αποδελτιώσεις άρθρων  (13ος-51ος)
Ε6.9 Ευρετηριασµός περιοδικών (13ος-51ος)

Π7 Επικοινωνία καταλόγων τεσσάρων παραρτηµάτων µέσω του δικτύου
(13ος-51ος)

Ε7.1 Μεταφορά βιβλιογραφικών εγγραφών µεταξύ των παραρτηµάτων
(13ος-51ος)
Ε7.2 Μεταφορά παραγγελιών εγγραφών µεταξύ των παραρτηµάτων και
δυνατότητα τοπικής επεξεργασίας από τα παραρτήµατα (13ος-51ος)
Ε7.3 ∆ηµιουργία Συλλογικού Καταλόγου (13ος-51ος)

Π8 ∆ηµιουργία υπηρεσιών εξυπηρέτησης χρηστών (13ος-51ος)
Ε8.1 Εγκατάσταση δικτύου CD-ROM σε κάθε παράρτηµα: εξυπηρετητές
δικτύου, σταθµοί αναζήτησης µε υποστήριξη εφαρµογών πολυµέσων (13ος-
20ος)
Ε8.2 Εγκατάσταση βάσεων βιβλιογραφικής αναζήτησης σε κάθε παράρ-
τηµα: εξυπηρετητές δικτύου, σταθµοί αναζήτησης (13ος-51ος)
Ε8.3 Σύνδεση on line µε βάσεις δεδοµένων: εγκατάσταση σταθµών αναζή-
τησης, συνδροµές και σύνδεση (13ος-51ος)
Ε8.4 Συµµετοχή στο Εθνικό δίκτυο Βιβλιοθηκών των Παραρτηµάτων Χί-
ου, Ρόδου και Σάµου (13ος-51ος)
Ε8.5 ∆ηµιουργία υπηρεσίας παροχής βιβλιογραφικών πληροφοριών, ηλε-
κτρονικής τεκµηρίωσης και πληροφόρησης (13ος-51ος)
Ε8.6 ∆ηµιουργία εργαστηρίων γλωσσών (13ος-20ος)
Ε8.7 ∆ηµιουργία κέντρων αναπαραγωγής αντιτύπων και εξυπηρέτησης
του διαδανεισµού (13ος-51ος)

Π9 Επέκταση ωραρίου λειτουργίας της Βιβλιοθήκης (13ος-51ος)

Π10 Εκπαίδευση προσωπικού σε νέες τεχνολογίες και λοιπά θέµατα λειτουρ-
γίας της Βιβλιοθήκης (25ος-26ος)

Ε10.1 Εκπαίδευση στη χρήση του τοπικού δικτύου (25ος)
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Ε10.2 Εκπαίδευση στην χρήση του δικτύου ευρείας περιοχής (ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο, χρήση on-line υπηρεσιών, τρόποι αναζήτησης πληροφοριών
στο Internet) (25ος)
Ε10.3 Εκπαίδευση στη χρήση δικτύου CD-ROM (26ος)
Ε10.4 Εκπαίδευση στη χρήση καινούργιων εκδόσεων προγραµµάτων
γραµµατειακής υποστήριξης (26ος)

Π11 Σεµινάρια εκπαίδευσης χρηστών σε νέες τεχνολογίες και νέες υπηρεσίες
Βιβλιοθήκης (27ος, 28ος, 45ος)

Ε11.1 Συγγραφή συνοπτικών εγχειριδίων (27ος-28ος)
Ε11.2 Εκπαίδευση χρηστών (28ος, 45ος)

Π12 ∆ιαχείριση του Έργου (1ος-51ος)

Το πακέτο εργασίας αυτό καλύπτει την προετοιµασία και την παράδοση των
διαχειριστικών αναφορών του Έργου.  Αναλυτικότερα περιλαµβάνει εργασί-
ες σχετικές µε τη διαχείριση του Έργου, την προετοιµασία λογαριασµών ε-
ξόδων και τον συντονισµό-έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης του Έργου.



15

2.6 Αναλυτικός Χρονικός Προγραµµατισµός Εργασιών (Χρονοδιάγραµµα µε επισηµασµένη
την κρίσιµη διαδροµή κατά τα στάδια του 2.5)

9 5 9 6 9 7 9 8 9 9
Ο Ν ∆ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ∆ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ∆ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ∆ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ∆
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Ε7.2

Ε7.3

Π8
Ε8.1
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Ε8.4
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Π9
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Ε10.1
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Π11
Ε11.1
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Π12



16

2.7 Συµπληρωµατικότητα του έργου µε άλλα έργα (τίτλος έργου, τίτλος προγράµµατος, φο-
ρέας χρηµατοδότησης, σύντοµη περιγραφή έργου)

Το έργο αυτό είναι θεµελιώδες έργο υποδοµής για το σύνολο σχεδόν των προτεινοµένων
έργων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στο πλαίσιο των στόχων του ΕΠΕΑΕΚ και επιπλέον
σχετίζεται άµεσα µε τα προτεινόµενα έργα της οριζόντιας διαπανεπιστηµιακής δράσης
για την ανάπτυξη των Βιβλιοθηκών.

Ειδικότερα το παρόν έργο σχετίζεται:

1. Με το έργο της δικτύωσης των Πανεπιστηµιακών Βιβλιοθηκών
2. Με το έργο δηµιουργίας συλλογικού καταλόγου των Πανεπιστηµιακών Βιβλιο-
θηκών

3. Με το έργο σχεδιασµού εθνικής πολιτικής ανάπτυξης των συλλογών των περιο-
δικών των Πανεπιστηµιακών Βιβλιοθηκών

4. Με το έργο της δικτύωσης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου
5. Με το έργο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
6. Με το έργο των Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας
7. Με το έργο αναβάθµισης των Προπτυχιακών Σπουδών

2.8 Συνέργια µε άλλα έργα (Τίτλος Έργου, Τίτλος Προγράµµατος, Φορέας Χρηµατοδότη-
σης, Σύντοµη περιγραφή του Έργου)

Πρόγραµµα Αυτοµατοποίησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου προυπολο-
γισµού 90 εκ. (1992-1994)

2.9 Προσθετικότητα του προτεινόµενου έργου προς στα συναφή ή συµπληρωµατικά έργα
που αναφέρθηκαν παραπάνω

Το έργο προσδίδει προστιθέµενη αξία στο Πρόγραµµα Αυτοµατοποίησης της Βιβλιοθή-
κης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ολοκληρώνοντας τις εργασίες µηχανογράφησης και υ-
λοποιώντας τον συλλογικό κατάλογο βιβλίων και περιοδικών που είναι απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για την ολοκλήρωση του Εθνικού ∆ικτύου Πανεπιστηµιακών Βιβλιοθηκών που
συντονίζει το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης.

2.10Υπάρχει µελέτη αντικειµενικότητας/βιωσιµότητας του έργου; Αν όχι, κρίνετε αναγκαία,
ως πρώτο βήµα, τη χρηµατοδότηση της εκπόνησης µιας τέτοιας µελέτης,;

Κατά το παρελθόν έχει εκπονηθεί µελέτη ανάπτυξης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµί-
ου από εµπειρογνώµονες της British Library τα πορίσµατα της οποίας έχουν ληφθεί υπ�
όψιν κατά την σύνταξη της παρούσας πρότασης.

Επιπλέον, από τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από την κανονική λειτουργία της
Βιβλιοθήκης αποδεικνύεται η αντικειµενικότητα του έργου, η δε βιωσιµότητά του είναι
δεδοµένη εάν ληφθεί υπ� όψιν ότι η πλειοψηφία των προτεινόµενων στόχων θα έχει υλο-
ποιηθεί πριν την λήξη του προγράµµατος.
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2.11 Τρόποι βιωσιµότητας του προτεινόµενου έργου µετά το τέλος της χρηµατοδότησης του
από κονδύλια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

Το  προτεινόµενο έργο αποτελεί έργο βασικής υποδοµής για την περιοχή του Αιγαίου
και έτσι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της περιοχής.  Με αυτό το σκεπτικό
και δεδοµένη την προσπάθεια ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής θεωρείται ότι σηµαντι-
κό ρόλο θα έχει η αυτοχρηµατοδοτική υποστήριξη των αποτελεσµάτων του παρόντος
έργου µιας και τα προϊόντα του αποτελούν βασικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας του
ιδρύµατος στα πλαίσια όλων των ακαδηµαϊκών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών του
δραστηριοτήτων.

Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι αναµένεται η σωστή υλοποίηση του έργου
της διαπανεπιστηµιακής δράσης για την ανάπτυξη των Βιβλιοθηκών να επιτύχει ορθολο-
γικότερη διαχείριση των πόρων των Πανεπιστηµιακών Βιβλιοθηκών.  Ακόµη πολλά α-
ντικείµενα του παρόντος έργου απαιτούν εφάπαξ χρηµατοδότηση και όχι συνεχή, όπως
παραδείγµατος χάριν το έργο της ολοκλήρωσης των εργασιών µηχανογράφησης, της α-
ναδροµικής καταλογογράφησης, τού εµπλουτισµού της συλλογής µε κλασσικά επιστη-
µονικά έργα, της προµήθειας παλαιών τευχών περιοδικών, της ενοικίασης κτιρίου (Μυ-
τιλήνη) κλπ.

2.12 Θεσµικές/∆ιοικητικές, λειτουργικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των επιδιωκόµενων
στόχων και αποτελεσµάτων.

Για την επίτευξη των επιδιωκοµένων στόχων

•  Πρέπει να ρυθµισθεί από πλευράς της Πολιτείας το καθεστώς που θα διέπει το
θέµα την πνευµατικής ιδιοκτησίας τόσο σε επίπεδο αναπαραγωγής αντιγράφων
σε χαρτί όσο και σε µεταφορά υλικού σε ηλεκτρονική µορφή.

•  Να υλοποιηθεί η συνολική διαδικτύωση του Πανεπιστηµίου Αιγαίου
•  Να αναβαθµισθεί θεσµικά και διοικητικά ο ρόλος της Κεντρικής Υπηρεσίας Βι-
βλιοθήκης προκειµένου να ασκεί επιτελικό έργο, να χαράσσει την πολιτική της
Βιβλιοθήκης και να εξασφαλισθεί η αυτονοµία της Βιβλιοθήκης.

•  Να επανδρωθούν τα παραρτήµατα της Βιβλιοθήκης µε το απαιτούµενο προσωπι-
κό

•  Να υλοποιηθούν οι στόχοι της οριζόντιας δράσης για τις πανεπιστηµιακές Βι-
βλιοθήκες

•  Να γίνει εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και του Ιδρύµατος
•  Να προωθηθεί ο Οργανισµός της Βιβλιοθήκης
•  Η εκπόνηση ορισµένων µελετών να ανατεθεί σε εµπειρογνώµονες .
•  Να αναπτυχθεί το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο από τον εθνικό τηλεπικοινωνιακό
φορέα (ΟΤΕ) στα νησιά, που αυτή τη στιγµή δεν παρέχει βασικές δικτυακές υπη-
ρεσίες υψηλών ταχυτήτων.

•  Η διαπραγµάτευση µε τον εθνικό τηλεπικοινωνιακό φορέα (ΟΤΕ) για την µίσθω-
ση τηλεπικοινωνιακών κυκλωµάτων.
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3.  ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

3.1 ∆υνατότητες του φορέα/ων Υλοποίησης

3.1.1 Οργάνωση και ∆ιαθέσιµο Προσωπικό

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου διαθέτει εµπειρία, οργάνωση και το βασικό
προσωπικό που απαιτείται για την υλοποίηση αυτού του έργου.

Συγκεκριµένα η Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης και η υπαγόµενη σ΄αυτήν διεύθυνση
Μηχανογράφησης της Βιβλιοθήκης µπορούν να υποστηρίξουν τα έργα της επέκτασης
του συστήµατος µηχανογράφησης και της δικτύωσης.  Το έργο της αναβάθµισης υπη-
ρεσιών και της ολοκλήρωσης των εργασιών µηχανογράφησης θα υποστηριχθεί εν µέ-
ρει από την Κεντρική Υπηρεσία ενώ την κύρια ευθύνη για την υλοποίηση τους θα έ-
χουν τα Παραρτήµατα.

Σε περίπτωση που το προσωπικό της Βιβλιοθήκης δεν έχει τις απαιτούµενες γνώσεις ή
δεν επαρκεί γα την υλοποίηση ενός έργου, αυτό θα επιτελείται σε συνεργασία µε τρί-
τους κατά προτίµηση δε µε στελέχη του Πανεπιστηµίου.

Τέλος, το διαθέσιµο προσωπικό της Βιβλιοθήκης έχει ως εξής:

Βλάχου Έλλη
Γουβάλα Βασιλική
Κοσιέρης Χρήστος
Κωτσάλου Ελένη
Μουτζουρέλλης Παναγιώτης
Παπαχίου Παναγιώτης
Πατσή Ανθίππη
Πουλάκη Στέλλα
Τσιλικλή Καλλιόπη
Χοροζίδου Ευγενία

3.1.2 ∆ιαθέσιµη υλικοτεχνική υποδοµή

Η διαθέσιµη υποδοµή σε είδη Πληροφορικής της Βιβλιοθήκης περιγράφεται στο Πα-
ράρτηµα Α.  Παρακάτω παρουσιάζεται ο κλασσικός εξοπλισµός της Βιβλιοθήκης µε
ανάλυση ανά τµήµα της.

1. Εξοπλισµός Κεντρικής Υπηρεσίας- Παραρτήµατος Μυτιλήνης

Κεντρική Βιβλιοθήκη:
•  Φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα (Gestetner 2115Z)
•  Hλεκτρικές γραφοµηχανές Brother EM 605 και CE 550, καθώς άλ-
λος εξοπλισµός γραφείου

Βιβλιοθήκη Παραρτήµατος Μυτιλήνης:
•  Σύστηµα ασφαλείας 3Μ (µονάδα ανίχνευσης τύπου 1365, ενιαία

µονάδα απενεργοποίησης τύπου 955, απλή µονάδα ενεργοποίησης
951)
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•  Φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα (Minolta EP 5455, EP 570Z)
•  Συσκευές ανάγνωσης και εκτύπωσης microfiche CANON NP

matic printer 780
•  Hλεκτρική γραφοµηχανή Brother EM 605 και CE 550, καθώς άλ-
λος εξοπλισµός γραφείου

2. Παράρτηµα Βιβλιοθήκης - Σάµος
•  Σύστηµα ασφαλείας 3Μ (µονάδα ανίχνευσης τύπου 1365, ενιαία

µονάδα απενεργοποίησης τύπου 955, απλή µονάδα ενεργοποίησης
951)

•  Φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα (CANON NP 3050)
•  Συσκευές ανάγνωσης και εκτύπωσης microfiche CANON NP

matic printer 780
•  Hλεκτρική γραφοµηχανή Brother EM 605, καθώς άλλος εξοπλι-
σµός γραφείου

3. Παράρτηµα Βιβλιοθήκης -  Χίος

•  Σύστηµα ασφαλείας 3Μ (µονάδα ανίχνευσης τύπου 1365, ενιαία
µονάδα απενεργοποίησης τύπου 955, απλή µονάδα ενεργοποίησης
951)

•  Φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα (Minolta EP5455)
•  Συσκευές ανάγνωσης και εκτύπωσης microfiche CANON NP

matic printer 780
•  Hλεκτρική γραφοµηχανή Brother EM 605, καθώς άλλος εξοπλι-
σµός γραφείου

4. Παράρτηµα Βιβλιοθήκης -  Ρόδος

•  Σύστηµα ασφαλείας 3Μ (µονάδα ανίχνευσης τύπου 1365, ενιαία
µονάδα απενεργοποίησης τύπου 955, απλή µονάδα ενεργοποίησης
951)

•  Φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα (CANON NP 3050)
•  Συσκευές ανάγνωσης και εκτύπωσης microfiche CANON NP

matic printer 780
•  Hλεκτρική γραφοµηχανή Brother EM 605, καθώς άλλος εξοπλι-
σµός γραφείου

3.1.3 Πείρα του φορέα/ων υλοποίησης σε αντίστοιχα έργα

1.Πρόγραµµα αυτοµατοποίησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου.

Το πρόγραµµα αυτό ξεκίνησε το 1992 µε δηµοσίευση δηµόσιου διαγωνισµού για την
προµήθεια ολοκληρωµένου συστήµατος αυτοµατοποίησης της βιβλιοθήκης (εξοπλι-
σµός και λογισµικό).

Η σχεδίαση έγινε µε θεώρηση της βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου ως συνολικής ενό-
τητας παρόλης της κατανεµηµένης φυσικής δοµής της. Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε
τέσσερα διαφορετικά νησιά (Μυτιλήνη, Σάµος, Χίος και Ρόδος). Η συλλογή θεωρείται
ενιαία και η επικοινωνία των παραρτηµάτων γίνεται µέσω δικτύου.
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Ήδη έχει εγκατασταθεί ο εξοπλισµός και ολοκληρωµένο πρόγραµµα και έχει αρχίσει
η δοκιµαστική λειτουργία του δικτύου.

To πρόγραµµα είχε συνολική χρηµατοδότηση της τάξεως των 90.000.000 δρχ.

2. BIBDEL - Library Without Walls: the delivery of library services to distant
users.

Πρόγραµµα συνεργασίας των: University of Central Lancashire, Dublin University,
Πανεπιστηµίου του Αιγαίου και δύο sub contractors (Elidoc και αγγλική εταιρεία).

Το πρόγραµµα έχει ως στόχο τη διερεύνηση, δοκιµή και αξιολόγηση τεχνικών για την
εξασφάλιση πρόσβασης και παράδοσης υλικού και υπηρεσιών βιβλιοθήκης σε χρή-
στες αποµακρυσµένους από τη φυσική θέση της βιβλιοθήκης. Εκτός από τις ανωτέρω
χρήσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για ένα ολοένα αυξανόµενο αριθµό αποµακρυ-
σµένων από τα κέντρα χρηστών, το πρόγραµµα θα µελετήσει την απαραίτητη υποδοµή
υποστήριξης που θα πρέπει να διαθέτουν οι βιβλιοθήκες και θα δώσει ένα κατευθυ-
ντήριο οδηγό που θα έχει χρήση για όλες τις χώρες της Κοινότητας καθώς και τρίτες
χώρες και θα περιλαµβάνει:

•  τη διοίκηση των υπηρεσιών παράδοσης υλικού σε αποµακρυσµένους χρή-
στες

•  εκπαίδευση του προσωπικού της βιβλιοθήκης και των χρηστών
•  στοιχεία κόστους/ωφελείας (cost -benefit) και κόστους-
αποτελεσµατικότητας (cost - effectiveness)

•  στόχος συνεργασίας µεταξύ βιβλιοθηκών σχετικά µε υπηρεσίες παράδοσης
υλικού (delivering services).

To πρόγραµµα έχει προϋπολογισµό της τάξεως των 70.000.000 δρχ. και θα χρηµατο-
δοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Libraries Programme, 2nd call).

3.EQLIPSE: Evaluation and Quality In  Library Performance: System for
Europe

Στόχος του Προγράµµατος EQLIPSE είναι να προσδιορίσει, αναπτύξει και αξιολογή-
σει ένα ανοικτό σύστηµα προκειµένου να υποστηριχθεί το ολικό-ποιοτικό
Management και η µέτρηση απόδοσης βιβλιοθηκών διαφόρων τύπων.

Το σύστηµα θα βασίζεται σε αρχιτεκτονική Client/Server και θα εξασφαλίζει συµβα-
τότητα µε πολλά συστήµατα Βιβλιοθήκης.

Ο Προϋπολογισµός του Προγράµµατος, το οποίο χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα
LIBRARIES της Ε.Κ. ανέρχεται σε 212.000.000 δρχ. και σ'αυτό συµµετέχουν οι ακό-
λουθοι φορείς:

•  Πανεπιστήµιο Central Lancashire
•  DYNIX
•  Πανεπιστήµιο Dublin City
•  National Microelectronics App. Centre
•  Universitats Munster
•  Copenhagen Business School
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•  Biblioteca Naz. Cent. Vittorio Emanuele II
•  Stockholm University Library
•  Stadtbuchepeien Dusseldolf
•  Πανεπιστήµιο Αιγαίου

3.2 Απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή

3.3 ∆υνατότητες της Οµάδας Εργασίας

3.3.1 Σύνθεση της Οµάδας Εργασίας

Η οµάδα εργασίας αποτελείται από :

Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι:
•  Σκούρτος Μιχάλης, Επίκουρος Καθηγητής, Επόπτης Βιβλιοθήκης
•  Βλάχου �Έλλη, Υπεύθυνη Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης
•  Παπαχίου Παναγιώτης, Υπεύθυνος Τµήµατος Μηχανογράφησης Κεντρικής Υπη-
ρεσίας Βιβλιοθήκης

Επιστηµονικός Συντονιστής- Σύµβουλος:
•  Σοφούλης Κώστας, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου.(ο Καθηγητής
Κ.Μ.Σοφούλης θα παράσχει αµισθί τεχνογνωσία στην εκτέλεση του έργου)

Οµάδα Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης
•  Μουτζουρέλλης Παναγιώτης, Υπεύθυνος διαχείρισης προγράµµατος αυτοµατοποί-
ησης Βιβλιοθήκης Π.Α.

•  3 Βιβλιοθηκονόµοι
•  1 Επιστήµων Πληροφορικής
•  1 Οικονοµολόγος
•  4.Ειδικοί επιστήµονες για ανάπτυξη συλλογής(subject librarians

Οµάδες Παραρτηµάτων
8 Βιβλιοθηκονόµοι
4 Επιστήµονες Πληροφορικής
4 Ειδικοί Επιστήµονες για ανάπτυξη της συλλογής(subject librarians)

σε συνεργασία µε τις τοπικές επιτροπές Βιβλιοθήκης

3.3.2 Πείρα της Οµάδας Εργασίας σε Συναφή Έργα

Στο Παράρτηµα Β επισυνάπτονται τα βιογραφικά στοιχεία της κατά αρχήν οµάδας
όπου παρουσιάζεται η εµπειρία τους σε σχετικά έργα.

3.4 Μεθοδολογία Εργασίας και Τρόπος Συντονισµού και Παρακολούθησης των Εργασιών
(Project Management Methodology).

Οι αρχές που θα ακολουθηθούν είναι οι εξής:

Ως συντονιστής και υπεύθυνος διαχείρισης του έργου αναλαµβάνει το Πανεπιστήµιο Αιγαί-
ου
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Η οικονοµική διαχείριση του έργου αναλαµβάνεται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπι-
στηµίου Αιγαίου.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει από οµάδες εργασίας (Κεντρικής Υπηρεσίας και  µια ανά
Παράρτηµα) οι οποίες θα συντονίζονται από τον Επιστηµονικό Συντονιστή- Σύµβουλο των
Οµάδων.

Η παρακολούθηση της προόδου του έργου θα γίνεται από την Επιστηµονική- Τεχνική Επι-
τροπή του έργου που απαρτίζεται από τους τρεις Επιστηµονικούς  Υπευθύνους τον Επιστη-
µονικό Συντονιστή- Σύµβουλο  των Οµάδων και τους εκπροσώπους των οµάδων εργασίας
των Παραρτηµάτων.

∆ιεξαγωγή συνεδριάσεων των οµάδων εργασίας και της Επιστηµονικής -Τεχνικής Επιτρο-
πής θα γίνεται κάθε δύο µήνες

Αποδοχή των παραδοτέων, κατά την ολοκλήρωση κάθε φάσης του έργου από τους Επιστη-
µονικούς  Υπεύθυνους και την Επιστηµονική - Τεχνική Επιτροπή

Με την έναρξη του έργου θα προσδιοριστούν τα άτοµα που απαρτίζουν την οµάδα εργασίας
για κάθε Παράρτηµα. Για κάθε οµάδα ορίζεται ένας συντονιστής- εκπρόσωπος, ο οποίος µε-
τέχει στην Επιστηµονική- Τεχνική  Επιτροπή του έργου.
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4. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4.1 Πάγιες επενδύσεις

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΓΙΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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4.2 Ανάλυση ∆απανών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΜΗΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΓΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α (π.χ. ∆απάνες βιβλίων, λογισµικού, κ.λ.π.)
(Να αναφερθούν λεπτοµερώς)

•  ∆απάνες βιβλίων-συνδροµών CD-ROM, Βάσεων δεδοµένων

•  Ενοικίαση κτιρίου

•  Ενοικίαση εξοπλισµού (5)

•  Έξοδα διαµόρφωσης χώρων

•  ∆ηµοσιεύσεις

•  Μελέτες
•  Κόστος γραµµών δικτύου

•  ∆απάνες λογισµικού

•  ∆απάνες ταξιδίων οµάδας εργασίας-διαχειριστικού προσωπικού
•  ∆απάνες µετακίνησης διαµονής εκπαιδευοµένων

•  Μετακίνηση εκπαιδευτών

42

49

39
 4
 4

 4
45

51

 4
 4

                      1.315.000

 174.489 Χ 5 = 872.446
4.000.000Χ5=20.000.000

1.000.000Χ6=6.000.000
1.200.000Χ5=6.000.000

    53.921Χ20=1.078.431

560.000Χ25=14.000.000
250.000Χ5 =  1.250.000

1.060.000.000

    64.435.000

    34.025.420
    80.000.000
      4.000.000

    24.000.000
  270.000.000
    26.000.000

    55.000.000

    56.000.000
      5.000.000

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
•  Αµοιβές εκπαιδευτικού προσωπικού
•  Αµοιβές, δίδακτρα και παροχές υπηρεσιών τρίτων
•  Αµοιβές και έξοδα λοιπού διοικητικού και διαχειριστικού προσωπι-
κού

 7
51
 4

214.285Χ5 =  1.071.428
315.987Χ39=12.323.529
333.000Χ3 =  1.000.000

      7.500.000
   628.500.000
       4.000.000

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
•  Αναλώσιµα, γραφικά και πρώτες ύλες 51                        1.000.000      51.000.000

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
•  Απόσβεση εξοπλισµού 51                           803.932        41.000.580
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4.3 Χρηµατοδοτικός Πίνακας ανά τρίµηνο

ÊÁÔÇÃÏÑÉÁ
ÄÁÐÁÍÙÍ
(ÅÊ. ÄÑ×.)

ÓÕÍ.

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

Ä'TÑ Á' ÔÑ Â' ÔÑ Ã'ÔÑ Ä' ÔÑ Á' ÔÑ Â' ÔÑ Ã' ÔÑ Ä' ÔÑ Á'ÔÑ Â' ÔÑ Ã' ÔÑ Ä' ÔÑ Á' ÔÑ Â' ÔÑ Ã' ÔÑ Ä'ÔÑ

1. ÐÜãéåò
Åðåíäýóåéò

2. ËåéôïõñãéêÜ
¸îïäá

68.3 49.9 84.9 103.9 103.6 103.6 103.6 103.6 134.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 1.685.4

3. ÁìïéâÞ
Ðñïóùðéêïý

1 4 19.1 7.6 40.7 40.7 40.7 40.7 51.8 49.8 47.8 47.8 47.8 47.8 48.8 47.8 47.8 632.63

4. Áíáëþóéìá
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51

5. ÁðïóâÝóåéò
2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 41.3

ÓÕÍÏËÏ
74.7 59.3 109.5 117 149.8 149.8 149.8 149.8 191.9 158.9 156.9 156.9 156.9 156.9 157.9 156.9 156.9 2.410.4
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5.  ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΩΦΕΛΕΙΕΣ

από το παρόν έργο αναµένεται:

•  Η ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου συνέπεια της οποίας είναι η δι-
ευκόλυνση και η προώθηση όλων σχεδόν των ενεργειών που αφορούν στο υποπρόγραµµα
3 για την Τριτοβάθµια εκπαίδευση στην περιοχή του Αιγαίου.

•  Η δηµιουργία των προϋποθέσεων για την υλοποίηση των έργων της οριζόντιας δράσης των
Βιβλιοθηκών

•  Η ανάδειξη της Βιβλιοθήκης ως του κατεξοχήν φορέας επιστηµονικής ενηµέρωσης και
πληροφόρησης  των νησιών του Αιγαίου.

Ειδικότερα θα επιτευχθεί :

•  Η επέκταση του συστήµατος µηχανογράφησης, ο εκσυγχρονισµός hardware - software,
η ολοκλήρωση εργασιών µηχανογράφησης Βιβλιοθήκης Π.Α.

•  Η επέκταση του δικτύου της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σε παράρτηµα
Ρόδου και η  αναβάθµιση παρεχοµένων υπηρεσιών δικτύου

•  εµπλουτισµός της συλλογής των Βιβλίων ,  περιοδικών και λοιπού υλικού. η δηµιουργία
υπηρεσιών παροχής βιβλιογραφικών πληροφοριών, η  γενικότερη αναβάθµιση υπηρε-
σιών Βιβλιοθήκη

5.1 ΑΜΕΣΕΣ ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

•  Η οµογενοποίηση των τεσσάρων Παραρτηµάτων ως προς το βαθµό µηχανογράφησης
•  Η αναδροµική ταξινόµηση και καταλογογράφηση του εναποµείναντος ανεπεξέργαστου υλικού
•  Οι συµπληρώσεις , διορθώσεις  εγγραφών καταχωρηµένων στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης
•  Η δηµιουργία παραποµπών ( see also )
•  Η επίλυση του προβλήµατος επικοινωνίας των καταλόγων ( βάσεων ) των τεσσάρων παραρτη-

µάτων και η  επίτευξη µεταφοράς εγγραφών
•  Η µηχανογράφηση των περιοδικών
•  Η αποδελτίωση, ευρετηριασµός άρθρων - εισαγωγή στον κατάλογο
•  Η προµήθεια υλικού βιβλιογραφικής αναζήτησης σε ηλεκτρονική µορφή
•  Η συνδροµή σε on line βάσεις δεδοµένων
•  Η εγκατάσταση πολυµέσων
•  Η δηµιουργία εργαστηρίου γλωσσών
•  Η συµµετοχή στο Εθνικό ∆ίκτυο Βιβλιοθηκών και των Παραρτηµάτων Χίου, Ρόδου και Σάµου
•  Η ∆ηµιουργία µονάδων αναπαραγωγής αντιτύπων σε όλα τα Παραρτήµατα για εξυπηρέτηση
χρηστών

•  Η Προµήθεια νέων αδειών χρήσης του προγράµµατος αυτοµατοποίησης της Βιβλιοθήκης
•  Υποστήριξη χρηστών dial up
•  Η επέκταση του  ωραρίου λειτουργίας της Βιβλιοθήκης
•  Η δηµιουργία enquiry service

5.1.1. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - ΣΤΟΧΟΣ  (ΠΟΙΟΤΙΚΑ)

Από την ολοκλήρωση των ανωτέρω θα επωφεληθούν:
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•  οι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό του Ιδρύµατος και των συνεργαζοµένων µε αυτό
φορέων ή Ιδρυµάτων

•  οι ερευνητές και οι επιστήµονες της ευρύτερης περιοχής του Αιγαίου
•  µε δεδοµένη την διαδικτύωση των Πανεπιστηµιακών Βιβλιοθηκών και την µοναδικότητα
των συλλογών της Βιβλιοθήκης ( εφόσον τα Τµήµατα του πανεπιστηµίου στην πλειοψηφία
τους είναι µοναδικά στον Ελληνικό χώρο), το έργο της αναβάθµισης της Βιβλιοθήκης του
πανεπιστηµίου Αιγαίου θα λειτουργήσει προς όφελος της επιστηµονικής κοινότητος σε ε-
θνικό επίπεδο.

  5.1.2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΠΟΣΟΤΙΚΑ)

Σύνολο µελών Πανεπιστηµιακής Κοινότητας :
Μυτιλήνη 667
Χίος 560
Σάµος 282
Ρόδος 792
Επισκέπτες - διαπανεπιστηµιακές ανταλλαγές 200
Σύνολο 2501

Σύνολο κατοίκων νησιών Αιγαίου: 456.712
Σύνολο  κατοίκων χώρας: 10.259.900

  5.1.3. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΦΕΛΕΙΩΝ

Οι περιοχές εφαρµογής είναι κατ΄αρχήν τα νησιά στα οποία λειτουργούν τα Παραρτήµατα
της Βιβλιοθήκης και συγκεκριµένα η Μυτιλήνη, Χίος, Ρόδος και Σάµος κατ΄επέκταση δε
µέσω του δικτύου η ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου και η χώρα στο σύνολό της.

5.2 ΕΜΜΕΣΕΣ ΩΦΕΛΕΙΕΣ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΩΦΕΛΕΙΕΣ/ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΙΚΑ)

Οι έµµεσες ωφέλειες που θα προκύψουν συνοψίζονται στα εξής:
•  Επίτευξη των στόχων της οριζόντιας δράσης των Βιβλιοθηκών
•  Αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ιδρύµατος
•  Υποστήριξη έρευνας επικεντρωµένης στην περιοχή του Αιγαίου
•  Αναβάθµιση περιοχής πολιτιστική αναβάθµιση αυτής, αντίβαρο στις αλλοτριωτικές επι-
δράσεις του τουρισµού

•  ∆ιατήρηση ιδιαίτερης φυσιογνωµίας της περιοχής
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6.  ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ / ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ως τρόποι µέτρησης για την επίτευξη των στόχων προτείνονται :

•  Η τήρηση στατιστικών στοιχείων σε τακτά χρονικά διαστήµατα
•  Η κατάρτιση συγκριτικών πινάκων που θα ενηµερώνονται κάθε τρίµηνο
•  Η σύνταξη και η διανοµή ερωτηµατολογίου για αποτίµηση ποιότητας παρεχοµένων υπη-
ρεσιών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Internet Host:
Sun SparcClassic, 24Mb memory, hard disk 2,5 Gb, 4Gb tape streamer, CD-ROM

Library Automation Unix Hosts:
Motorola Delta Series 8640, 32Mb memory, hard disk 1 Gb, 500 Mb tape streamer, console
terminal
Motorola Delta Series 8420, 32Mb memory, hard disk 2 X 300 Gb, 500 Mb tape streamer, console
terminal

Network Server:
486DX/66 EISA, 32Mb memory, hard disk 2 X 1 Gb, 4GB tape streamer, CD-ROM drive, 2 X 6-
disk CD-ROM changers, 3COM Etherlink III EISA Ethernet card

Network Workstations:
2 486DX/66, 16Mb memory, hard disk 500Mb, CD-ROM drive, 3COM Etherlink III Ethernet card
3 486DX/66, 8Mb memory, hard disk 500Mb, 3COM Etherlink III Ethernet card
7 486DX/66, 4Mb memory, 3COM Etherlink III Ethernet card
2 386DX/40, 8Mb memory, hard disk 200Mb, 3COM Etherlink III Ethernet card

∆ροµολόγηση ∆ικτύου
1 Cisco 4500 Router µε 2 Ethernet και 4 σειριακές θύρες, console terminal

Καλωδίωση ∆ικτύου
Χρησιµοποιείται καλωδίωση Thin Ethernet (IEEE 802.3 standard, 10BASE-2) που ενώνει τους πα-
ραπάνω προσωπικούς υπολογιστές, τα δύο Delta Seriers Motorola UNIX συστήµατα της βιβλιοθή-
κης τον Sun SparcClassic Internet host και τον δροµολογητή πακέτων δικτύου.

∆ιάφορα περιφερειακά
2 VideoBlaster - κάρτες video
2 SoundBlaster - κάρτες ήχου
1 έγχρωµος σαρωτής (scanner) Microtek ScanMaker IIxe
1 εκτυπωτής Postscript Laser HP4M Plus συνδεδεµένος απευθείας στο δίκτυο
1 εκτυπωτής Laser HP4L
1 εκτυπωτής SEIKOSHA 570P
1 εκτυπωτής BAR-CODE
2 modem 14400 baud, 1 modem 2400
1 UPS 2 KVA, 1 UPS 1,3 KVA, 1 UPS 800 KVA
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Λογισµικό

Internet Host
SunOS 4.1.3_U1
Internet Mail Service, Anonymous FTP Service, Usenet News Service, Gopher Service, WWW
Service, DNS Service

Library Automation Unix Hosts
Unix SYS V3.2 operating system
UniVerse Data base Management System
GEAC ADVANCE Integrated Library Automation System

Network Server:
Microsoft Windows NT 3.5 Server

Workstations:
Microsoft Windows NT 3.5 Workstation
Microsoft Windows for Workgroups 3.11
Microsoft Office (Greek Edition)
Asymmetrix Multimedia Toolbook 1.5
Authorware Proffessional 2.0
Adobe Photoshop 2.5
E-Mail (Eudora Public Domain Software)
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ XIOY ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Library Automation Unix Host:
Motorola Delta Series 8420, 32Mb memory, hard disk 2 X 300 Gb, 500 Mb tape streamer, 2 PS/1
terminals

Network Workstations:
3 386DX/40, 4 MB memory, 3COM Etherlink III Ethernet card

Καλωδίωση ∆ικτύου
Χρησιµοποιείται καλωδίωση Twister Pair Ethernet (IEEE 802.3 standard, 10BASE-TP) που ενώνει
τους παραπάνω προσωπικούς υπολογιστές σε Ethernet Hub 3COM, µε το Delta Seriers Motorola
UNIX σύστηµα της βιβλιοθήκης καθώς και µε το δίκτυο του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Χίο.

∆ιάφορα περιφερειακά
1 εκτυπωτής Laser HP4L
1 εκτυπωτής SEIKOSHA 570P
1 UPS 2 KVA

Λογισµικό

Library Automation Unix Hosts
Unix SYS V3.2 operating system
UniVerse Data base Management System
GEAC ADVANCE Integrated Library Automation System
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΜΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Library Automation Unix Host:
Motorola Delta Series 8420, 32Mb memory, hard disk 2 X 300 Gb, 500 Mb tape streamer, 2 PS/1
terminals

Network Server:
486DX/50 EISA, 20Mb memory, hard disk 1 Gb, 500 Mb tape streamer, 6-disk CD-ROM changer,
3COM Etherlink III EISA Ethernet card

Network Workstations:
1 486DX/50, 16 Mb memory, hard disk 350Mb, 3COM Etherlink III Ethernet card
2 486DX/66, 8Mb memory, hard disk 500Mb, 3COM Etherlink III Ethernet card
3 386DX/40, 4 Mb memory, 3COM Etherlink III Ethernet card

∆ροµολόγηση ∆ικτύου
1 Cisco 2000 Router µε 1 Ethernet και 1 σειριακή θύρα

Καλωδίωση ∆ικτύου
Χρησιµοποιείται καλωδίωση Thin Ethernet (IEEE 802.3 standard, 10BASE-2) που ενώνει τους πα-
ραπάνω προσωπικούς υπολογιστές, το Delta Seriers Motorola UNIX σύστηµα της βιβλιοθήκης και
τον δροµολογητή πακέτων δικτύου.

∆ιάφορα περιφερειακά
1 εκτυπωτής Postscript Laser HP4M Plus συνδεδεµένος απευθείας στο δίκτυο
1 εκτυπωτής Laser HP4L
1 εκτυπωτής SEIKOSHA 570P
1 UPS 2 KVA

Λογισµικό

Library Automation Unix Hosts
Unix SYS V3.2 operating system
UniVerse Data base Management System
GEAC ADVANCE Integrated Library Automation System

Network Server:
Microsoft Windows NT 3.5 Server

Workstations:
Microsoft Windows NT 3.5 Workstation
Microsoft Windows for Workgroups 3.11
E-Mail (Eudora Public Domain Software)
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟ∆ΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Library Automation Unix Host:
Motorola Delta Series 8420, 32Mb memory, hard disk 2 X 300 Gb, 500 Mb tape streamer, 2 PS/1
terminals

Network Workstations:
4 286, 1 Mb memory, 3COM Etherlink III Ethernet card
1 386DX/40, 4 Mb memory, hard disk 120 Mb, 3COM Etherlink III Ethernet card

∆ροµολόγηση ∆ικτύου
1 Cisco 2500 Router µε 1 Ethernet και 2 σειριακές θύρες

Καλωδίωση ∆ικτύου
Χρησιµοποιείται καλωδίωση Thin Ethernet (IEEE 802.3 standard, 10BASE-2) που ενώνει τους πα-
ραπάνω προσωπικούς υπολογιστές, το Delta Seriers Motorola UNIX σύστηµα της βιβλιοθήκης και
τον δροµολογητή πακέτων δικτύου.

∆ιάφορα περιφερειακά
1 εκτυπωτής Laser HP4L
1 εκτυπωτής SEIKOSHA 570P
1 UPS 2 KVA

Λογισµικό

Library Automation Unix Hosts
Unix SYS V3.2 operating system
UniVerse Data base Management System
GEAC ADVANCE Integrated Library Automation System
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ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â
ÂÉÏÃÑÁÖÉÊÁ ÓÇÌÅÉÙÌÁÔÁ ÌÅËÙÍ ÏÌÁÄÁÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ

CURRICULLUM  VITAE

ôïõ Ìé÷áÞë Óôáýñïõ Óêïýñôïõ
Åðßêïõñïõ ÊáèçãçôÞ Ïéêïíïìéêþí ôïõ ÐåñéâÜëëïíôïò
ÔìÞìá ÐåñéâÜëëïíôïò
ÐáíåðéóôÞìéï Áéãáßïõ

Ôüðïò êáé ÷ñüíïò ãåííÞóåùò : Ñüäïò, 23 Ìáñôßïõ 1955.
ÏéêïãåíåéáêÞ êáôÜóôáóç : Έγγαµος
ÓôñáôéùôéêÝò õðï÷ñåþóåéò : Áðñßëéïò 1984- ÉáíïõÜñéïò 1986
ÎÝíåò ãëþóóåò : ÁããëéêÜ, ÃåñìáíéêÜ, ÃáëëéêÜ
Õðïôñïößåò : Ίδρυµαα Friedrich Ebert 1982-1984
                       Βρετανικό Óõìâïýëéï Éïýëéïò 1988- Áýãïõóôïò 1988
                       ÃåñìáíéêÞ Õðçñåóßá Ακαδηµαϊκών Áíôáëëáãþí
                       ( DAAD ) Éïýëéïò 1989 - ÓåðôÝìâñéïò 1989
                       ÊÝíôñï Åðéóôçìþí Ñçíáíßáò - Âåóôöáëßáò 1992-1993
Äéåýèõíóç åñãáóßáò : ÐáíåðéóôÞìéï Áéãáßïõ,
                                     ÔìÞìá ÐåñéâÜëëïíôïò
                                     Êáñáíôþíç 17
                                     81 100 ÌõôéëÞíç

ÓðïõäÝò

Óåðô. 1980 - Áðñßëéïò 1984 : Ìåôáðôõ÷éáêÝò óðïõäÝò óôï ÐáíåðéóôÞìéï
                                                Johann Wolfang - Goethe, Öñáíêöïýñôç,
                                                ÔìÞìá Ïéêïíïìéêþí Óðïõäþí. Áíáãüñåõóç
                                                 óå äéäÜêôïñá ôïí Áðñßëéï 1984
Óåðô. 1977 - Éïýíéïò 1979 :  ÓðïõäÝò Ïéêïíïìéêþí Åðéóôçìþí óôï
                                             ÐáíåðéóôÞìéï Georg - August, Goettingen
Óåðô. 1973 - Éïýíéïò 1977 : ÓðïõäÝò óôï Ïéêïíïìéêü ÔìÞìá ôçò ÍïìéêÞò
                                             Ó÷ïëÞò ôïõ Êáðïäéóôñéáêïý Ðáíåðéóôçìßïõ
                                             Áèçíþí. Ðôõ÷ßï Ïéêïíïìéêþí Åðéóôçìþí
                                             Éïýíéïò 1973

Ακαδηµαϊκή Äñáóôçñéüôçôá

ÍïÝìâñéïò 1991 - óÞìåñá     Åðßêïõñïò êáèçãçôÞò Ïéêïíïìéêþí ôïõ
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                                                ÐåñéâÜëëïíôïò óôï ÔìÞìá ÐåñéâÜëëïíôïò
                                                ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áéãáßïõ
Áýãïõóôïò 1994 - óÞìåñá     ÌÝëïò ôçò ÅðéôñïðÞò Óôáôéóôéêþí ôïõ ÐåñéâÜëëïíôïò

ôïõ ÕÐÅÈÏ
ÖåâñïõÜñéïò 1992 - óÞìåñá  ÌÝëïò ôçò Äéáñêïýò ÏìÜäáò Åñãáóßáò ãéá ôéò
                                                 ÐåñéâáëëïíôéêÝò ÓôáôéóôéêÝò ôçò
                                                 Ευρωπαϊκής Õðçñåóßáò Óôáôéóôéêþí
                                                 ( EUROSTAT )
Ïêôþâ. 1992 - Ïêôùâ. 1993    Åôáßñïò ôïõ ÊÝíôñïõ Åðéóôçìþí Ñçíáíßáò -
                                                 Âåóôöáëßáò, Éíóôéôïýôï ãéá ôéò ÅðéóôÞìåò ôïõ
                                                 Ðïëéôéóìïý, Essen, Ï.Ä. Ãåñìáíßáò.
Éïýëéïò. 1988 - Áõã. 1988       ÅðéóêÝðôçò - Åôáßñïò ôïõ êïëëåãßïõ Trinity,
                                                  Cambridge, Áããëßá
Äåê. 1988 - Éïýëéïò 1991         ÄéäÜóêùí επί óõìâÜóåé ( Ð.Ä. 407/86 ) óôï
                                                  ÔìÞìá ÐåñéâÜëëïíôïò, ÐáíåðéóôÞìéï
                                                   Áéãáßïõ

Äçìïóéåýóåéò

- Der « Neoricardianismus» . V. K. Dmitriev und die Kontinuitat in der Klassischen
Tradition. CENTAURUS - VERLAGSGESELLSCHAFT, PFAFFENWEILER 1985.

- Market Processes in a Ricardian Framework : The Case of V.K. Dmitriev.
METROECONOMICA, VOL.XXXVIII, 1987, FASC.III, óåë. 229-255.

- ÊáôáíïìÞ ôïõ åéóïäÞìáôïò êáé ó÷åôéêÝò ôéìÝò óôçí êëáóóéêÞ ðïëéôéêÞ ïéêïíïìßá,
óôï : Ôåý÷ç ÐïëéôéêÞò Ïéêïíïìßáò, Ôüìïò 1, ôåý÷ïò 2, ������ 1988, óó.87-117

- Ç ïéêïíïìéêÞ äéÜóôáóç ôïõ åëÝã÷ïõ ôçò áôìïóöáéñéêÞò ñýðáíóçò, óôï : Ì.
Óêïýñôïò (Åðéì. ), ÁôìïóöáéñéêÞ ρύπανση : Όψεις åíüò ðñïâëÞìáôïò, ÁèÞíá 1990,
óåë. 4-24

- Åîáíôëçóéìüôçôá ôùí öõóéêþí ðüñùí, êáíüíáò ôïõ Hotelling êáé ãñáììéêÜ
óõóôÞìáôá ðáñáãùãÞò, óôï : ÓÐÏÕÄÁÉ, ôüìïò 41, ôåý÷ïò 2, Áðñßëéïò - Éïýíéïò 1991,
óåë. 224-243

- Corn Models in the Classical Tradition : P. Sraffa considered historically. Cambridge Journal
of
Economics, vol. 15, 1991, óåë. 215-228
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- (óå óõíåñãáóßá) : ÏéêïíïìéêÞ áðïôßìçóç ôçò áðïôåëåóìáôéêüôçôáò ôçò
êáôáðïëÝìçóçò ôùí äáóéêþí ðõñêáãéþí óôçí ÅëëÜäá, ÐñáêôéêÜ ÉÉ Óõíåäñßïõ
ÐåñéâáëëïíôéêÞò ÅðéóôÞìçò êáé Ôå÷íïëïãßáò, ÌõôéëÞíç, Óåðô. 1991, óåë. 299-308

- (óå óõíåñãáóßá ): Air Pollution in Greece : An Overview, ECISTICS, vol. 58, no.
348/349, 1991, óåë. 135-155

- (óå óõíåñãáóßá ) : Ç áôìïóöáéñéêÞ ñýðáíóç óôçí ÅëëÜäá, Åêäüóåéò ÐáðáæÞóçò,
ÁèÞíá, 1992

- Naturwahrnehmung in der Wirtschaftswissenschaft. Óôï óõëëïãéêü ôüìï : G.
BIERVERT / M. HELD ( Hrsg. ), Naturverstaendniss in der Oekonomik, Frankfurt/M
1994, óåë. 30-53

- ÁíôéëÞøåéò ôçò Öýóçò óôçí ÏéêïíïìéêÞ Èåùñßá. Óôï : ÁÎÉÏËÏÃÉÊÁ, ôåý÷ïò 6,
1994.

- ÏéêïíïìéêÜ Åñãáëåßá êáé ÐåñéâáëëïíôéêÞ Ðñïóôáóßá óôçí ÅëëÜäá. Óôï : Ì.
Óêïýñôïò / Ê. Óïöïýëçò ( Åðéì. ), Ç ðåñéâáëëïíôéêÞ ÐïëéôéêÞ óôçí ÅëëÜäá 1970-
1992. Åêäüóåéò Gutenberg, ÁèÞíá ( õðü äçìïóßåõóç )

- ÄïìÞ êáé Ύψος ôùí Äáðáíþí ÐåñéâáëëïíôéêÞò Ðñïóôáóßáò ôçò ÅëëçíéêÞò
Âéïìç÷áíßáò 1989-1993 : Ìåèïäïëïãßá êáé ÐñïâëÞìáôá ÊáôáãñáöÞò. Óôï : Ì.
Óêïýñôïò / Ê. Óïöïýëçò ( Åðéì. ), Ç ÐåñéâáëëïíôéêÞ ÐïëéôéêÞ óôçí ÅëëÜäá 1970-
1992. Åêäüóåéò Gutenberg, ÁèÞíá ( õðü äçìïóßåõóç )

- Äçìüóéá ðñïóôáóßá áðü ÉäéùôéêÞ Ñýðáíóç. Όρια και Προϋποθέσεις της εφαρµογής
Ïéêïíïìéêþí ÊéíÞôñùí óôçí ÅëëçíéêÞ ÐåñéâáëëïíôéêÞ ÐïëéôéêÞ. Óôï : Όριαα êáé
Ó÷Ýóåéò Äçìüóéïõ êáé Éäéùôéêïý. Ίδρυµαα Ó. ÊáñÜãéùñãá, ÁèÞíá ( õðü äçìïóßåõóç )

- (óå óõíåñãáóßá ) Collection of Data on Expenditure on the Environment by the
General Goverment Sector of Greece. Óôï : Contributions of Member States and EFTA
Countries to the SERIEE System 1992 and 1993. EUROSTAT, Luxembourg 1994

- (óå óõíåñãáóßá) Collection of Data on Expenditure on the Environment in Industry
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of Greece. Óôï : Contributions of Member States and EFTA Countries to the SERIEE
System 1992 and 1993. EUROSTAT, Luxembourg 1994

- (óå óõíåñãáóßá) ÄáðÜíåò ãéá ôï ðåñéâÜëëïí êáé Êñáôéêüò ÔïìÝáò : Ôï óýóôçìá
SERIEE. Óôï : Ç ÅÓÕÅ ðñïò ôï 2000, ÁèÞíá (õðü äçìïóßåõóç)

- (óå óõíåñãáóßá) ÓôáôéóôéêÝò Ðåñéâáëëïíôéêþí Äáðáíþí ôïõ Åëëçíéêïý
Âéïìç÷áíéêïý ÔïìÝá : Ðñþôá ÓõìðåñÜóìáôá êáé Ìåëëïíôéêïß Óôü÷ïé. Óôï : Ç ÅÓÕÅ
ðñïò ôï 2000, ÁèÞíá (õðü äçìïóßåõóç)

-(óå óõíåñãáóßá) Environmental Regulation and Costs of Information : Some
Indications from the Greek Industry. Journal of Environmental Management (õðü
äçìïóßåõóç)

- Building a System of Environmental Statistics : The Greek Research Agenda.
ECISTICS (õðü äçìïóßåõóç)

- ÁôìïóöáéñéêÞ Ñýðáíóç. Åãêõêëïðáßäåéá ÐÜðõñïò - Ëáñïýò, ÌðñéôÜííéêá, Ôüìïò
ÅËËÁÓ ( óõììåôï÷Þ êáôüðéí ðñïóêëÞóåùò )

- Economic Incentives for the Protection of the Mediterranean Monk Seal. Óôï : IUCN
/ELLINIKI Etairia : Mediterranean Monk Seal ( Monachus monachus ). Greek Population.
Population and Habitat Viability Assessment. Athens 1994, óåë. 106-107

Άλλες ÅðéóôçìïíéêÝò Åñãáóßåò

- The Implementation Cost of Economic Incentives in Air Pollution Abatement
Policies : A Comparative Study. Final Report, Projects SPES-CT91-0054 and SPES-
CT92-0095. Mytilini 1994, óåë.99

- (óå óõíåñãáóßá) Industrial Structural Statistics. The Greek Experience. Final Report,
Doc. ECO/Ind/94/15, EUROSTAT, Luxembourg, 1994, óåë.21

- (óå óõíåñãáóßá) Statistics of Environmental Expenditure in Industry and Services
and the State Sector. The Greek  Experience. Final Report, Doc. ECO/Ind/94/16,
EUROSTAT, Luxembourg 1994, óó. 96
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- ÐåñéâáëëïíôéêÞ ÓôáôéóôéêÞ óôï ÊñÜôïò êáé óôç Âéïìç÷áíßá. Êåßìåíá åñãáóßáò
ãéá ôçí çìåñßäá << ÐåñéâáëëïíôéêÝò ÓôáôéóôéêÝò óôçí ÅëëÜäá >>, ÁèÞíá 1993

- (óå óõíåñãáóßá) Blue plan : Greece. University of Aegean, Department of
Environmental Studies. Athens 1988, óó. 53

- ÂáóéêÝò Έννοιες ôçò Èåùñßáò ôçò ÐáñáãùãÞò. Óçìåéþóåéò Ðáñáäüóåùí,
ÌõôéëÞíç 1987, óó.114

ÅñåõíçôéêÜ åíäéáöÝñïíôá

Ìåèïäïëïãßåò ÏéêïíïìéêÞò Áîéïëüãçóçò Öõóéêþí Ðüñùí
ÐåñéâáëëïíôéêÝò óôáôéóôéêÝò
ÏéêïíïìéêÜ Åñãáëåßá óôçí ÐåñéâáëëïíôéêÞ ÐïëéôéêÞ
Öéëïóïößá ôçò Öýóçò êáé ÏéêïíïìéêÞ Èåùñßá
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ÓÕÍÏÐÔÉÊÏ ÂÉÏÃÑÁÖÉÊÏ ÓÇÌÅÉÙÌÁ

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÔÁÕÔÏÔÇÔÏÓ : Êþóôáò Ìáí. Óïöïýëçò

                                                   ÃåííÞèçêå óôç ÓÜìï ôï 1937

                                                   Åßíáé íõìöåõìÝíïò ìå ôçí ÅëÝíç, ôï ãÝíïò
                                                   ËáãïãéÜííç, êáé Ý÷åé τρεις êüñåò, ãåííçìÝíåò
                                                   áíôßóôïé÷á ôï 1965, 1966 êáé 1973.

ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΣ ÔÉÔËÏÓ :   ÄéäÜêôùñ Ïéêïíïìéêþí Åðéóôçìþí

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ             (1948-56) Fullbright Scholarship, ãéá üëç
ΛΟΙΠΕΣ                         ôç äéÜñêåéá ôùí åãêõêëßùí óðïõäþí ôïõ óôï
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΕΣ       ÊïëëÝãéï Áèçíþí.
∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

                                                   (1967) Υποτροφία É.Ê.Õ., ãéá ìåôáðôõ÷éáêÝò
                                                   óðïõäÝò óôï åîùôåñéêü. Έγινε äåêôüò óôï Balliol
                                                   College, ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ôçò Ïîöüñäçò, áëëÜ
                                                   äåí ìðüñåóå íá ðáñáêïëïõèÞóåé, åðåéäÞ óôï
                                                   ìåôáîý óõíåëÞöèç áðü ôçí óôñáôéùôéêÞ äéêôáôïñßá
                                                   (Ïêôþâñéïò 1967), êáé êñáôÞèçêå óôéò öõëáêÝò
                                                   ìÝ÷ñé ôï 1972.

                                                  (1972-73) Åðé÷ïñÞãçóç ôçò Ford Foundation,
                                                  ãéá ôç ìåëÝôç ôïõ åðéóôçìïëïãéêïý õðïâÜèñïõ
                                                  ôïõ ó÷åäéáóìïý ðáíåðéóôçìéáêþí åêðáéäåõôéêþí
                                                  ðñïãñáììÜôùí óôçí ÏéêïíïìéêÞ èåùñßá.

                                                 (1974-74) Åðé÷ïñÞãçóç ôïõ Swedish Institute
                                                 ãéá ôçí ìåôÜâáóÞ ìïõ ùò invited research fellow
                                                 óôçí ÏéêïíïìéêÞ Ó÷ïëÞ ôçò Óôïê÷üëìçò.

ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÄÑÁÓÇ :        (1974) ÌÝëïò ôçò ÏìÜäáò Åñãáóßáò ôïõ Õðïõñãåßïõ
(ÅðéëïãÞ)                                Ðáéäåßáò ãéá ôçí ÌåëÝôç Åêóõã÷ñïíéóìïý ôçò

ÁíùôÜôçò Åêðáéäåýóåùò êáé Έρευνας óôïí
                                                 ôïìÝá ôùí Êïéíùíéêþí Åðéóôçìþí.
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                                                 (1957-61) Ðñüåäñïò ôïõ Óõëëüãïõ ÅñãáæïìÝíùí
                                                 Öïéôçôþí êáé Óðïõäáóôþí.

ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÇ ÓÔÁÄÉÏÄÑÏÌÉÁ :

1984-89 :                                   Ðñüåäñïò Ðáíåðéóôçìßïõ Áéãáßïõ

1987-    :                                    ÊáèçãçôÞò Ðáíåðéóôçìßïõ Áéãáßïõ

(1983-87)                                   ÄéïéêçôÞò ôçò ÅëëçíéêÞò ÔñáðÝæçò Âéïìç÷áíéêÞò
Áíáðôýîåùò
                                                  (ÅÔÂÁ).

(1981-83)                                   ÕðïäéïéêçôÞò ôçò ÅèíéêÞò ÊôçìáôéêÞò ÔñáðÝæçò ôçò
ÅëëÜäïò
                                                  (ÅÊÔÅ).

(1980-81)                                   ÊáèçãçôÞò óôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Illinois.

1974-75 :                                    ÄéäÜóêùí/åñåõíçôÞò óôçí Stockcholm School of
Economics.

(1977-81)                                   Âïçèüò Ãåíéêüò ÄéåõèõíôÞò ôçò Äçìüóéáò Åðé÷åéñÞóåùò
                                                  Ðïëåïäïìßáò,  Ïéêéóìïý êáé ÓôåãÜóåùò (ÄÅÐÏÓ).

(1974-77)                                   ����στ��ε��� ÔìÞìáôïò Ïéêïíïìéêþí Ìåëåôþí
óå Ãñáöåßï
                                                  Óõìâïýëùí Ìç÷áíéêþí êáé Ðïëåïäüìùí.

(1978-81)                                   ÓõíôïíéóôÞò ��ε��α� óôçí Á� �δ�α ÏéêïíïìéêÞò
Áíáëýóåùò
                                                  ôçò ÁÂÓÐ.

(1972-74)                                   ÓõíôÜêôçò çìåñÞóéáò åöçìåñßäáò.
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                                                  ÂéâëéïêñéôÞò �� Ïéêïíïìéêïý Ôá÷õäñüìïõ��.
                                                  ÓõíôÜêôçò ôçò ÅëëçíéêÞò Ýêäïóçò ôçò
Åãêõêëïðáßäåéáò
                                                  Brittanica.

(1967-72)                                   Ðïëéôéêüò êñáôïýìåíïò.

(1967)                                        Åðéóôçìïíéêüò óõíåñãÜôçò óôï ÓðïõäáóôÞñéï
Ðïëåïäïìßáò ôïõ
                                                  ÅÌÐ.

(1963-67)                                   Ïéêïíïìéêüò Óýìâïõëïò ôïõ Õðïõñãåßïõ Óõíôïíéóìïý.

(1963-67)                                   Õðåýèõíïò ôïìÝá Ïéêïíïìéêþí Åðéóôçìþí óôçí
ÅëëçíéêÞ
                                                   Ýêäïóç ôçò åãêõêëïðáßäåéáò Larousse.

(1961-63)                                   Âïçèüò Áñ÷éóõíôÜêôçò ôïõ Ïéêïíïìéêïý Ôá÷õäñüìïõ.

(1958-61)                                   Õðåýèõíïò Âéïìç÷áíéêþí ÈåìÜôùí êáé ïéêïíïìéêüò
ó÷ïëéáóôÞò
                                                  óôïí Ïéêïíïìéêü Ôá÷õäñüìï.

ÓÕÌÌÅÔÏ×Ç ÓÅ ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÅÓ ÅÔÁÉÑÅÉÅÓ :

ÌÝëïò, Royal Economic Society

ÌÝëïò, American Economic Society

ÌÝëïò, ÅëëçíéêÞ Åôáéñåßá Ïéêïíïìéêþí Åðéóôçìþí

ÌÝëïò êáé Ãåíéêüò ÄéåõèõíôÞò ôïõ ÊÝíôñïõ Öéëïóïöéêþí
Åñåõíþí (1977-81).
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

'¼íïìá: Ðáíáãéþôçò Ðáðá÷ßïõ

Äéåýèõíóç: Ãåùñãßïõ ÊïñôÝóç 73, ÌõôéëÞíç, 81 100

ÔçëÝöùíï: (251) 26981

Çìåñïìçíßá ÃÝííçóçò: 3 ÌáÀïõ 1965

Ôüðïò ÃÝííçóçò: ÌõôéëÞíç, ËÝóâïõ

ÓôñáôéùôéêÝò Õðï÷ñåþóåéò: ÁðïëõôÞñéï ÖåâñïõÜñéïò 1993

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Μάιος 1983 Απολυτήριο Λυκείου, Αµερικάνικο Κολέγιο Ανατόλια, Θεσ/νίκη

Μάιος 1987 Bachelor of Arts, Computer Science, Hamilton College, Clinton, New York,
U.S.A

∆εκέµβριος 1989 Master of Science, Computer Science, Purdue University, West Lafayette,
Indiana, U.S.A

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1977-83  Αµερικάνικο Κολέγιο Ανατόλια, Υποτροφία Οίκου Ραπτέλλη

1983-87  Hamilton College, General Scholarship

1987-89 Purdue University, Departmental Assistantship

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

•••• Ερευνητής

Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Βιβλιοθήκη
Σχεδίαση ∆ικτύου Βιβλιοθήκης (τοπικό δίκτυο και δίκτυο ευρείας περιοχής)
Σχεδίαση ∆ικτύου Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα BIBDEL (Delivery of Library Services to Remote Users)
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EQLIPSE (Evaluation and Quality in Library Perfomance: 

System for Europe)
∆εκέµβριος 1993 - σήµερα
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•••• Ερευνητής-Προγραµµατιστής

First Inc., Πάτρα
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα SUPRENUM (SuperComputing)
Ιούλιος 1990 - Νοέµβριος 1991

•••• Προγραµµατιστής Συστηµάτων (Τεχνολογία Λογικού)

Purdue University, Computer Science Dept.
Αύγουστος 1989 - Μάιος 1990

•••• Βοηθός Ερευνητής

Purdue University, Computer Science Dept.
Ερευνητικό πρόγραµµα CAPO-PELLPACK
Ιανουάριος 1988 - Αύγουστος 1989

•••• Βοηθός ∆ιδασκαλίας

Purdue University, Computer Science Dept.
Αύγουστος 1987 - Μάιος 1988

•••• Σύµβουλος Προγραµµάτων Πληροφορικής

Hamilton College, Math & Computer Science Dept.
Αύγουστος 1985 - Μάιος 1987

•••• Προγραµµατιστής

Hamilton College, Computer Center
Αύγουστος 1984 - Αύγουστος 1987

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

• Γραφικά Συστήµατα Επικοινωνίας Χρήστη-Μηχανής (Graphical User Interfaces)

• ∆ίκτυα Υπολογιστών και Προγραµµατισµός ∆ικτύων

• Παράλληλες και Κατανεµηµένες Αρχιτεκτονικές και Αλγόριθµοι

∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

• Parallel (//)ELLPACK PDE Solving System

(µε Ε.Ν. Χούστη, J.R. Rice, Ν.Π. Χρυσοχοϊδη, Μ.Κ. Σαµαρτζή, Ε.Α. Βάβαλη και Ko-Yang
Wang), Purdue University Computer Science Dept. Technical Report CSD-TR-912, CAPO Report
CER-89-20, Οκτώβριος 1989.
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• (//)ELLPACK: A Numerical Simulation Programming Environment for Parallel  MIMD Machines

(µε Ε.N. Χούστη, J.R. Rice, Ν.Π. Χρυσοχοϊδη, Χ.Κ. Καραθανάση, Μ.Κ. Σαµαρτζή, Ε.Α. Βάβαλη,
Ko-Yang Wang και S. Weerawarana).  Παρουσιάστηκε στο Τέταρτο ∆ιεθνές Συνέδριο για Υπε-
ρυπολογιστές, Άµστερνταµ, 11-15 Ιουνίου 1990. ∆ηµοσιεύθηκε στο "Supercomputing 90" (ed
J.Sopka), ACM Press, σελ. 97-107, 1990.  Επίσης διαθέσιµη ως Purdue University Computer
Sciences Dept. Techincal Report CSD-TR-949, CAPO Report CER-90-7, Ιανουάριος 1990.

• Domain  Decomposer: A software tool for Mapping PDE Computations to Parallel Architectures

(µε Ε.Ν. Χούστη και Ν.Π. Χρυσοχοϊδη).  Παρουσιάστηκε στο Τέταρτο ∆ιεθνές Συνέδριο σε
Domain Decomposition, Μόσχα, Μάιος 1990.  ∆ηµοσιεύθηκε στο Proceedings of the Fourth
International Symposium on Domain Decomposition Methods for Partial Differential Equations,
R. Glowinski, et. al., Society for Industrial and Applied Mathematics, σελ. 341-357, 1991.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑ

• Systems for Numerical Computation I, Purdue University: ∆εκέµβριος 1988

• About Physical Objects Workshop, Purdue University: Μάιος 1988

• SIAM Conference on Parallel Processing, Chicago, IL: ∆εκέµβριος 1989

• Systems for Numerical Computation II, Purdue University: Απρίλιος 1990

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

• Αντικειµενοστρεφής Πρoγραµµατισµός (Object Oriented Programming).

Μελέτησα δύο διαφορετικές προσεγγίσεις.  Την επαναστατική (revolutionary) προσέγγιση µε α-
ντιπροσώπους γλώσσες προγραµµατισµού και λειτουργικά συστήµατα καθαρά αντικειµενοστρε-
φή (Smalltalk) και την εξελικτική (evolutionary) προσέγγιση µε αντικειµενοστρεφείς προεκτάσεις
σε παραδοσιακές γλώσσες προγραµµατισµού (C++, Object Pascal) και παραδοσιακά λειτουργικά
συστήµατα.  Επίσης µελέτησα τα πλεονεκτήµατα του OOP σε σχέση µε παραδοσιακές τεχνικές α-
πό την σκοπιά της σχεδίασης λογικού.

• Τοπικά ∆ίκτυα (Local Area Networks)

Η διπλωµατική µου εργασία αναφερόταν στα τοπικά δίκτυα υπολογιστών.  Μελέτησα τις διάφο-
ρες αρχιτεκτονικές, καλωδιακές τεχνολογίες σύνδεσης και πρωτόκολλα επικοινωνίας. Μέρος της
εργασίας αποτέλεσε ο σχεδιασµός ενός κατανεµηµένου συστήµατος βάσεως δεδοµένων σε τοπικό
δίκτυο Macintosh και η συγγραφή µέρους του λογικού που το υποστήριζε.
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

• PELLPACK (Parallel ELLPACK).

Το πακέτο ELLPACK δηµιουργήθηκε από το Purdue University, Computer Science Dept. για τη
λύση Ελλειπτικών Μερικών ∆ιαφορικών Εξισώσεων (Elliptic PDEs) σε συµβατικές µηχανές και
σε γλώσσα FORTRAN.

Στη διάρκεια των µεταπτυχιακών µου σπουδών δούλεψα ως βοηθός ερευνητής στο πρόγραµµα
PELLPACK που σκοπό είχε να αναδιαρθρώσει εκ βάθρου την ELLPACK και να την προσαρµό-
σει σε µοντέρνα και πανίσχυρα πολύ-επεξεργαστικά υπολογιστικά συστήµατα (NCUBE, NCUBE
II, Intel IPSC I, Intel IPSC II Hypercubes, Sequent Balance, Symmetry) και να αξιοποιήσει το φι-
λικό περιβάλλον που προσφέρουν τα σύγχρονα γραφικά συστήµατα επικοινωνίας χρήστη-
µηχανής (graphical user interfaces).  Η δική µου συνεισφορά επικεντρώθηκε στο σχεδιασµό και
υλοποίηση του γραφικού αυτού συστήµατος χρησιµοποιώντας σταθµούς εργασίας (SUN, HP,
Tektronix workstations) εφοδιασµένους µε το γραφικό σύστηµα Χ WINDOWS.

Η επικοινωνία µε τα πολύ-επεξεργαστικά µηχανήµατα επιτυγχάνεται µε πρωτόκολλο αποµακρυ-
σµένων κλήσεων (Remote Procedure Calls) και τα αποτελέσµατα των υπολογισµών απεικονίζο-
νται γραφικά στο σταθµό εργασίας.  Το γραφικό µέρος του συστήµατος υλοποιήθηκε σε γλώσσα
C (20,000 γραµµές κώδικα) και χρησιµοποιήθηκαν τα γραφικά πακέτα Xt Toolkit, Athena
Widgets και Motif Widgets.

Το αποτέλεσµα ήταν ένα φιλικό σύστηµα στο οποίο ο χρήστης µπορεί να ορίσει το πεδίο του
προβλήµατος του γραφικά (µε ποντίκι), να επιλέξει τον τρόπο λύσης του και τον τρόπο κατανοµής
των υπολογισµών στους επεξεργαστές και τέλος να δει µία δυδιάστατη ή τρισδιάστατη γραφική
απεικόνιση της λύσης.

Λεπτοµερείς πληροφορίες για την PELLPACK υπάρχουν στις δηµοσιεύσεις που δίνονται παρα-
πάνω.

• Συγκριτική Αποδoτικότητα Υπολογιστών Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής (SuperComputers)

Χρησιµοποιήσαµε τυποποιηµένα τεστ απόδoσης σε συνδυασµό µε τους βελτιωτές κώδικα
(optimizers) των κατασκευαστών για να βγάλουµε συµπεράσµατα για την αποδoτικότητα συγκε-
κριµένων υπέρ-υπολογιστών (Cyber-205, ETA-10, Alliant FX-80, CONVEX).

Στην περίπτωση των µαθηµατικών πακέτων µελετήσαµε την αποδoτικότητα καινούργιων λύσεων
(LAPACK-BLAS) που είναι σχεδιασµένες από την αρχή µε βάση την παράλληλη και διανυσµατι-
κή (vector) αρχιτεκτονική.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ÌïõôæïõñÝëëçò Ðáíáãéþôçò ôïõ Óôáýñïõ êáé ôçò Áéêáôåñßíçò.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ïéêßáò:  Èåïêñßôïõ 33 / 81 100 ÌõôéëÞíç Ôçë: 0251 - 45148.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Áñ. Táõôüôçôïò: 918704
Çìåñïìçíßá ÃåííÞóåùò: 26 Éïõëßïõ 1955.
Ôüðïò ÃåííÞóåùò: ÌõôéëÞíç.
ÏéêïãåíåéáêÞ ÊáôÜóôáóç: ¸ããáìïò.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΙΩΞΕΙΣ
* Áðáó÷üëçóç óôïí éäéùôéêü ôïìÝá.
   Êåíôñéêïß Üîïíåò åñãáóßáò:
       1. Áõôïìáôïðïßçóç Åôáéñåéþí.
       2. ÊáôáóêåõÞ êáéíïýñãéùí ðñïúüíôùí (software).
       3. Óõììåôï÷Þ óå Project.

* Åêðáßäåõóç ðñïóùðéêïý Åôáéñåéþí êáé ãåíéêüôåñá ç äéäáóêáëßá óå Ãëþóóåò
Ðñïãñáììáôéóìïý (ð.÷ C, Pascal, Cobol, Lisp, Simula, Basic ê.á) êáèþò êáé Ýôïéìá
ðñïãñÜììáôá) ð.÷. Excel for Windows, VolksWrite, Lotus, Dbase, Informix SQL, Word for
Windows ê.á.).

* Åðßóçò ôç óõíôÞñçóç, ÷ñÞóç êáé åöáñìïãÞ Multimedia ÐñïãñáììÜôùí óôïí ôïìÝá ôçò
øõ÷ïëïãéêÞò õðïóôÞñéîçò êáé èåñáðåßáò ðñïâëçìáôéêþí ðáéäéþí (êùöÜëáëá, ìå
ðñïâëÞìáôá Üñèñùóçò, êßíçóçò ê.á.).

ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

* Ðáñáêïëïýèçóç óôáäéáêÞò åãêáôÜóôáóçò êáé õðïóôÞñéîç ôïõ ðñïãñÜììáôïò Advance
ôçò âéâëéïèÞêçò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áéãáßïõ (ÊáâÝôóïõ 12-14 , ÌõôéëÞíç).

* ÅéóçãçôÞò óåìéíáñßùí ðëçñïöïñéêÞò  ôïõ ÅË.ÊÅ.ÐÁ (ðáñÜñôçìá Áéãáßïõ)  êáé Üëëùí
Äçìïóßùí, Äçìïôéêþí êáé éäéùôéêþí öïñÝùí ôçò íÞóïõ ËÝóâïõ êáèþò êáé ùñïìßóèéïò
êáèçãçôÞò óôá É.Å.Ê ÌõôéëÞíçò óôï äéÜóôçìá ôùí äýï ôåëåõôáßùí ÷ñüíùí.
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ΣΠΟΥ∆ΕΣ

* Áðüöïéôïò ôçò ÁíùôÝñáò Ó÷ïëÞò Íáõðçãþí Ðåéñáéþò (15/5/1980).

* ÐáíåðéóôÞìéï Óôïê÷üëìçò, ôìÞìá ÐëçñïöïñéêÞò ìå áíôéêåßìåíï åîåéäßêåõóçò ôçí
"ÏñãÜíùóç êáé ÐëçñïöïñéêÞ ôùí Åðé÷åéñÞóåùí" (Μάιος 1989).

* Ðáñáêïëïýèçóç åíôáôéêïý ðñïãñÜììáôïò åêðáßäåõóçò ôïõ ÅË.ÊÅ.ÐÁ ìå ôïí ôßôëï
«Åêðáßäåõóç åêðáéäåõôþí ÐëçñïöïñéêÞò» (21 Íïåì. 1993 - 24 Öåâñ. 1994).

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

* ÁããëéêÜ ìå ðôõ÷ßï ôïõ Âñåôáíéêïý Êïëåãßïõ "International House" - grade 13 (16/12/1983).

* ÓïõçäéêÜ Rikstestet - 25 Íïåìâñßïõ 1985.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1989 έως σήµερα).

* ÐñïãñáììáôéóôÞò Ç/Õ åðß ðåñßðïõ 3åôßáò óôï ôìÞìá ðáñáãùãÞò åöáñìïãþí (SMA
System Management Applications) óôï åñãáóôÞñéï ôçò IBM óôçí Óôïê÷üëìç Óïõçäßáò
(ÉÂÌ Nordiska Laboratorier). Êýñéï ðñïúüí (software) áðáó÷üëçóçò ôï OPC/A  (Operations
Planning and Control / Advanced) óå äéÜöïñåò åêäüóåéò ôïõ (OPC/ESA). Åìðåéñßá ðÜíù óå
ëåéôïõñãéêÜ óõóôÞìáôá ãéá Mainframes (VM, MVS), UNIX , OS/2 êáé DOS êáèþò êáé
Windows ãéá PC. Ãëþóóåò ðñïãñáììáôéóìïý PL/AS åóùôåñéêÞ ôçò IBM êáèþò êáé REXX,
CLIST, JCL (Batch programming) ê.á.

* Éäñõôéêü ìÝëïò Åôáéñåßáò Çëåêôñïíéêþí Åêäüóåùí êáé ÄéáöÞìéóçò ìå ôçí åðùíõìßá
"ÔõðïåêäïôéêÞ ËÝóâïõ" (1992-1994).

* ÅéóçãçôÞò óåìéíáñßùí ãéá ðáéäéÜ êáé ãïíåßò óôç ó÷ïëÞ ABF ôçò Óôïê÷üëìçò (Basic, DOS).

* ÐñïðáñáóêåõÞ, ïñãÜíùóç êáé åêôÝëåóç óåìéíáñßïõ ôïõ spreadsheet ðáêÝôïõ Excel óå
óôåëÝ÷ç ÊñáôéêÞò Åôáéñåßáò ÔñáðåæïûðáëëÞëùí (Óôïê÷üëìç 6/91).

* ÅéóçãçôÞò óåìéíáñßùí ðëçñïöïñéêÞò ôïõ ÅË.ÊÅ.ÐÁ (ðáñÜñôçìá ËÝóâïõ) áðü ôïí
Áðñßëéï ôïõ 1992 êáèþò êáé ôïõ ÄÞìïõ êáé Üëëùí öïñÝùí.

* ÊáèçãçôÞò óôá É.Å.Ê. áðü 16/2/1993 óå ÐáêÝôá Ëïãéóìéêïý, åðåîåñãáóßáò êåéìÝíïõ,
spreadsheet ðñïãñÜììáôá, ó÷åóéáêÝò âÜóåéò äåäïìÝíùí êáé ãëþóóåò ðñïãñáììáôéóìïý.

ΜΕΛΕΤΕΣ

* "Defect detection process or inspections ? " "ÌÝèïäïé ðáñáãùãÞò ëïãéóìéêoý ÷ùñßò ëÜèç
" (error free software) - Ðôõ÷éáêÞ åñãáóßá.
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* '¸ñåõíá ðÜíù óôï êáôÜ ðüóï õðÜñ÷ïíôá ðñïúüíôá Ç/Õ (software and hardware)
âïçèïýí áíèñþðïõò ìå óùìáôéêÜ Þ øõ÷éêÜ ðñïâëÞìáôá. Ðïéá ç åîÝëéîç êáé ôá
ðñïâëÞìáôá ðÜíù óôïí ôïìÝá áõôüí üóïí áöïñÜ ôçí äçìéïõñãßá êáéíïýñãéùí
ðñïúüíôùí.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

* ÓõóôáôéêÞ åðéóôïëÞ ôïõ Development Manager ôçò IBM ê. Gunnar Goehl.

* Áðü British Council  äéá ôïõ Assistant Representative ê. Brian Austin.

* Ôïõ ê. Çëßá ÄñÜêïõ (Naval Architect).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

* Ôáêôéêü ìÝëïò ôçò '¸íùóçò Åðáããåëìáôéþí ×ñçóôþí Ðëçñïöïñéêþí ÓõóôçìÜôùí
ÅëëÜäïò.


