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On line σύνδεση της Πανεπιστημιακής κοινότητας του 
Αιγαίου 

 Δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο να δημιουργήσεις έναν ιστότοπο (website), πόσο 
μάλλον όταν πρέπει να παρέχει υπηρεσίες και εργαλεία επικοινωνίας σε 
δεκαέξι (16) διαφορετικά τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
διασκορπισμένα σε πέντε (5) νησιά. Παρόλα αυτά η δικτυακή πύλη 
MyΑegean βρίσκεται στο προσκήνιο και "ταράζει τα νερά" της διαδικτυακής 
επικοινωνίας στο φοιτητόκοσμο του Αιγαίου... 

 

Η ιδέα του MYaegean γεννήθηκε στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, τη Σύρο 
όπου μια ομάδα φοιτητών του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & 
Συστημάτων εμπνεύστηκαν την ιδέα και υλοποίησαν τον ιστότοπο, μιας 
Online Δικτυακής Κοινότητας, μέσα από την οποία τα μέλη του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου κι άλλοι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να 
επικοινωνούν μεταξύ τους. 

Η μοναδικότητα που έχει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με μια αποκεντρωμένη 
δομή στις υπηρεσίες και τις πανεπιστημιακές μονάδες του, το οδηγεί 
αυθόρμητα στην ηλεκτρονική του διασύνδεση. Το MYaegean, έρχεται να 
αποτελέσει ένα κοινό τόπο επικοινωνίας και συνεύρεσης των μελών του 
ιδρύματος. Το όνομα MYaegean αποτελείται από τις λέξεις "my" (=δικό μου) 
και "aegean" (=Αιγαίο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και η πρωτοβουλία φιλοδοξεί 
να αποτελέσει ένα δυναμικό χώρο αναφοράς και δραστηριοποίησης. 

Η Δικτυακή Πύλη δομείται από τρεις (3) κύριους θεματικούς άξονες: την 
Ενημέρωση, τη Διασκέδαση και την Επικοινωνία. Για την προώθησή τους, 
στον ιστότοπο υπάρχουν διάφορα επικοινωνιακά εργαλεία-υπηρεσίες. 
Μεταξύ άλλων υπάρχει Χώρος Συζητήσεων - Forum όπου οι χρήστες ενεργά 
αποστέλλουν σχόλια, απόψεις και συζητούν, δωμάτιο Chat για άμεση 
ζωντανή συνομιλία, ηλεκτρονικό περιοδικό με Θεματικές Κατηγορίες 
Άρθρων, όπου τα μέλη μπορούν να γράφουν και να σχολιάζουν την 
επικαιρότητα. Επίσης, υπάρχει μια πλούσια συλλογή παιχνιδιών για τις 
ελεύθερες στιγμές, συλλογή συνδέσμων, με δυνατότητα προσθήκης νέων 
από τα μέλη, σελίδα αναμετάδοσης των Φοιτητικών Ραδιοφωνικών 
Συχνοτήτων του Πανεπιστημίου, Άλμπουμ Φωτογραφιών και άλλες πηγές 
πληροφόρησης του ιδρύματος καθώς και δημοσκοπήσεις για διάφορα 
θέματα. 

Η πρωτοβουλία MYaegean, πέρα από τη δραστηριοποίηση μέσω του 
Internet, στοχεύει πάντα στη δημιουργία καναλιών επικοινωνίας και έχει τη 
διάθεση για ενίσχυση διαφόρων πολιτιστικών δρώμενων. Προσπαθεί να 
διευρύνει τα πλαίσια φιλικής συνεργασίας και με άλλους φορείς και 
ιδρύματα, για να επιτευχθεί μια πολυεπίπεδη και πλούσια επικοινωνία και 
κινητοποίηση σε όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Φιλοδοξεί 
ακόμη να αποτελέσει με τη σειρά της ένα δυναμικό και ποιοτικό άμεσο 
φορέα γνωριμίας και προώθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο σύγχρονο 
αιγαιακό και ευρύτερο ελλαδικό χώρο. 

Η διεύθυνση για τον ιστότοπο είναι: http://my.aegean.gr 
Και για να γίνει κανείς μέλος χρειάζεται να έχει απλά ένα Email! 
Για άμεση επικοινωνία με την ιδρυτική ομάδα και ομάδα ανάπτυξης, 
αποστείλετε στο Email: myaegean@aegean.gr 
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Αποστολή

Ευκαιρίες 
χρηματοδότησης 
επιχειρήσεων από εθνικά 
και ευρωπαϊκά 
προγράμματα  
www.atlantisresearch.gr 

Φωτοβολταϊκά 
Συστήματα 
Σύνταξη Μελετών για 
Φωτοβολταϊκά Συστήματα 
για επένδυση στην Ελλάδα 
www.elyros.com 

SAP Business One® 
Προσιτές Λύσεις για 
Μικρές & Μεσαίες 
Επιχειρήσεις από 8,000 €  
www.alexandermoore.com 

Miss.gr Portal Έκπληξη 
Δίπλα στη σύγχρονη 
Γυναίκα Υγεία, αγορές, 
μόδα, συνταγές κ.α.  
www.miss.gr 

Βάασα 
Πτήση για Φινλανδία με τη 
Blue1 την πιο φτηνή 
φινλανδική εταιρεία  
www.blue1.com 

Διαβάστε Σήμερα          [τι είναι αυτό;] 

26/05/07 Εκδήλωση για τα 83 χρόνια του ΦΟΒ

26/05/07 Εορτασμός μνήμης του Αγίου Γεωργίου του Χιοπολίτου, πως 
μαρτύρησε

26/05/07 Ρόδος: ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

26/05/07 Μουσικές Επιλογές- ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: "Λαλήματα Ονείρ

26/05/07 ΠΟΛΟ: Ισοφάρισε ο ΝΟΧ, και 3ο παιχνίδι με τα Χανιά

26/05/07 Ανακοινώθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα του διαγωνισμού του
ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς

26/05/07 Ψωμί για το τριήμερο

26/05/07 Λαϊκή Συνέλευση την Κυριακή στις Καρυές για τον Τρυπατέ

26/05/07 Επεμβάσεις Πυροσβεστικής για φωτιές στην ύπαιθρο

26/05/07 Εκδήλωση της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ» και της ΕΛΜΕ Λέσβου αφιερω
στους Γιώργο Σεφέρη και Negati Gumalli

26/05/07 Εκλογές στο Φιλοπρόοδο Όμιλο Kάμπου

26/05/07 Πρόγραμμα Μητροπολίτη Χίου για την Πεντηκοστή

26/05/07 Εκδήλωση για την Αλωση της Πόλης από ΤΕΔΚ και Πανεπιστή
26/5

25/05/07 Δοκιμαστική πτήση με υδροπλάνο στα Ψαρά

25/05/07 Αντώνης Τσατσαρώνης: Hμέρα βιοποικιλότητας και πράσινα ά

25/05/07 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, από το περιοδικό ΕΥΠΛΟΪΑ

25/05/07 Υψος βροχής, ψηλώσαμε το Μάϊο!

25/05/07 Συνάντηση της Ν.Α. Χίου με την Πρόεδρο της Αγροτουριστική
Α.Ε.

25/05/07 Επιτροπή Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με τη Χιακή Κοινων
πρωτοβουλία καθαρισμού ακτής...

25/05/07 Αντώνης Κοτσακάς: Tρία μέτρα S.O.S. για τα νησιά

25/05/07 Αντιγόνη Καράλη: Aποχαιρετισμός σε ένα φίλο

25/05/07 Παράταση προθεσμίας για το διαγωνισμό στη μνήμη Γιάννη 
Mουτάφη

25/05/07 Aιτήσεις εργαζομένων για το πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευση

25/05/07 Και άλλες 3 νέες παραιτήσεις γιατρών στα πλοία της ακτοπλοΐ
μέσα στο Μάιο

25/05/07 Γιώργος Παπαδόπουλος: "το απρόσωπο γραφείο τύπου του Δ
Χίου ΄΄ξαναχτύπησε΄΄"

25/05/07 Και όμως προωθείται η ενιαία περιφέρεια Αιγαίου... ημερίδα σ
Σύρο για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης
Νήσων Αιγαίου»

25/05/07 ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: Τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών στα 
αεροδρόμια

25/05/07 31 επιχειρηματίες & κάτοικοι Βολισσού ζητούν τηλεφωνικές 
γραμμές ADSL

25/05/07 Γιορτές Αγροτουρισμού σε όλη την Ελλάδα

25/05/07 Περιβάλλον και καρκίνος: εκδήλωση στο ΟΜΗΡΕΙΟ

25/05/07 ΠΟΛΟ: ΝΟ Χίου- ΝΟ Χανίων στις 6.00 μ.μ. στο Ιωνικό

25/05/07 Υπουργική επίσκεψη μετά υδροπλάνου στα Ψαρά

25/05/07 ΔΗΠΕΘΕ Β. Αιγαίου: τελευταίες παραστάσεις στο: “Tο μόνον τ
ζωής μου ταξείδιον”

25/05/07 Δήμος Ομηρούπολης: Καθορίστηκε η έκτακτη συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου για την ΕΔΕ στα οικονομικά

25/05/07 "Το όνειρο του Ρο", από τη Θεατρική Ομάδα του Συλλόγου 
Γυνακών Χίου
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