ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΑΞΗ 1 / 30.03.2018
Στο Αιγάλεω σήμερα Παρασκευή 30.03.2018 και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε, στην αίθουσα 3Β΄ του
Συνεδριακού Κέντρου της Πανεπιστημιούπολης 2 (Π. Ράλλη και Θηβών 250 Αιγάλεω, ΤΚ 12244) του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων &
Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ύστερα από τη με
αριθμ. πρωτ.: 1109/29.03.2018 πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών
Μηχανικών με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.
2.
3.
4.

Φοιτητικά θέματα.
Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές φοιτητών.
Έγκριση συμμετοχής του Τμήματος σε προτάσεις ερευνητικών προγραμμάτων.
Έγκριση επανίδρυσης (Ν.4485/2017) του διιδρυματικού Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και
της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση».
5. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή Καθηγητή A’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Σχεδίαση και Προσομοίωση Μικροηλεκτρονικών Διατάξεων», του Α΄ Τομέα «Ηλεκτρονικών», του
Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
(Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP4328).
6. Τροποποίηση σύμβασης εργαστηριακού συνεργάτη.
7. Εκλογή εκπροσώπου και αναπληρωτή εκπροσώπου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών
Μηχανικών στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής.
Στη Συνέλευση παρευρίσκονται τα εξής μέλη της:
1. Κυριάκης – Μπιτζάρος Ευστάθιος, Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών
Μηχανικών.
2. Ιωαννίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών
Μηχανικών.
Από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών:
3. Αγγελή Χρυσάνθη.
4. Αθηναίος Σπυρίδων.
5. Αναστασιάδης - Αϊνατζόγλου Κίμων.
6. Βαλαμόντες Ευάγγελος.
7. Βαρσάμης Χρήστος – Πλάτων.
8. Βασιλειάδης Σάββας.
9. Βόγκλης Ευάγγελος.
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Βόκας Γεώργιος.
Βυλλιώτης Ηρακλής.
Γουστουρίδης Δημήτριος.
Δημόπουλος Ηρακλής.
Ζαχαριάδου Αικατερίνη-Στυλιανή.
Ζώης Ηλίας.
Καλκάνης Κωνσταντίνος.
Καλογερόπουλου Σόφια.
Καλτσάς Γρηγόριος.
Καλύβας Δημήτριος.
Καμινάρης Σταύρος.
Καραϊσάς Πέτρος.
Καραμπέτσος Σωτήριος.
Κονταξής Παναγιώτης.
Κουλούρας Γρηγόριος.
Κωστής Ιωάννης.
Λεωνιδόπουλος Γεώργιος.
Μαγγανά Φωτούλα.
Μαλατέστας Παντελής.
Μανουσάκης Νικόλαος.
Μετάφας Δημήτριος.
Μορώνης Αντώνιος.
Μουτζούρης Κωνσταντίνος.
Μυτιληναίος Στυλιανός.
Νασιόπουλος Αθανάσιος.
Νίνος Κωνσταντίνος.
Παπαγέωργας Παναγιώτης.
Παπαδόπουλος Περικλής.
Πατρικάκης Χαράλαμπος.
Πάχος Παύλος.
Ποτηράκης Στυλιανός.
Ραγκούση Μαρία.
Σαββαϊδης Στυλιανός.
Σίμος Ηρακλής.
Σινιόρος Παναγιώτης.
Σταθόπουλος Νικόλαος.
Σταύρακας Ηλίας.
Τάτλας Νικόλαος- Αλέξανδρος.
Τριάντης Δήμος.
Φαμέλης Ιωάννης.
Χλούπης Γεώργιος.
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51. Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος.
Η εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών:
52. Μεταξά Φωτεινή.
Από τη Συνέλευση απουσιάζουν τα εξής μέλη της:
Από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών:
1. Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος.
2. Γαλατά Σωτηρία.
3. Ζέρβας Ευάγγελος.
4. Κανδρής Ξενοφώντας-Διονύσιος.
5. Καραμολέγκος Μιχαήλ.
6. Κοκκόσης Απόστολος.
7. Παπαποστόλου Σταύρος.
8. Πάτσης Γεώργιος.
9. Ράμπιας Ιωάννης.
10. Τσακιρίδης Οδυσσεύς.
11. Τσατσαρός Παναγιώτης.
12. Τσεκούρας Γεώργιος.
13. Φωτόπουλος Παναγιώτης.
Η εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών:
14. Θεοδώρου Αικατερίνη.
Στη συνεδρίαση δεν παρευρίσκονται εκπρόσωποι των φοιτητών, καθώς δεν έχουν ορισθεί.
Πρόεδρος της Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 23 του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ.
114/Α΄/04.08.2017), ορίζεται ο Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών κ.
Ευστάθιος Κυριάκης – Μπιτζάρος, Καθηγητής.
Γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών έχει ορισθεί, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.: 1109/29.03.2018
σύγκληση της Συνέλευσης του Τμήματος, ο κ. Κίμων – Ιωάννης Σπυρόπουλος, διοικητικός υπάλληλος του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διαπιστώνει την απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
I.
Αιτήσεις φοιτητών
Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/Α΄/06.09.2011), «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως
τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.».
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3. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και άλλες διατάξεις»
4. Τη με αρ. πρωτ.: ΗΓ 832/28.03.2018 αίτηση του φοιτητή Φραγκόγιαννη Παναγιώτη.
5. Τη με αρ. πρωτ.: ΗΓ 833/28.03.2018 αίτηση του φοιτητή Μυτικιώτη Θεόδωρου.
6. Τη με αρ. πρωτ.: ΗΓ 838/29.03.2018 αίτηση του φοιτητή Αναγνώστου Μενέλαου.
7. Τη με αρ. πρωτ.: ΗΓ830/28.03.2018 αίτηση του φοιτητή Σερφιώτη Γεωργίου.
8. Τη με αρ. πρωτ.: ΗΝ551/01.03.2018 αίτηση του φοιτητή Γαληγάλη Νικολάου.
9. Τη με αρ. πρωτ.: ΗΝ607/01.03.2018 αίτηση του φοιτητή Νάκου Ανδρέα.
10. Τη με αρ. πρωτ.: ΗΝ613/07.03.2018 αίτηση του φοιτητή Λαμπίρη Στέφανου – Λεωνίδα
11. Τη με αρ. πρωτ.: ΗΝ562/01.03.2018 αίτηση του φοιτητή Τερζή Αλέξιου
12. Τη με αρ. πρωτ.: ΗΝ563/01.03.2018 αίτηση του φοιτητή Θάνου Ανδρέα.
13. Τη με αρ. πρωτ.: ΗΝ564/01.03.2018 αίτηση των φοιτητών Τερζή Αλέξιου και Θάνου Ανδρέα
14. Τη με αρ. πρωτ.: ΗΝ601/07.03.2018 αίτηση του φοιτητή Πάραϊ Ράινερ.
15. Τη με αρ. πρωτ.: ΗΝ605/07.03.2018 αίτηση του φοιτητή Στάμου Νικόλαου.
16. Τη με αρ. πρωτ.: ΗΝ602/01.03.2018 αίτηση των φοιτητών Πάραϊ Ράινερ και Στάμου Νικόλαου
17. Τη με αρ. πρωτ.: ΗΝ605/07.03.2018 αίτηση της φοιτήτριας Ζιάκα Χαρίκλειας.
18. Τη με αρ. πρωτ.: ΗΝ654/07.03.2018 αίτηση του φοιτητή Θεοδωσουλάκη Νικόλαου.
19. Τη με αρ. πρωτ.: ΗΝ649/07.03.2018 αίτηση της φοιτήτριας Μουστάκη Κυριακής.
20. Τη με αρ. πρωτ.: ΗΝ655/01.03.2018 αίτηση των φοιτητών Μουστάκη Κυριακής και Θεοδωσουλάκη
Νικόλαου.
21. Τη με αρ. πρωτ.: ΗΝ646/08.03.2018 αίτηση του φοιτητή Γκαμίλη Γεώργιου.
22. Τη με αρ. πρωτ.: ΗΝ650/08.03.2018 αίτηση του φοιτητή Γουλιου Δημήτριου.
23. Τη με αρ. πρωτ.: ΗΝ557/01.03.2018 αίτηση του φοιτητή Ανανγνωστόπουλου Φώτιου.
24. Τη με αρ. πρωτ.: ΗΝ556/01.03.2018 αίτηση του φοιτητή Παρασκευόπουλου Περικλή.
25. Τη με αρ. πρωτ.: ΗΝ653/08.03.2018 αίτηση του φοιτητή Σαρασίτη Θεόδωρου.
μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της,
αποφασίζει ομόφωνα
εγκρίνει τις αιτήσεις των ανωτέρω φοιτητών.
II. Ολοκλήρωση φοίτησης φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Διαδικτυωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα.
Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/A΄/6.9.2011) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.» και ειδικότερα του εδαφίου
ε) της παρ. 1 του άρθρου 31.
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4. Τη με αρ. 1138/12.05.2015 απόφαση του Προέδρου του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (Φ.Ε.Κ.
926/Β΄/21.05.2015) «Ίδρυση αυτόνομου Π.Μ.Σ. «Διαδικτυωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα» του
Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.».
5. Το με αρ. πρωτ.: 1106/29.03.2018 έγγραφο με την επιτυχή εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας
του φοιτητή του Π.Μ.Σ. «Διαδικτυωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα» κ. Καλιδάκη Γεωργίου Παύλου.
6. Το με αρ. πρωτ.: 1107/29.03.2018 έγγραφο με την επιτυχή εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας
του φοιτητή του Π.Μ.Σ. «Διαδικτυωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα» κ. Καλύβα Δημήτριου.
7. Το με αρ. πρωτ.: 1108/29.03.2018 έγγραφο με την επιτυχή εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας
του φοιτητή του Π.Μ.Σ. «Διαδικτυωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα» κ. Σκούρα Ηλία.
8. Την προφορική εισήγηση της Διευθύντριας του Π.Μ.Σ. ««Διαδικτυωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα»
κ. Μαρίας Ραγκούση, Καθηγήτριας, περί ολοκλήρωσης της φοίτησης των φοιτητών του Π.Μ.Σ.
«Διαδικτυωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα» κ.κ. Καλιδάκη Γεωργίου Παύλου, Καλύβα Δημήτριου και
Σκούρα Ηλία
μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της,
αποφασίζει ομόφωνα
διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης στο Π.Μ.Σ.«Διαδικτυωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα»
των εξής φοιτητών:
1. Γεώργιος – Παύλος Κακλιδάκης με Α.Μ. : 016
2. Δημήτριος Καλύβας με Α.Μ.: 017
3. Ηλίας Σκούρας με Α.Μ.: 024
ΘΕΜΑ 2ο
Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/A΄/6.9.2011) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.».
4. Το άρθρο 21 του Ν.4332/2015 (Φ.Ε.Κ. 76/Α΄/09.07.2015) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τη με αριθμ.: 164061/Z1/02.10.2017 (ΑΔΑ: 99Ω94653ΠΣ-8ΤΙ) εγκύκλιο σχετικά με τις μετεγγραφές
Ακαδημαϊκού Έτους 2017 – 2018.
6. Το με αρ. πρωτ.: 42973/Ζ1/14.03.2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με το οποίο διαβιβάζεται ο φάκελος
του φοιτητή ΑΛΤΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟY του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για την κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή του στο
πρώην Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ..
7. Το Απόσπασμα Απόφασης Πρακτικού Αρ.13/08.02.2018 της πενταμελούς επιτροπής κατ’
Εξαίρεση Μετεγγραφών της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν.4332/2015 με την αποδοχή της αίτησης
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του φοιτητή ΑΛΤΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για την κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή του στο
πρώην Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
8. Το με αρ. πρωτ.: 1163/Ζ1/27.02.2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με το οποίο διαβιβάζεται ο φάκελος
του φοιτητή ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ για την κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή του
στο πρώην Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ..
9. Το Απόσπασμα Απόφασης Πρακτικού Αρ.10/25.01.2018 της πενταμελούς επιτροπής κατ’
Εξαίρεση Μετεγγραφών της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν.4332/2015 με την αποδοχή της αίτησης
του ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ για την κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή του στο
πρώην Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της,
αποφασίζει ομόφωνα
αποδέχεται τις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές των φοιτητών ΑΛΤΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ.
ΘΕΜΑ 3ο
Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/A΄/6.9.2011) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.».
4. Τη με αρ. πρωτ: ΗΝ637/08.01.2018 αίτηση του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος κ.
Χαράλαμπου Πατρικάκη για την έγκριση συμμετοχής του Τμήματος σε προτάσεις ερευνητικών
προγραμμάτων.
μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της,
αποφασίζει ομόφωνα
Α) αποδέχεται την αίτηση του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος κ. Χαράλαμπου Πατρικάκη και
εγκρίνει τη συμμετοχή του Τμήματος στις προτάσεις ερευνητικών προγραμμάτων, με τίτλους:
1. SOUVENIR - SOftwarisation, aUgmentation and Virtualisation of tangiblE and iNtangIble heritage” στο
πρόγραμμα χρηματοδότησης έρευνας της ΕE H2020 TOPIC : DT-TRANSFORMATIONS-12-2018-2020
Curation of digital assets and advanced digitisation,
2. “EUNOMIA- usEr-oriented, secUre, trustful & deceNtralized sOcial MedIA” στο πρόγραμμα
χρηματοδότησης έρευνας της Ευρωπαϊκής ένωσης H2020-ICT-2018-2020, Topic : ICT-28-2018: Future
Hyper-connected Sociality: Trustful and Secure Data Ecosystem for Social Media and Media,
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3. “SOFIE Software as the Fabric for Internet Societies”, στο πρόγραμμα χρηματοδότησης έρευνας της
Ευρωπαϊκής ένωσης H2020-ICT-2018-2020, TOPIC : ICT-28-2018: Future Hyper-connected Sociality:
Support of new Social Media initiatives,
Β) βεβαιώνει ότι δεν παρακωλύεται η εκπαιδευτική και λοιπή λειτουργία του Τμήματος από την εκτέλεση
των ανωτέρω προγραμμάτων.
ΘΕΜΑ 4ο
Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις παραγράφους 1 του άρθρου 2, 2 του άρθρου 4, 7 και 8 του
άρθρου 19.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/04.08.2018) «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 30 έως και 37,
45 και 85.
3. Την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
4. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4334/Β΄/12.12.2017) «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
5. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/A΄/6.9.2011) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
83/Α΄/11.05.2016), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει.
7. Το Π.Δ. 85/2013 (Φ.Ε.Κ. 124/Α΄/03.06.2013) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και
ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
8. Τις διατάξεις του Ν.3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (Φ.Ε.Κ. 189/Α΄/02.08.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την υπ’ αριθμ. 78586/Β7/23-8-2005 (Φ.Ε.Κ./1247/Β΄/06.09.2005) Υπουργική Απόφαση και την υπ’
αριθμ. 58502/Β7/25-6-2007 (Φ.Ε.Κ. 1144/9-7-2007 τ.Β’) Υπουργική Απόφαση όπως
αντικαταστάθηκαν με την υπ’ αριθμ. 54/8-5-2016 Πρυτανική Πράξη (Φ.Ε.Κ. 951/Β΄/27.05.2015).
10. Το με αρ. πρωτ.:1003/26.03.2018 έγγραφο με τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά.
11. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της,
αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εισηγείται διά της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος στη Διοικούσα Επιτροπή του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής την επανίδρυση και λειτουργία του Διιδρυματικού Προγράμματος
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Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τίτλο «Τεχνολογίες της Πληροφορίας
και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» (Information and Communication Technologies for Education),
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, ως ακολούθως:
1. Τίτλος-Γνωστικό αντικείμενο-Σκοπός
Το προτεινόμενο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» υποστηρίζεται από τα Τμήματα Εκπαίδευσης και
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
1.

Το ΔΠΜΣ έχει ως αντικείμενο τις «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την
Εκπαίδευση».

2.

Το ΔΠΜΣ στοχεύει στην κριτική αξιολόγηση και την έρευνα των διακυβευμάτων της χρήσης των ΤΠΕ
σε ένα διεπιστημονικό περιβάλλον. Εστιάζει στη μελέτη και την έρευνα σε γνωστικά πεδία που
σχετίζονται με την εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την
Εκπαίδευση.

3.

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι φοιτητές θα είναι σε θέση :


να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εκπαιδευτικές εφαρμογές με τη χρήση ΤΠΕ σε διαφορετικά
περιβάλλοντα,



να καθοδηγούν με σαφήνεια εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους στη δημιουργία και την
εφαρμογή ΤΠΕ,



να αναλύουν κριτικά και να αξιολογούν τους διάφορους τύπους εφαρμογών των ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική διαδικασία,



να αναπτύσσουν τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο χώρο
των ΤΠΕ με τις εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν.

Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των
σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.
Ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, με αναφορά των ονομάτων όλων των συνεργαζόμενων
Τμημάτων και Ιδρυμάτων στους χορηγούμενους τίτλους σπουδών.
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2. Εισακτέοι
Στο ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» γίνονται δεκτοί
κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών,
αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε
τριάντα (30).
Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με
την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.
3. Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για τις σπουδές που οδηγούν στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
4. Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών
Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών,
καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.
Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο
Μάθημα Υποχρεωτικό: Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ /
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ECTS

3

10

3

10

Μαθήματα Υποχρεωτικά Με Επιλογή (1 από 2)
1. Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις
2. Σύγχρονες Ψηφιακές Τεχνολογίες και Διαδίκτυο
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Μάθημα Επιλογής (επιλογή 1 μαθήματος από τα παρακάτω)
Η μιντιακή κουλτούρα των παιδιών
Μέσα επικοινωνίας στην εκπαίδευση: Από τη γραφή στην εικόνα
Ψηφιακά παιχνίδια και διαμεσικές διαδικασίες παιχνιδιού για μάθηση
Πολιτισμικές σπουδές: Εφαρμογές στο πεδίο των ταινιών τεκμηρίωσης
και του πολιτιστικού ντοκιμαντέρ
Η κινούμενη εικόνα ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας
Κινούμενο σχέδιο
Δίκτυα δεδομένων και υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης
Συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Κινηματογράφος και εκπαίδευση
Θεωρίες σύγκλισης των μέσων, διαμεσικότητα και εκπαίδευση
Σύνολο
Β΄ Εξάμηνο (επιλογή 3 μαθημάτων από τα παρακάτω)

Σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και εφαρμογές με την αξιοποίηση των
ΤΠΕ
Ψυχοκοινωνιολογικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις των νέων μέσων
επικοινωνίας
Ψηφιακή αφήγηση και διαμεσικές αφηγηματικές διαδικασίες για μάθηση
Πράξη και εφαρμογές της οπτικοακουστικής παιδείας
Εισαγωγή στις σύγχρονες τεχνικές και πλατφόρμες προγραμματισμού
Η μουσική και ο ήχος ως μέσα για τη διαθεματική διδασκαλία με νέες
Τεχνολογίες
Σύνολο

3

10

9
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ /
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

30
ECTS

3 μαθήματα Χ 3
ώρες

3
μαθήματα
Χ 10
ECTS

9

30
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Γ΄ Εξάμηνο (επιλογή 3 μαθημάτων από τα παρακάτω)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ /
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ECTS

3 μαθήματα Χ 3
ώρες

3 μαθήματα
Χ 10 ECTS

9

30
ECTS
30

Η μιντιακή κουλτούρα των παιδιών
Μέσα επικοινωνίας στην εκπαίδευση: Από τη γραφή στην εικόνα
Ψηφιακά παιχνίδια και διαμεσικές διαδικασίες παιχνιδιού για
μάθηση
Πολιτισμικές σπουδές: Εφαρμογές στο πεδίο των ταινιών
τεκμηρίωσης και του πολιτιστικού ντοκιμαντέρ
Η κινούμενη εικόνα ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας
Κινούμενο σχέδιο
Δίκτυα δεδομένων και υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης
Συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Κινηματογράφος και εκπαίδευση
Θεωρίες σύγκλισης των μέσων, διαμεσικότητα και εκπαίδευση
Σύνολο
Δ΄ Εξάμηνο
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Σύνολο

30

5. Γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση προσκεκλημένων καθηγητών από το
εξωτερικό, τα μαθήματα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα.
Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα.
6. Διδακτικό προσωπικό
Οι διδάσκοντες του ΔΠΜΣ προέρχονται, τουλάχιστον κατά 80%, από:
- μέλη Δ.Ε.Π. των Συνεργαζόμενων Τμημάτων,
- μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Συνεργαζόμενων Τμημάτων, κατόχους διδακτορικού
διπλώματος εκτός κι αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης
ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,
- ομότιμους καθηγητές (άρ. 69, Ν. 4386/2016) και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των Συνεργαζόμενων
Τμημάτων,
- διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α' 112),
- επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχους διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους
διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορεί να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί
υπότροφοι με απόφαση της ΕΔΕ και πράξη του Διευθυντή για τη διεξαγωγή διδακτικού και ερευνητικού
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έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του
Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ, (παρ. 7, άρ. 29, Ν. 4009/2011).
Επιπροσθέτως, το ΔΠΜΣ θα απασχολήσει σε ποσοστό 20% με αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ:
- μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,
- ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του αρ. 13Α, Ν. 4310/2014, και της Ακαδημίας Αθηνών
- επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή
προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου
κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ,
- επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους
διδακτορικού διπλώματος (παρ. 7, άρ. 16, Ν. 4009/2011)
ή γίνονται νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 & 6, αρ. 36, Ν. 4485/2017).
7. Υλικοτεχνική υποδομή
Για την λειτουργία του ΔΠΜΣ θα διατεθούν οι χώροι διδασκαλίας και οι βιβλιοθήκες των συνεργαζόμενων
Τμημάτων. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω εργαστήρια:
• Αίθουσα πολυμέσων του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του
Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Εργαστήρια: (α) Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, (β) Κοινωνικής
Έρευνας στα ΜΜΕ του Τμήματος ΕΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης του Τμήματος
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
• Εργαστήρια: (α) Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών, (β) Επικοινωνιών και Δικτύων του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Αν και τα ανωτέρω επαρκούν υπάρχει μόνιμη ανάγκη συντήρησης των χώρων και του εξοπλισμού.
8. Προϋπολογισμός
Το 70% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του ΔΠΜΣ, που αφορά τις λειτουργικές δαπάνες,
ανέρχεται στο ποσό των 67.200 € και αναλύεται ως εξής:
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ΕΣΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΑ
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην
οργάνωση του ΠΜΣ
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που
συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρ. 36 του Ν.
4485/2017
Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών
Δαπάνες για υποτροφίες
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
Δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού
Έξοδα δημοσιότητας-προβολής
Αγορά εκπαιδευτικού υλικού
Οργάνωση συνεδρίων
Δαπάνες εργασιών πεδίου
Άλλο
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ
67.200
ΠΟΣΟ
34.000

5.000
2.000
3.000
2.000
3.000
11.000
3.000
1.000
2.000
1.200

67.200

9. Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την
Εκπαίδευση» θα καλύπτεται από τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 3.200 ευρώ για τα δύο έτη
φοίτησης.
Ωστόσο, το κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την
Εκπαίδευση» δύναται να καλυφθεί και από εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης όπως:
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού
τομέα,
- πόρους ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
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Η επιβολή τέλους φοίτησης κρίνεται αναγκαία για τη βιωσιμότητα του ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση». Οι πόροι του ΔΠΜΣ διατίθενται για την κάλυψη
των παρακάτω αναγκών:
- διοικητική υποστήριξη (πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών της γραμματείας, της
βιβλιοθήκης και τεχνικής υποστήριξης)
-

αμοιβές διδακτικού και υποστηρικτικού προσωπικού,

-

αναλώσιμα
συντήρηση και ανανέωση εξοπλισμού και υποδομών

-

εκδοτική δραστηριότητα

-

εμπλουτισμός βιβλιοθήκης

-

δημοσιοποίηση του προγράμματος με την οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων κ.ά.

-

υπηρεσίες (μεταφοράς, ταχυδρομείου, διαμονής επισκεπτών καθηγητών)

-

μετακινήσεις διδασκόντων
υποτροφίες

10. Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2028 - 2029, εφόσον πληροί τα κριτήρια της
εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου
44 του Ν. 4485/2017.
Β. Υποβάλλει διά της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος στη Διοικούσα Επιτροπή του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προς έγκριση τα κατωτέρω έγγραφα που επισυνάπτονται στο παράρτημα
1 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού:
- Μελέτη σκοπιμότητας και Έκθεση βιωσιμότητας επανίδρυσης του ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση»
- Έκθεση υλικοτεχνικής υποδομής
- Κανονισμός λειτουργίας του ΔΠΜΣ
- Αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας του ΔΠΜΣ κατ’ έτος και για πέντε (5) συνεχή χρόνια.
- Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αναφέρει ότι τα πρώτα τέσσερα θέματα της ημερήσιας
διάταξης απαίτησαν αρκετό χρόνο για τη συζήτησή τους και υπάρχει κίνδυνος η Συνέλευση του Τμήματος
να μην ολοκληρώσει εντός της ημέρας τη συνεδρίασή της. Προτείνει στο Σώμα, κατά παρέκκλιση της
σειράς των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το επόμενο θέμα προς συζήτηση να είναι το 7 ο, διότι πρώτον
το εν λόγω θέμα απαιτεί τη διαδικασία εκλογής, η οποία είναι χρονοβόρα και δεύτερον απαιτείται
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απόφαση της Συνέλευσης για το 7ο θέμα εντός της ημέρας ώστε να ενημερωθεί άμεσα η διοίκηση του
Ιδρύματος. Το σώμα ομόφωνα αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου να συζητηθεί κατά προτεραιότητα
το 7ο Θέμα.
ΘΕΜΑ 7ο
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημερώνει τα μέλη της ότι τέσσερα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον
με υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου στην Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του
Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οι υποψήφιοι κατά αλφαβητική σειρά είναι οι εξής:
1. Ευάγγελος Βαλαμόντες, Καθηγητής
2. Σταύρος Καμινάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής
3. Αθανάσιος Νασιόπουλος, Καθηγητής
4. Παναγιώτης Παπαγέωργας, Καθηγητής.
Ο Πρόεδρος θέτει το θέμα της διαδικασίας εκλογής. Μετά από διάλογο και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των
μελών της Συνέλευσης διαμορφώνονται δύο προτάσεις για τη διαδικασίας εκλογής:
1η Πρόταση: να διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία με μυστική ψηφοφορία για την εκλογή του εκπροσώπου
στην Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μεταξύ των
υποψηφίων. Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και οι εκλέκτορες
σημειώνουν σταυρό προτίμησης δίπλα από το όνομα του υποψηφίου της επιλογής τους. Για να εκλεγεί
κάποιος στη θέση του εκπροσώπου του Τμήματος στην Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των
ψηφισάντων. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί κατά την πρώτη ψηφοφορία, τότε η ψηφοφορία θα διενεργηθεί εκ
νέου μεταξύ των υποψηφίων που κατέλαβαν την 1η και τη 2η θέση. Ο υποψήφιος που θα λάβει την
απόλυτη πλειοψηφία εκλέγεται εκπρόσωπος του Τμήματος στην Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του
Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ενώ ο δεύτερος σε πλήθος ψήφων εκλέγεται Αναπληρωτής
Εκπροσώπου του Τμήματος στην Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής.
2η Πρόταση: Να διεξαχθούν δύο εκλογικές διαδικασίες με μυστική ψηφοφορία η μία με τους υπάρχοντες
υποψηφίους για εκλογή εκπροσώπου στην Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και η άλλη για Αναπληρωτή Εκπροσώπου στην Επιτροπή Ερευνών &
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αφού βέβαια υποβληθούν υποψηφιότητες
για τη θέση του Αναπληρωτή στη Συνέλευση του Τμήματος. Και οι δύο θα εκλεγούν με απόλυτη
πλειοψηφία.
Ο Πρόεδρος θέτει τις δύο προτάσεις σε ψηφοφορία με ανάταση των χεριών.
Κατά τη ψηφοφορία η 1η πρόταση έλαβε 29 ψήφους ενώ η 2η πρόταση έλαβε 15 ψήφους.
Συνεπώς η Συνέλευση κατά πλειοψηφία αποδέχεται την 1η πρόταση, όπως αυτή επακριβώς περιγράφεται
ανωτέρω.
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Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει ως μέλη της εφορευτικής επιτροπής τα εξής μέλη της Συνέλευσης:
1. Γεώργιος Ιωαννίδης
2. Γρηγόριος Καλτσάς
3. Ευστάθιος Κυριάκης – Μπιτζάρος
Η πρόταση του Προέδρου γίνεται ομόφωνα δεκτή από τη Συνέλευση και ορίζεται η παραπάνω εφορευτική
επιτροπή.
Η εφορευτική επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της και αρχίζει ο πρώτος γύρος ψηφοφορίας με
ανάγνωση των ονομάτων των παρόντων μελών κατά αλφαβητική σειρά. Μετά τη ολοκλήρωσή του η
εφορευτική επιτροπή κάνει την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης και τα
αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Ψήφισαν: 51
Άκυρα : 0
Λευκά : 2
Οι υποψήφιοι έλαβαν σε σταυρούς προτίμησης (ψήφους):
Ευάγγελος Βαλαμόντες: 13
Σταύρος Καμινάρης: 13
Αθανάσιος Νασιόπουλος: 9
Παναγιώτης Παπαγέωργας: 14
Η εφορευτική επιτροπή διαπιστώνει ότι κανένας από τους υποψηφίους δεν έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία
των ψηφισάντων. Επιπλέον, δύο από τους υποψηφίους ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση. Οπότε η
εφορευτική επιτροπή διενεργεί εκ νέου την εκλογική διαδικασία μεταξύ των Παναγιώτη Παπαγέωργα,
Ευάγγελου Βαλαμόντε και Σταύρου Καμινάρη.
Διενεργείται δεύτερος γύρος ψηφοφορίας και μετά τη ολοκλήρωσή του η εφορευτική επιτροπή κάνει την
καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Ψήφισαν: 50
Άκυρα : 0
Λευκά: 2
Οι υποψήφιοι έλαβαν σε σταυρούς προτίμησης (ψήφους):
Ευάγγελος Βαλαμόντες: 20
Σταύρος Καμινάρης: 12
Παναγιώτης Παπαγέωργας: 16
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Η εφορευτική επιτροπή διαπιστώνει ότι και πάλι κανένας από τους υποψηφίους δεν έλαβε την απόλυτη
πλειοψηφία. Επομένως, η εφορευτική επιτροπή διενεργεί εκ νέου την εκλογική διαδικασία μεταξύ των δύο
πρώτων, οι οποίοι είναι οι κ.κ. Ευάγγελος Βαλαμόντες και Παναγιώτης Παπαγέωργας.
Διενεργείται τρίτος γύρος ψηφοφορίας και μετά τη ολοκλήρωσή του η εφορευτική επιτροπή κάνει την
καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Ψήφισαν: 49
Άκυρα: 0
Λευκά: 4
Οι υποψήφιοι έλαβαν σε σταυρούς προτίμησης (ψήφους):
Ευάγγελος Βαλαμόντες: 19
Παναγιώτης Παπαγέωργας: 26
Η επιτροπή διαπιστώνει ότι ο κ. Παναγιώτης Παπαγέωργας έλαβε τους περισσότερους σταυρούς
προτίμησης και την απόλυτη πλειοψηφία, ενώ δεύτερος κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης
κατατάσσεται ο κ. Ευάγγελος Βαλαμόντες.
Ως εκ τούτου
Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.1268/1982 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/18.07.1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/04.08.2018) «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 85.
4. Την ανωτέρω ψηφοφορία κατά την οποία ο κ. Παναγιώτης Παπαγέωργας, Καθηγητής έλαβε την
απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων μελών της Συνέλευσης για τη θέση του Εκπροσώπου στην
Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ενώ ο κ.
Ευάγγελος Βαλαμόντες, Καθηγητής κατετάγει δεύτερος.
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
υποδεικνύει ως εκπρόσωπο του Τμήματος στην Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής τον κ. Παναγιώτη Παπαγέωργα, Καθηγητή με αναπληρωτή του τον κ.
Ευάγγελο Βαλαμόντε, Καθηγητή
Στο σημείο αυτό προσέρχονται στην αίθουσα της συνεδρίασης, τα μέλη Δ.Ε.Π. Γαλατά Σωτηρία και
Φωτόπουλος Παναγιώτης, οι οποίοι πλέον συνυπολογίζονται στα παρόντα μέλη της Συνέλευσης.
Πριν την έναρξη της συζήτησης του 5ου Θέματος ο Πρόεδρος παρακαλεί την εκπρόσωπο Ε.ΔΙ.Π. κ.
Φωτεινή Μεταξά να αποχωρήσει από την αίθουσα της συνεδρίασης, διότι βάσει της παρ. 19 του άρθρου
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84 του Ν.4485/2017 δε μετέχει κατά τη συζήτηση του εν λόγω θέματος. Η κ. Φωτεινή Μεταξά αποχωρεί και
αρχίζει η συζήτηση του θέματος.
ΘΕΜΑ 5ο
Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την περίπτωση ζ) της παρ. 2 του άρθρου 4.
2. Τις διατάξεις του Ν.1404/1983, (Φ.Ε.Κ. 173/Α΄/24.11.1983) «Περί Δομής και Λειτουργίας των
Τ.Ε.Ι» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ίσχυε πριν την δημοσίευση του
Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες
διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/A΄/6.9.2011) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ίσχυε πριν την δημοσίευση του
Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες
διατάξεις»
4. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.» όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
5. Την Υ.Α. με αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 (Φ.Ε.Κ. 225/Β΄/31.01.2017)
6. Τη με αριθμ. Φε.16α/10479/29.11.2017 (Φ.Ε.Κ. 1260/Γ΄/06.12.2017) προκήρυξη της Πρύτανη του
Τ.Ε.Ι. Αθήνας για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του πρώην Α΄ Τομέα
«Ηλεκτρονικών» του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση και Προσομοίωση
Μικροηλεκτρονικών Διατάξεων».
7. Τη με αρ. πρωτ. Φε.16α/471/01.02.2018 (ΑΔΑ: 7Χ154691ΟΗ-ΟΟΙ) προκήρυξη πλήρωσης θέσεων
Δ.Ε.Π. της Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, που περιλαμβάνει μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας
του πρώην Α΄ Τομέα «Ηλεκτρονικών» του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., της Σχολής
Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση και
Προσομοίωση Μικροηλεκτρονικών Διατάξεων», και κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ: APP4328
8. Τη με κωδικό ΑΠΕΛΛΑ 32991/15.03.2018 υποβληθείσα υποψηφιότητα του κ. Νικολάου
Παπαδόπουλου για την ανωτέρω θέση.
9. Τη με κωδικό ΑΠΕΛΛΑ 33157/20.03.2018 υποβληθείσα υποψηφιότητα του κ. Γεωργίου Πάτση για
την ανωτέρω θέση.
10. Το μητρώο των εσωτερικών και εξωτερικών μελών του πρώην Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Τ.Ε. στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ
11. Το έννομο συμφέρον των υποψηφίων για την πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης από την
τήρηση των προθεσμιών του νόμου και την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας κάλυψής της
μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της,
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αποφασίζει ομόφωνα
Ι) συγκροτεί το Εκλεκτορικό Σώμα για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με
γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση και Προσομοίωση Μικροηλεκτρονικών Διατάξεων», του πρώην Α΄ Τομέα
«Ηλεκτρονικών», του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του
Τ.Ε.Ι. Αθήνας και κωδικό θέσης ΑΠΕΛΛΑ APP4328, διαπιστώνοντας ότι κανένα μέλος του μητρώου των
εσωτερικών και του μητρώου των εξωτερικών μελών του πρώην Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ δεν έχει
γνωστικό αντικείμενο ίδιο με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης, ως εξής:
Α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α.1) Από το μητρώο εσωτερικών μελών του πρώην Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας :
1. ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ)
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΑ (ΦΕΚ 083/12-05-89)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ: Μικροηλεκτρονική, Ηλεκτρονικές και μετρήσεις, σχεδιασμός με Η/Υ,
τεχνολογία εξαρτημάτων-εφαρμογές.
ΣΥΝΑΦΕΙΑ: Το γνωστικό αντικείμενο και το επιστημονικό έργο του κ. ΤΡΙΑΝΤΗ είναι συναφές με
αυτό της προκηρυχθείσας θέσης διότι αναφέρεται σε μικροηλεκτρονική – νανοηλεκτρονική που είναι
απολύτως σχετικά.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: http://research.ee.teiath.gr/cvs.php?cv=triantis_dimos&lang=el
Email: triantis@teiath.gr

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 19903
2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ-ΑΪΝΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΙΜΩΝ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ)
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ 20/01-02-1985)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ: Μικροηλεκτρονική, Ηλεκτρονικές και ψηφιακές μετρήσεις, σχεδιασμός με
Η/Υ, τεχνολογία εξαρτημάτων-εφαρμογές.
ΣΥΝΑΦΕΙΑ: Το γνωστικό αντικείμενο και το επιστημονικό έργο του κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ είναι συναφές
με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης διότι αφορά τεχνολογία ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και είναι
απολύτως σχετικό.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ:
http://research.ee.teiath.gr/cvs.php?cv=anastasiadis_cimon&lang=el
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Email: cimon@ee.teiath.gr

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 18017
3. ΒΑΛΑΜΟΝΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ)
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ 2/ΝΠΔΔ/19-01-98)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ: Λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης, Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης,
Μικροανάλυση λεπτών υμενίων, Μικροσκοπία STM / AFM, Αριθμητικές μέθοδοι για ποσοτική
ανάλυση με ακτίνες Χ, Προσομοιώσεις Monte-Carlo, Υλικά και διατάξεις για χημικούς αισθητήρες,
Μικροηλεκτρομηχανικές διατάξεις.
ΣΥΝΑΦΕΙΑ: Το γνωστικό αντικείμενο και το επιστημονικό έργο του κ. ΒΑΛΑΜΟΝΤΕ είναι συναφές με
αυτό της προκηρυχθείσας θέσης καθώς εντοπίζεται στον τομέα της μικροηλεκτρονικής.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: http://users.teiath.gr/vala/research.html
Email: vala@ee.teiath.gr
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 18926
4. ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ)
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ
(35/17-02-03)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ:
ΣΥΝΑΦΕΙΑ: Το γνωστικό αντικείμενο και το επιστημονικό έργο του κ. ΚΑΛΤΣΑ είναι συναφές με αυτό
της προκηρυχθείσας θέσης καθώς εντοπίζεται στον τομέα της μικροηλεκτρονικής.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: http://users.teiath.gr/microsenses/files/Kaltsas_CV.pdf
Email: G.Kaltsas@ee.teiath.gr
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1071
5. ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ)
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΨΗΦΙΑΚΑ ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ (ΦΕΚ 13/ΝΠΔΔ/24-07-86)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ: Συστήματα Τρισδιάστατης απεικόνισης.
ΣΥΝΑΦΕΙΑ: Το γνωστικό αντικείμενο και το επιστημονικό έργο του κ. ΑΘΗΝΑΙΟΥ είναι συναφές με
αυτό της προκηρυχθείσας θέσης καθώς εντοπίζεται στον ευρύτερο τομέα της ηλεκτρονικής /
μικροηλεκτρονικής / ψηφιακών συστημάτων.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: http://users.teiath.gr/sath/cv/sa_gr.pdf
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Email: s.athinaios@teiath.gr
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1863
Α.2) Από το μητρώο εξωτερικών μελών του πρώην Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας :
6. ΙΩΑΝΝΟΥ-ΣΟΥΓΛΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.
"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΙΚΡΟ-ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ
ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΦΥΣΙΚΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ: Φυσική, χαρακτηρισμός και σχεδιασμός μικρο-νάνο ηλεκτρονικών
διατάξεων.
ΣΥΝΑΦΕΙΑ: Το επιστημονικό έργο του κ. ΙΩΑΝΝΟΥ είναι συναφές με αυτό της προκηρυχθείσας
θέσης ως προς το μέρος των υλικών και διατάξεων ηλεκτρονικής τεχνολογίας και είναι στην ευρύτερη
περιοχή της μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: https://inn.demokritos.gr/en/prosopiko/v.ioannou/
Email: v.ioannou@inn.demokritos.gr
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 18654
7. ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. ΤΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.)
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΙΣΧΥΟΣ (516/Γ/07-07-09)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ:
ΣΥΝΑΦΕΙΑ: Το γνωστικό αντικείμενο και το επιστημονικό έργου του κ. ΓΚΑΝΕΤΣΟΥ είναι συναφές
με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης διότι αφορά σχεδίαση μικροηλεκτρονικών διατάξεων.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: http://www.teipir.gr/images/cv/auto/gr/GanetsosT_gr.pdf
Email: ganetsos@teipir.gr
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 11095
8. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (ΦΕΚ 991/Γ/19-09-2012)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ,
ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ,
ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ)
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ΣΥΝΑΦΕΙΑ: Το επιστημονικό έργο του κ. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ είναι συναφές με αυτό της προκηρυχθείσας
θέσης ως προς το μέρος των υλικών ηλεκτρονικής τεχνολογίας και είναι στην ευρύτερη περιοχή της
μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: http://www.eln.teilam.gr/labs/physics/kanapitsas/thanos-cv-english.html
Email: kanapitsas@teilam.gr
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 4775
9. ΤΣΩΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ
Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ: ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.
ΣΥΝΑΦΕΙΑ: Το επιστημονικό έργο του κ. ΤΣΩΝΟΥ είναι συναφές με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης
ως προς το μέρος του χαρακτηρισμού και μοντελοποίησης νέων υλικών, διατάξεων και συστημάτων.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: http://www.eln.teiste.gr/sites/default/files/Βιογραφικό.pdf
Email: tsonos@teilam.gr
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 165
10. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ
ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ: Φυσική και τεχνολογία υλικών και διατάξεων μικροηλεκτρονικής.
ΣΥΝΑΦΕΙΑ: Το γνωστικό αντικείμενο και το επιστημονικό έργο του κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑ είναι συναφές με
αυτό της προκηρυχθείσας θέσης διότι αφορά τεχνολογία ηλεκτρονικών διατάξεων και είναι απολύτως
σχετικό.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: http://www.physics.ntua.gr/gr/prosopiko/Tsoukalas_Dimitrios.htm,
Email: dtsouk@central.ntua.gr
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 19738
11. ΓΛΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"""
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
MICROELECTRONICS, ELECTRON BEAM LITHOGRAPHY AND
SIMULATION, MOLECULAR AND ORGANIC ELECTRONICS
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ: Φυσική, ανάλυση, χαρακτηρισμός και σχεδιασμός μικρο-νάνο ηλεκτρονικών
διατάξεων.
ΣΥΝΑΦΕΙΑ: Το επιστημονικό έργο του κ. ΓΛΕΖΟΥ είναι συναφές με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης ως
προς το μέρος των υλικών και διατάξεων ηλεκτρονικής τεχνολογίας και είναι στην ευρύτερη περιοχή της
μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: https://inn.demokritos.gr/en/prosopiko/n.glezos/
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Email: n.glezos@inn.demokritos.gr
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 19461
Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Β.1) Από το μητρώο εσωτερικών μελών του πρώην Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας :
1. ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ)
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (τ.Γ, 1176 - 23.11.2017)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ: Ηλεκτρικά κυκλώματα, μετρήσεις, υλικά ηλεκτρονικής, τεχνολογίες
ηλεκτρικών μετρήσεων.
ΣΥΝΑΦΕΙΑ: Το επιστημονικό έργο του κ. ΣΤΑΥΡΑΚΑ είναι συναφές με αυτό της προκηρυχθείσας
θέσης ως προς το μέρος του χαρακτηρισμού και μοντελοποίησης νέων υλικών, διατάξεων και
συστημάτων.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: http://research.ee.teiath.gr/cvs/stavrakas_cv_en.pdf
Email: ilias@ee.teiath.gr
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 18120
Διαπιστώνεται ότι δεν είναι δυνατόν να συμπληρωθεί ο αριθμός των πέντε (5) αναπληρωματικών μελών
του Εκλεκτορικού Σώματος από το μητρώο εσωτερικών μελών του πρώην Τμήματος Ηλεκτρονικών
Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, της βαθμίδας του Καθηγητή διότι
 ο Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας) Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης (Κωδικός Χρήστη ΑΠΕΛΛΑ 7105) έχει
γνωστικό αντικείμενο «ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ», το οποίο δεν είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο
της προκηρυχθείσας θέσης «Σχεδίαση και Προσομοίωση Μικροηλεκτρονικών Διατάξεων», καθώς
εντάσσεται στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και των ευφυών συστημάτων,
 ο Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας) Ευάγγελος Ζέρβας (Κωδικός Χρήστη ΑΠΕΛΛΑ 18795) έχει γνωστικό
αντικείμενο «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ», το οποίο δεν είναι
συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης « Σχεδίαση και Προσομοίωση
Μικροηλεκτρονικών Διατάξεων», καθώς εντάσσεται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών,
 ο Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας) Αθανάσιος Νασιόπουλος (Κωδικός Χρήστη ΑΠΕΛΛΑ 8070) έχει
γνωστικό αντικείμενο «ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ», το οποίο δεν είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης
«Σχεδίαση και Προσομοίωση Μικροηλεκτρονικών Διατάξεων», καθώς εντάσσεται στο χώρο των
τηλεπικοινωνιών,
ο Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας) Κωνσταντίνος Βουδούρης (Κωδικός Χρήστη ΑΠΕΛΛΑ 8342) τελεί σε
άδεια άνευ αποδοχών από 09/08/2017 έως τις 08/08/2018 (Πράξη Φε.10/1506/17-3-2017 του
Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας).
ο Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας) Ιωάννης Φαμέλης (Κωδικός Χρήστη ΑΠΕΛΛΑ 17399) έχει γνωστικό
αντικείμενο «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΟΝ Η/Υ», το οποίο δεν είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της
προκηρυχθείσας θέσης «Σχεδίαση και Προσομοίωση Μικροηλεκτρονικών Διατάξεων», καθώς
εντάσσεται στο πεδίο των εφαρμοσμένων μαθηματικών.

Επομένως τα υπόλοιπα αναπληρωματικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος επιλέγονται από το μητρώο
εξωτερικών μελών του πρώην Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
Β.2) Από το μητρώο εξωτερικών μελών του πρώην Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας :
2. ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.)
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΦΕΚ 73/29-04-98)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΑΦΕΙΑ: Το επιστημονικό έργο της κ. ΡΑΓΚΟΥΣΗ είναι συναφές με αυτό της προκηρυχθείσας
θέσης ως προς το μέρος του χαρακτηρισμού και μοντελοποίησης νέων υλικών, διατάξεων και
συστημάτων.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: http://www.electronics.teipir.gr/personalpages/rangoussi/
Email: mariar@teipir.gr
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 10810
3. ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
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ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (294/2-5-2007/ τ. Γ΄)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ: Σχεδιασμός, μοντελοποίηση και προσομοίωση μικροηλεκτρονικών και
νανοηλεκτρονικών διατάξεων .
ΣΥΝΑΦΕΙΑ: Το επιστημονικό έργο του κ. ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗ είναι απολύτως συναφές με αυτό της
προκηρυχθείσας θέσης.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: http://www.ee.duth.gr/el/component/docman/doc_download/65-cvkarafyllidis
Email: ykar@ee.duth.gr
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 18658
4. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.)
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (251/06-11-02/ΝΠΔΔ)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ,
ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΣΥΝΑΦΕΙΑ: Το επιστημονικό έργο του κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑ είναι συναφές με αυτό της προκηρυχθείσας
θέσης ως προς το μέρος του χαρακτηρισμού και μοντελοποίησης νέων υλικών, διατάξεων και
συστημάτων.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: http://electronics.teipir.gr/cv_pages/cv_el_Papageorgas.pdf
Email: ppapag@teipir.gr
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 19009
5. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ-ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (170/1709-98)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ: Αισθητήρες, επεξεργασία σήματος, πληροφορική.
ΣΥΝΑΦΕΙΑ: Το επιστημονικό έργο του κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ είναι συναφές με αυτό της
προκηρυχθείσας θέσης ως προς το μέρος του σχεδιασμού συστημάτων και είναι στην ευρύτερη
περιοχή της ηλεκτρονικής τεχνολογίας.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: http://www.teipir.gr/images/cv/hys/gr/GiannakopoulosP_gr.pdf
Email: pyian@teipir.gr
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 4735
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6. ΜΠΙΣΔΟΥΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
(173/Γ/28-2-07)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ: Σχεδίαση κυκλωμάτων, μοντελοποίηση διατάξεων.
ΣΥΝΑΦΕΙΑ: Το επιστημονικό έργο του κ. ΜΠΙΣΔΟΥΝΗ είναι συναφές με αυτό της προκηρυχθείσας
θέσης ως προς το τμήμα της μοντελοποίησης διατάξεων και είναι απόλυτα συναφές.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: http://www.ele.teipat.gr/bisdounis/
Email: bisdounis@teiwest.gr
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 4843
7. ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.)
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (89/20-05-98)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ: Εφαρμογές ηλεκτρονικών στην ιατρική, ψηφιακή επεξεργασία σήματος,
σχεδίαση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
ΣΥΝΑΦΕΙΑ: Το επιστημονικό έργο του κ. ΚΑΛΥΒΑ είναι συναφές με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης
ως προς το μέρος του σχεδιασμού συστημάτων και είναι στην ευρύτερη περιοχή της ηλεκτρονικής
τεχνολογίας.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: http://www.teipir.gr/images/cv/el/gr/cv_el_kalivas.pdf
Email: dikal@teipir.gr
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 17405
8. ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ
Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ – ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (264/19-10-05)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ: Ηλεκτρονικά και μικροηλεκτρονική τεχνολογία.
ΣΥΝΑΦΕΙΑ: Το επιστημονικό έργο του κ. ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ είναι συναφές με αυτό της προκηρυχθείσας
θέσης διότι ανήκει στην περιοχή της ηλεκτρονικής τεχνολογίας.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: https://www.teiwm.gr/dir/cv/55.pdf
Email: ganatsios@teikoz.gr
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 11414
9. ΤΣΙΤΣΙΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ
Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (254/Γ/30-03-10)
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ: Ηλεκτρονική φυσική, επεξεργασία σήματος.
ΣΥΝΑΦΕΙΑ: Το επιστημονικό έργο του κ. ΤΣΙΤΣΙΠΗ είναι συναφές με αυτό της προκηρυσσόμενης
θέσης διότι ανήκει στην περιοχή της ηλεκτρονικής τεχνολογίας.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: https://faculty.teilam.gr/main.php?page=tsitsipis
Email: tsitsipis@teilam.gr
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 18104
10. ΤΣΑΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (60/24-2-04 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ: Υλικά και διατάξεις μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας.
ΣΥΝΑΦΕΙΑ: Το επιστημονικό έργο του κ. ΤΣΑΜΑΚΗ είναι συναφές με αυτό της προκηρυχθείσας
θέσης ως προς το μέρος των υλικών και διατάξεων ηλεκτρονικής τεχνολογίας και είναι στην ευρύτερη
περιοχή της μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: http://si.ntua.gr/docs/2013-2014/TsamakisCV.pdf
Email: dtsamak@central.ntua.gr
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 709
11. ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.
"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ-ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ: Νανοηλεκτρονική φυσική και τεχνολογία ημιαγωγών.
ΣΥΝΑΦΕΙΑ: Το επιστημονικό έργο του κ. ΔΗΜΟΥΛΑ είναι συναφές με αυτό της προκηρυχθείσας
θέσης ως προς το μέρος των υλικών και διατάξεων ηλεκτρονικής τεχνολογίας και είναι στην ευρύτερη
περιοχή της μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: https://inn.demokritos.gr/en/prosopiko/a.dimoulas/
Email: dimoulas@ims.demokritos.gr
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 19007
ΙΙ) Απευθύνει ερώτημα στη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ζητώντας τη νομική
συνδρομή της για την ορθότητα της συγκρότησης του ως άνω Εκλεκτορικού Σώματος τόσο ως προς τον
αριθμό των μελών του όσο και ως προς τα μητρώα άντλησης των εκλεκτόρων, επιφυλασσόμενη να
τροποποιήσει κατάλληλα την συγκρότησή του εφόσον απαιτηθεί, διότι:
α) Το Εκλεκτορικό Σώμα συγκροτείται από το νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών το
οποίο διαθέτει περισσότερα από σαράντα μέλη Δ.Ε.Π. για την κάλυψη μίας θέσης που προκηρύχθηκε από
το πρώην Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας το οποίο είχε λιγότερα από σαράντα
μέλη Δ.Ε.Π.
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β) Το εξωτερικό μητρώο του πρώην Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
περιλαμβάνει μέλη Δ.Ε.Π. που είναι πλέον μέλη Δ.Ε.Π. του νέου Τμήματος Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η συζήτηση του 5ου Θέματος και ο Πρόεδρος καλεί την κ. Φωτεινή Μεταξά
να επανέλθει στην αίθουσα. Η κ. Φωτεινή Μεταξά επανέρχεται και η συνεδρίαση συνεχίζεται με τη
συζήτηση του επόμενου θέματος.
ΘΕΜΑ 6ο
Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/A΄/6.9.2011) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.».
3. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και άλλες διατάξεις».
4. Το ακριβές απόσπασμα της Πράξης 2/22.02.2018, θέμα 5ο της Γενικής Συνέλευσης του πρώην
Τομέα Ι του πρώην Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. σχετικά με τον ορισμό των αναγκών
του Τομέα σε έκτακτο προσωπικό για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018,
μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της,
αποφασίζει ομόφωνα
1. Αποδέχεται την εισήγηση (σχετικό 4) της Γενικής Συνέλευσης του πρώην Τομέα Ι του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. σχετικά με τον ορισμό των αναγκών του Τομέα σε έκτακτο προσωπικό για
το εαρινό εξάμηνο 2017-2018 και αναγνωρίζει την ανάγκη αύξησης των διδακτικών ωρών οι οποίες θα
καλύπτονται από Εργαστηριακούς Συνεργάτες.
2. Προτείνει προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής την τροποποίηση της
σύμβασης του κ. Γερασόπουλου Στέργιου, με την προσθήκη επιπλέον δέκα (10) ωρών ώστε η συνολική
απασχόλησή του ως Εργαστηριακός Συνεργάτης με ελλιπή προσόντα να ανέλθει στις δεκατέσσερις (14)
ώρες εβδομαδιαίως. Συγκεκριμένα οι επιπλέον ώρες θα πραγματοποιούνται για το εργαστήριο του
Μαθήματος «Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτρονική Τεχνολογία» που διδάσκεται στο Β΄εξάμηνο σπουδών του
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.

Σελίδα 28η από τις 118 της Πράξης 1 / 30.03.2018 της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΗΛ/ΓΟΣ
ΜΗΧ/ΚΟΣ
Τ.Ε.

Ηλεκτροτεχνία
και Ηλεκτρονική
Τεχνολογία /
Β΄/ΜΗΧ/ΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τ.Ε.
Τεχνολογία
Μετρήσεων και
Αισθητήρες/ΣΤ΄/
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τ.Ε.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
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ΘΕΩΡΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

4

ΜΑΘΗΜΑ /
ΕΞΑΜΗΝΟ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1

ΒΑΣΙΚΟ
ΠΤΥΧΙΟ
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ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

α/α

ΕΡΓΑΣΤ/ΚΟΣ
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΙΔ

10

4

Στο σημείο αυτό και ώρα 14:15 ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αφού διαπίστωσε ότι εξαντλήθηκαν όλα τα
προς συζήτηση θέματα, κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ - ΜΠΙΤΖΑΡΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΚΙΜΩΝ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΡΑΞΗΣ 1/30.03.2018

(To παράρτημα αφορά το Β σκέλος της απόφασης του 4ου Θέματος το οποίο και έχει αποσταλεί με
email σε όλα τα μέλη της Συνέλευσης ως εισήγηση του Θέματος. Για λόγους οικονομίας χαρτιού δεν
εκτυπώθηκε καθώς είναι 88 σελίδες.)
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ΣΧΟΛΗ:ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση Βιωσιμότητας
για την επανίδρυση του ΔΠΜΣ
«Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
για την Εκπαίδευση»

ΑΘΗΝΑ 2018
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Α. ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΠΜΣ
Ι. Λόγοι επανίδρυσης του ΔΠΜΣ
Ι.1 Η υπάρχουσα κατάσταση συνοπτικά
Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας
και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» (ΔΠΜΣ ΤΠΕΕ) ξεκίνησε τη λειτουργία του το
ακαδημαϊκό έτος 2005-06 στο πλαίσιο της δράσης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Υπουργική Απόφαση 78586/Β7,
ΦΕΚ 1247/τ.Β΄/06-09-2005). Από το 2008-09 και εξής οι πόροι του ΠΜΣ προέρχονται από την
οικονομική συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών (δίδακτρα).
Αρχικά στο Πρόγραμμα συνεργάζονταν δύο Τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στη Προσχολική Ηλικία και Τμήμα
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης) και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε σύμπραξη με το Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Πειραιά. Κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2014−15 έγινε αναμόρφωση του Προγράμματος (Υπουργική Απόφαση
50/8.5.2015, ΦΕΚ 951/τ.Β΄/27-05-2015) και έκτοτε λειτουργεί ως Διιδρυματικό-Διατμηματικό
ΠΜΣ με τον ίδιο τίτλο και με τη συμμετοχή των εξής τεσσάρων (4) Τμημάτων:
(1) Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ,
(2) Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ,
(3) Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και
(4) Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Πειραιά.
Το Πρόγραμμα στοχεύει στην κριτική αξιολόγηση και την έρευνα των διακυβευμάτων
της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε ένα διεπιστημονικό
περιβάλλον. Εστιάζει στη μελέτη και την έρευνα σε γνωστικά πεδία που σχετίζονται με την
εφαρμογή των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι φοιτητές αναμένεται
να είναι σε θέση:





να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εκπαιδευτικές εφαρμογές με τη χρήση ΤΠΕ σε
διαφορετικά περιβάλλοντα,
να καθοδηγούν με σαφήνεια εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους στη δημιουργία
και την εφαρμογή ΤΠΕ,
να αναλύουν κριτικά και να αξιολογούν τους διάφορους τύπους εφαρμογών των
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, και
να αναπτύσσουν τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και να συνεχίσουν τις σπουδές
τους στο χώρο των ΤΠΕ με τις εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν.

Η δομή του Προγράμματος περιλαμβάνει τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών σε
καθεστώς πλήρους φοίτησης, τα τρία (3) εκ των οποίων αφιερώνονται στην παρακολούθηση
μεταπτυχιακών μαθημάτων, ενώ το τέταρτο (4) εξάμηνο στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας. Το Πρόγραμμα προσφέρει συνολικά δέκα εννέα 19 μαθήματα, εκ των
οποίων οι φοιτητές επιλέγουν τα εννέα (9) (τρία μαθήματα επί τρία εξάμηνα). Ο τίτλος
αντιστοιχεί σε 120 μονάδες ECTS. Γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή είκοσι πέντε (25) εισακτέοι
άπαξ ετησίως, με έναρξη σπουδών κάθε Οκτώβριο. Τα δίδακτρα επί του παρόντος έχουν
διαμορφωθεί σε 700 ευρώ / εξάμηνο ήτοι 2.800 ευρώ συνολικά για το δίπλωμα.
Το Πρόγραμμα ολοκληρώνει τον 8/2018 δεκατρία (13) ακαδημαϊκά έτη συνεχούς και
εύρωστης λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια των ετών αυτών έχει δεχθεί 2000 αιτήσεις, έχει
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εγγράψει 284 μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες και έχει χορηγήσει 212 μεταπτυχιακούς
τίτλους σε αποφοίτους. Οι απόφοιτοί του στελεχώνουν ως προσωπικό όλες τις βαθμίδες της
Εκπαίδευσης, έχουν λάβει θέσεις ευθύνης και διευθυντικές θέσεις σε σχολεία, υπηρεσίες και
εκπαιδευτικούς φορείς, ενώ ένας αριθμός έχει προχωρήσει σε διδακτορικές σπουδές. Σημαντική
είναι και η ερευνητική «παραγωγή» του Προγράμματος, με πλήθος δημοσιεύσεων σε
επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεων σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια,
συμμετοχή σε φεστιβάλ, ημερίδες, και άλλες δραστηριότητες. Συνοπτικά τα αριθμητικά στοιχεία
της λειτουργίας του ΔΠΜΣ εμφανίζονται στον ακόλουθο Πίνακα Ι:
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Στατιστικά στοιχεία της λειτουργίας του ΔΠΜΣ
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Ι.2 Επιστημονικοί, επιστημολογικοί, κοινωνικοί λόγοι επανίδρυσης του ΔΠΜΣ
Το Πρόγραμμα αφορά στην Εκπαίδευση και στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική πράξη, εστιάζει συνεπώς στην τομή
των δύο αυτών σημαντικών επιστημονικών περιοχών, της Εκπαίδευσης και των ΤΠΕ. Το
Πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη της κριτικής αξιολόγησης της έρευνας στον χώρο των ΤΠΕ
για την Εκπαίδευση, στην διεύρυνση των γνώσεων των φοιτητών/φοιτητριών με τις πρακτικές
εφαρμογές των ΤΠΕ, στην ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας με ειδικούς στην εφαρμογή των
τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης.
Πρόκειται συνεπώς για μία διεπιστημονική θεώρηση που αντιμετωπίζει με ευρύτητα την
Εκπαίδευση ανεξάρτητα από βαθμίδα, γνωστικό αντικείμενο ή φορέα παροχής της, και διερευνά
τις στρατηγικές, τις μεθόδους, τα μέσα και τα εργαλεία που οι σύγχρονες τεχνολογίες
προσφέρουν για μια ποιοτικότερη, ελκυστικότερη αλλά και αποτελεσματικότερη εκπαίδευση.
Σημαντικό ρόλο στο όλο πρόγραμμα σπουδών κρατά η αξιοποίηση των (ψηφιακών) μέσων /
πολυμέσων για την ανάδειξη της τέχνης και του πολιτισμού ως κρίσιμων παιδευτικών
συνιστωσών. Το Πρόγραμμα καλύπτει το θεωρητικό υπόβαθρο αλλά και τις εφαρμοσμένες
πλευρές της ένταξης και αξιοποίησης των ΤΠΕ και των ψηφιακών μορφών έκφρασης και
δημιουργίας στην εκπαιδευτική πράξη και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους όρους και το πλαίσιο
εντός του οποίου η ένταξη αυτή μπορεί να λειτουργήσει θετικά, προσθέτοντας αξία στο τελικό
εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.
Διερευνώνται η ποικιλία των διαθέσιμων ψηφιακών μέσων (εικόνα, video, μουσική,
documentaire, κινούμενο σχέδιο, animation, κινηματογράφος) και δραστηριοτήτων (ψηφιακή
αφήγηση, ψηφιακό παιχνίδι, e-learning, κοινωνική δικτύωση), ο εγγραμματισμός σ’ αυτά αλλά
και η δυναμική της εκπαιδευτικής και πολιτισμικής διάστασης του καθενός. Η προσέγγιση είναι
διττή, «θεωρητική» και «κατασκευαστική» ταυτόχρονα, με την έννοια ότι οι
φοιτητές/φοιτήτριες, αφού αφομοιώσουν το εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό και διδακτικό πλαίσιο,
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καλούνται να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν άρτια «προϊόντα» αλλά και εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, δράσεις ή παρεμβάσεις, όπου τα προϊόντα αυτά αναδεικνύουν την αξία τους.
Ο κοινός τόπος των επιστημονικών περιοχών που οριοθετούν το ΔΠΜΣ, της
Εκπαίδευσης, των ΤΠΕ και των Ψηφιακών Μέσων και Τεχνών, διατηρεί σήμερα αμείωτο το
επιστημονικό και ερευνητικό του ενδιαφέρον και οπωσδήποτε δικαιολογεί πλήρως και
υποστηρίζει στιβαρά την συγκρότηση μεταπτυχιακών σπουδών στο χώρο αυτό.Η δυναμική
του γεννιέται και τροφοδοτείται από τις εντυπωσιακές προόδους που σημειώνουν τα επιμέρους
συνιστώντα επιστημονικά πεδία. Ειδικότερα:
(Α) Στο χώρο της Εκπαίδευσης, από τη μία πλευρά, έχει ωριμάσει σήμερα η αντίληψη
ότι οι βέλτιστες λύσεις πρέπει να αναζητηθούν κυρίως μέσω του συγκερασμού των
εποικοδομητιστικών και των κοινωνικο-πολιτισμικών θεωριών για τη γνώση και τη μάθηση. Η
ανακαλυπτική μάθηση που έδωσε ώθηση στα ανοικτά εκπαιδευτικά περιβάλλονται και
δραστηριότητες και γέννησε μεθόδους όπως οι Project-basedlearning, Problem-basedlearning,
Activelearning, Learningbydoing, συναντάται σήμερα με την συνεργατική μάθηση, τις ομάδες
πρακτικής, το Game-basedlearning, τις (ψηφιακές / διαδικτυακές) κοινότητες μάθησης, και η
σύζευξη αυτή οδηγεί σε καινοτομικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και πρακτικές. Σε έναν άλλον
άξονα, αυτόν της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), προκρίνονται πλέον μέθοδοι «υβριδικής»
υφής (blendedlearning) που αξιοποιούν τα καλά στοιχεία και των δύο κόσμων, αυτού της διά
ζώσης, πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλίας και εκείνου της ηλεκτρονικής μάθησης από
απόσταση. Έτσι η σημερινή πρωτοπορία στην εκπαιδευτική έρευνα (π.χ. Πανεπιστήμιο MIT των
ΗΠΑ) προχωρά σε τάξεις «αντεστραμμένης λογικής» (flippedclassrooms) ή και «διπλά
αντεστραμμένης λογικής» (flipped-flippedclassrooms) όπου η αναδιάταξη των εκπαιδευτικών
στόχων και του τόπου και χρόνου όπου λαμβάνει χώρα το εκπαιδευτικό γεγονός συμπαρασύρει
και τους βασικούς συμμετέχοντες και αναδιατυπώνει τους ρόλους τους. Ο εκπαιδευτικός
διατηρεί πλήρη την ευθύνη της εκπαίδευσης, θέτει τους εκπαιδευτικούς στόχους και σχεδιάζει
την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά στη συνέχεια περνά σε ρόλο συντονιστή, υποστηρικτή και
διευκολυντή των μαθητών, που παίρνουν οι ίδιοι τον έλεγχο της μαθησιακής τους πορείας.
Πρόκειται για μία νέα συνθήκη η οποία πλέον διαμεσολαβείται ισχυρά από την τεχνολογία.
(Β) Από την άλλη πλευρά, αυτή των ΤΠΕ, έχει εμπεδωθεί εδώ και είκοσι περίπου χρόνια
η σύγκλιση των τεχνολογιών των ηλεκτρονικών υπολογιστών αφενός και των τηλεπικοινωνιών
αφετέρου, που γέννησε τον νέο όρο «ΤΠΕ» σε αντικατάσταση του παλαιότερου
«Πληροφορική». Η καινοτομία έρχεται σήμερα από την πλευρά των ασυρμάτων δικτύων που
επιτρέπουν φορητές συσκευές και κινητούς χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών (εκπαιδευτικών
και μη), φέρνοντας στο προσκήνιο την Κινητή Μάθηση (Mobile learning, m-learning) με τη δική
της σημειολογία αλλά και με τα νέα προβλήματα που εγείρει, μεθοδολογικά, παιδαγωγικά και
διδακτικά. Η διάχυση της υπολογιστικής δυνατότητας και ισχύος στο περιβάλλον (pervasive
computing, ubiquitous computing), σε συνδυασμό με την τεχνολογία εντοπισμού κινούμενου
χρήστη (π.χ. GPS), επέτρεψε την ανάπτυξη χωρο-ευαίσθητων (location-sensitive) εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων, δίνοντας έτσι στην Εκπαίδευση μία πρωτοφανούς δύναμης και αξίας διέξοδο
προς τον έξω κόσμο, προς το φυσικό, το κοινωνικό και το πολιτισμικό περιβάλλον. Με την
υποστήριξη των ΤΠΕ η Εκπαίδευση κερδίζει σήμερα την χωρική, χρονική και κοινωνική
επέκταση του εκπαιδευτικού γεγονότος και υλοποιεί το άνοιγμά της προς τον κόσμο.
Στον αντίποδα, οι τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) και
εικονικής πραγματικότητας (virtual reality) επιτρέπουν απόκτηση εμπειρίας σχεδόν ισοδύναμης
με τη φυσική, από χώρους όπως ο μικρόκοσμος (μικρο-κλίμακα, νανο-κλίμακα, δομή της ύλης)
ή ο μακρόκοσμος (διάστημα, βυθός ωκεανών, έγκατα της γης, παγετώνες, κ.α.) στους οποίους η
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Εκπαίδευση δεν θα μπορούσε να ανοιχτεί, χαρίζοντάς της έτσι νέες ανεξερεύνητες περιοχές – και
φέρνοντας στο προσκήνιο νέα μεθοδολογικά, παιδαγωγικά και ενίοτε και ηθικά προβλήματα.
Σημαντική συνεισφορά στις εξελίξεις αυτές προέρχεται από την είσοδο και αξιοποίηση
των ψηφιακών μέσων και τεχνολογιών στους χώρους του πολιτισμού και των τεχνών, και τα νέα
αυξημένα χαρακτηριστικά που οι χώροι αυτοί απαιτούν από την τεχνολογία. Τα ψηφιακά
οπτικοακουστικά μέσα, η κινούμενη εικόνα, το animation, οι τρισδιάστατες / κινούμενες
ψηφιακές αναπαραστάσεις, οι ολογραφικές προβολές ανοίγουν νέες δυνατότητες και επιφέρουν
ριζοσπαστικές αλλαγές στην καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία.
(Γ) Η αλληλεπίδραση των «ροών» αυτών, των εξελίξεων στην Εκπαίδευση, στις ΤΠΕ
και στα Ψηφιακά Μέσα και Τέχνες, έχει ήδη συνέπειες επιστημολογικού ενδιαφέροντος. Αξίζει
να αναφερθούν ως παραδείγματα η εκπαίδευση τύπου STEM (Science-Technology-EngineeringMathematics) και η καλλιέργεια της υπολογιστικής σκέψης (computational thinking). Η πρώτη
προχωρά πέρα από τη συνάντηση τεσσάρων διακριτών επιστημών κάτω από την «ομπρέλα» ενός
κοινού project, στον προσδιορισμό ενός νέου χώρου εξ ορισμού διεπιστημονικού, με το όλον να
αποτελεί κάτι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του ακριβώς χάρις στη δυναμική της
αλληλεπίδρασης. Το αποτέλεσμα του STEM εγχειρήματος επιστρέφει και επηρεάζει δραστικά
τις επιμέρους διακριτές επιστήμες. Η δεύτερη αναπτύσσεται στην περιοχή μεταξύ της
«μαθηματικής» σκέψης και της «αλγοριθμικής» σκέψης και στοχεύει να διδάξει το σκέπτεσθαι
κατά τον τρόπο του ηλεκτρονικού υπολογιστή – ο οποίος σκέπτεται όπως ακριβώς ο
προγραμματιστής του. Και στα δύο παραδείγματα το κυκλικό σχήμα ανατροφοδότησης είναι
ευδιάκριτο.
Στο πλαίσιο που διαμορφώνουν οι επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις που
σκιαγραφήθηκαν ανωτέρω, γεννιέται ένα πλήθος νέων «ευκαιριών» και «δυνατοτήτων» προς
εξερεύνηση, θεωρητική και πειραματική, αλλά και αναφύονται σημαντικά νέα ερευνητικά
ερωτήματα των οποίων οι απαντήσεις έχουν άμεσες συνέπειες στην Εκπαίδευση, όπως
υλοποιείται σήμερα και όπως σχεδιάζεται για το αύριο. Η διοργάνωση συνεπώς ΔΠΜΣ στην
περιοχή αυτή υποστηρίζεται ισχυρά και δικαιολογείται απόλυτα με ακαδημαϊκούς και
επιστημονικούς όρους.
Συναφή Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:
Εύκολα διαπιστώνεται ότι δεν προσφέρονται στην Ελλάδα σήμερα προπτυχιακά
προγράμματα σπουδών (ΠΠΣ) στο συγκεκριμένο αντικείμενο, γεγονός που δικαιολογείται από
τη διεπιστημονική φύση του. Αυτή επιβάλλει από την πλευρά των φοιτητών και τυπικά και
ουσιαστικά την προϋπόθεση οικοδόμησης ενός επιπέδου ωριμότητας σε ένα από τα συνιστώντα
πεδία προκειμένου να ωφεληθούν από μεταπτυχιακές σπουδές στην τομή τους.
Τα πλησιέστερα ΠΠΣ καλύπτουν το καθένα μία από τις πλευρές του θέματος, είτε εκείνη
της Εκπαίδευσης και Αγωγής (Σχολές και Τμήματα Εκπαίδευσης και Αγωγής, όπως το ΤΕΑΠΗ
του ΕΚΠΑ που είναι το επισπεύδον για το παρόν επανιδρυόμενο ΠΜΣ) είτε εκείνη των ΤΠΕ
(Σχολές και Τμήματα Θετικών Επιστημών, Πληροφορικής, ΤΠΕ) είτε, τέλος, εκείνη της
Επικοινωνίας και των Ψηφιακών Μέσων και Τεχνών, ως κοινού συνδετικού κρίκου των άλλων
συνιστωσών (Σχολές και Τμήματα ΜΜΕ, Οπτικοακουστικών Μέσων, Τεχνών Ήχου και
Εικόνας). Από τους χώρους αυτούς προέρχονται άλλωστε και τα τέσσερα (4) συνεργαζόμενα
Τμήματα στο παρόν ΠΜΣ.
Συναφή Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:
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Αν και σήμερα προσφέρονται από τα ελληνικά ΑΕΙ είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία
με ΑΕΙ της αλλοδαπής αρκετά ΠΜΣ που άπτονται των θεμάτων της Εκπαίδευσης σε συνδυασμό
με τις ΤΠΕ, η επισκόπηση του πεδίου επιτρέπει την ασφαλή διαπίστωση ότι το παρόν είναι το
μοναδικό ΠΜΣ που υιοθετεί την διεπιστημονική οπτική πάνω στην αλληλεπίδραση των δύο
αυτών αξόνων με αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων, τέχνης και πολιτισμού, στο βάθος και το
εύρος που περιγράφηκαν στα προηγούμενα.
Κατ’ αρχήν υπάρχει ένας αριθμός ΠΜΣ που εστιάζουν σε συγκεκριμένες πλευρές της
Εκπαίδευσης, όπως (i) της Διοίκησης της Εκπαίδευσης / Εκπαιδευτικών Μονάδων, της
Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Ηγεσίας, (ii) της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (και) στην
Εκπαίδευση, (iii) της Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων στην Εκπαίδευση, (iv) της Ειδικής
Αγωγής, ή (v) της Θεωρίας της Εκπαίδευσης (Ενδεικτικά ΠΜΣ στον Πίνακα ΙΙ). Θεωρείται εδώ
ότι τα εν λόγω ΠΜΣ δεν έχουν συνάφεια με το παρόν ΔΠΜΣ διότι καλύπτουν διαφορετικά πεδία
και απευθύνονται σε διαφορετικό φοιτητικό κοινό.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΜΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΜΣ

ΙΔΡΥΜΑ

1

Εκπαιδευτική Πολιτική
και Διοίκηση της
Εκπαίδευσης

ΕΚΠΑ / Φ-Π-Ψ

951 B/2015 Αθήνα

2

Διοίκηση Ολικής
Ποιότητας και
Καινοτόμες Εφαρμογές
στην Εκπαίδευση

ΑΠΘ / ΤΕΠΑΕ

3516 B/2014 Θεσ/νίκη

Εκπαιδευτική
Τεχνολογία και
Ανάπτυξη Ανθρωπίνων
Πόρων

ΕΚΠΑ / ΠΤΔΕ

4

Επιστήμες της Αγωγής:
Εκπαίδευση στη
Διαχείριση Ανθρώπινου
Δυναμικού

Παν. Δυτ. Μακεδονίας
/ Νηπιαγωγών

1578 Β/2016 Φλώρινα

5

Επιστήμες της
Εκπαίδευσης και της
Δια Βίου Μάθησης (2
κατευθύνσεις, ΤΠΕ)

Παν.
Μακεδονίας/ΤΕΚΠ

1934 Β/2014 Θεσ/νίκη

6

Ειδική Αγωγή

ΕΚΠΑ / ΤΕΑΠΗ

2051 Β/2008 Αθήνα

7

ΠΜΣ Επιστήμες της
Αγωγής: Ειδική Αγωγή

Παν. Θεσσαλίας /
ΠΤΕΑ

1597 Β/2008 Βόλος

Οργάνωση και
Διοίκηση της
Εκπαίδευσης –
Εκπαιδευτική Ηγεσία

Παν. Δυτ. Μακεδονίας
/ ΠΤΔΕ

2087 Β/2014 Φλώρινα

3

8

ΦΕΚ

ΠΟΛΗ

ΑΠΘ / Οικονομικών
Σπουδών
796 B/2015 Αθήνα

ΤΕΙ Πειραιά /
Διοίκηση
Επιχειρήσεων

263 Β/2015
2655 Β/2017

3333 Β/2014
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Οργάνωση και
Διοίκηση της
Εκπαίδευσης

Παν. Θεσσαλίας /
ΠΤΔΕ

Κοινωνική και
Εκπαιδευτική Πολιτική
(5 κατευθύνσεις και Elearning)

Παν. Πελοποννήσου /
ΤΚΕΠ

11

Διοίκηση
Εκπαιδευτικών
Μονάδων

ΤΕΙ Πειραιά /
Διοίκηση
Επιχειρήσεων

1769 Β/2015 Αθήνα

12

Διοίκηση & Οργάνωση
Εκπαιδευτικών
Μονάδων

ΤΕΙ Θεσ/νίκης /
Διοίκηση
Επιχειρήσεων

2226 Β/2016 Θεσ/νίκη

9

10

763 Β/2005 Βόλος
2051 Β/2009
624 Β/2007 Κόρινθος
1929 Β/2014

Ακολούθως διακρίνεται μία ομάδα ΠΜΣ που αφορά στη Διδακτική συγκεκριμένου
γνωστικού αντικειμένου (Ιστορίας, Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών, Ξένων Γλωσσών,
Πληροφορικής & ΤΠΕ), με αξιοποίηση (και) των Νέων Τεχνολογιών (Ενδεικτικά ΠΜΣ στον
Πίνακα ΙΙΙ). Αναγνωρίζοντας οπωσδήποτε την αξία μίας τέτοιας στόχευσης, δεν μπορεί
εντούτοις να μην σημειωθεί ότι συγκριτικά το παρόν ΔΠΜΣ υπερτερεί στην ευρύτητα της
οπτικής του, η οποία ενσωματώνει στο αντικείμενο τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και τέχνες ως
συνιστώσες πολιτισμού και παιδείας – ένα πλεονέκτημα που μεταφέρεται αυτούσιο στους
φοιτητές του και στις προοπτικές που αυτό τους ανοίγει για το μέλλον.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ: ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΝ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ
ΤΠΕ
α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΜΣ

ΙΔΡΥΜΑ

1

Διδακτική και
Μεθοδολογία των
Μαθηματικών

ΕΚΠΑ /
Μαθηματικών
ΕΚΠΑ / Φ-Π-Ψ
ΕΚΠΑ / ΜΙΘΕ
Παν. Κύπρου / ΤΕΑ
Παν. Κύπρου /
Μαθηματικών και
Στατιστικής

2

Διδακτική των
Μαθηματικών

Παν. Δυτ. Μακεδονίας
/ ΠΤΔΕ,
Παν. Μακεδονίας /
ΤΕΚΠ,
ΑΠΘ / ΤΕΠΑΕ,
ΔΠΘ / ΠΤΔΕ

3520 Β/2014 Φλώρινα

Επιστήμες της Αγωγής:
Εκπαίδευση στα
Μαθηματικά και στις

ΔΠΘ / ΠΤΔΕ

2669 B/2015 Αλεξ/πολη

3

ΦΕΚ

ΠΟΛΗ

575 Β/2003 Αθήνα

96 Β / 2016
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Φυσικές Επιστήμες
Νέες Τεχνολογίες και
Έρευνα στη Διδακτική
της Φυσικής

Παν. Ιωαννίνων /
Φυσικής

5

Επιστήμες της Αγωγής:
Εκπαίδευση στις
Φυσικές Επιστήμες, το
Περιβάλλον και την
Τεχνολογία

Παν. Δυτ.
Μακεδονίας/
Νηπιαγωγών
Παν. Δυτ. Μακεδονίας
/ ΠΤΔΕ

2139 B/2014 Φλώρινα

6

Ιστορική Έρευνα
Διδακτική και νέες
Tεχνολογίες

Ιόνιο Παν. / Ιστορίας

2069 Β/2014 Κέρκυρα

7

Επιστήμες της Αγωγής:
Θεωρητικές,
Ερευνητικές και
Διδακτικές
Προσεγγίσεις στην
Ιστορία και στην
Τοπική Ιστορία

Παν. Δυτ. Μακεδονίας
/ ΠΤΔΕ

2087 Β/2014 Φλώρινα

8

Διδακτική
Πληροφορικής και
Επικοινωνιών

Παν. Αιγαίου /
Μηχανικών ΠΕΣ

1387 Β/2015 Σάμος

9

Διδακτική,
Παιδαγωγική και
Τεχνολογίες της
Πληροφορικής και των
Επικοινωνιών

ΤΕΙ Αν. Μακ. –
Θράκης /
Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών TE
Μηχανικών Τεχν.
Πετρελαίου & Φ.
ΑερίουΤΕ
Μηχανολόγων
Μηχανικών TE
Διοίκησης
Επιχειρήσεων

10

Επιστήμες της Αγωγής:
Επαγγελματική
Μάθηση και
Καινοτομίες στην
Εκπαίδευση

Παν. Δυτ.
Μακεδονίας/
Νηπιαγωγών
Παν. Δυτ. Μακεδονίας
/ ΠΤΔΕ

4

1980 Β/2003 Ιωάννινα
1404 Β/2007
2024 Β/2014

379 B/2008

832 Β/2016 Καβάλα

1948 Β/2014 Φλώρινα

Τέλος διακρίνεται ένας αριθμός από προσφερόμενα ΠΜΣ που αφορούν την Εκπαίδευση
και τις ΤΠΕ, υπό διάφορα πρίσματα οπτικής και θεωρούνται τα πλέον συναφή με το παρόν ΠΜΣ
(Πίνακας ΙV). Δύο εξ αυτών (αρ. 1 και 2 στον Πίνακα ΙV) δίνουν έμφαση στη διεπιστημονική
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προσέγγιση, εστιάζουν όμως στη Διδακτική (STEM ή Θετικών Επιστημών) παρά στην
Εκπαίδευση, ενώ προσφέρονται σε Πάτρα-Αθήνα και στη Ρόδο. Τα επόμενα έξι (6) (αρ. 3 – 8
στον Πίνακα ΙV) συνδυάζουν τις Επιστήμες της Αγωγής με κατευθύνσεις ή αναφορές σε ΤΠΕ ή
Νέες Τεχνολογίες / Τεχνολογίες Μάθησης, ενώ προσφέρονται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα,
Ρέθυμνο, Φλώρινα και Ρόδο. Τα δύο επόμενα (αρ. 9 – 10 στον Πίνακα ΙV) αφορούν
Ηλεκτρονική Μάθηση και Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που αποτελούν ειδικές πτυχές εντός των
ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, ενώ προσφέρονται στον Πειραιά και Εξ’ αποστάσεως. Τέλος τα δύο
τελευταία (αρ. 11 – 12 στον Πίνακα ΙV) αφορούν νέες μορφές και περιβάλλοντα εκπαίδευσης,
που περιλαμβάνουν (και) ΤΠΕ, ενώ προσφέρονται σε Βόλο και Ρόδο.
Συνοψίζοντας, στο Λεκανοπέδιο της Αττικής προσφέρονται μόνο τρία (3) από τα συναφή
ΠΜΣ, τα με αρ. 1, 8 και 9 στον Πίνακα ΙV. Κανένα από τα τρία δεν βρίσκεται πέρα από τον 2ο
κύκλο σπουδών του ούτε έχει δώσει αποφοίτους, καθώς ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 201617 ή το 2017-18. Το παρόν επανιδρυόμενο ΔΠΜΣ, αντίθετα έχει διαρκή και ισχυρή
παρουσία και αποφοίτους επί σειρά δεκατριών (13) ακαδημαϊκών ετών ήδη, πλεονεκτεί
συνεπώς σημαντικά σε συσσωρευμένη εμπειρία ως προς την οργάνωση και την υλοποίησή
του. Επιπλέον το εν λόγω ΔΠΜΣ είναι το μοναδικό που δίνει σαφή έμφαση στην πρακτική
εφαρμογή
των
διδασκομένων
αντικειμένων,
μέσω
εκπαιδευτικών
ή/και
πολιτισμικών/εικαστικών παρεμβάσεων. Επίσης, αξίζει να τονιστεί ότι είναι το μοναδικό
που εντάσσει τις ΤΠΕ στο ευρύτερο πλαίσιο των Τεχνών και του Πολιτισμού.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV: ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΜΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΤΠΕ
α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΜΣ

ΙΔΡΥΜΑ

1

Διεπιστημονική Προσέγγιση
της Επιστήμης, της
Τεχνολογίας, της Μηχανικής
και των Μαθηματικών STEM στην Εκπαίδευση

Παν. Πατρών /
ΠΤΔΕ

Διδακτική Θετικών
Επιστημών και ΤΠΣ στην
Εκπαίδευση: Διεπιστημονική
Προσέγγιση

Παν. Αιγαίου /
ΤΕΠΑΕΣ

1137 Β/2014, Ρόδος

3

Επιστήμες της Αγωγής (3
κατευθύνσεις Νέων
Τεχνολογιών)

Παν. Δυτ.
Μακεδονίας /
ΠΤΔΕ

1409 B/2014 Φλώρινα

4

Επιστήμες της Αγωγής –
Τεχνολογίες Μάθησης

ΑΠΘ / ΤΕΠΑΕ

1057 B/2015 Θεσ/νίκη

2

ΦΕΚ

ΠΟΛΗ

753 B/2016 Πάτρα
Αθήνα

ΕΚΠΑ / ΠΤΔΕ

591 Β/2016

ΑΠΘ / ΗΜΜΥ
ΑΠΘ / ΠΤΔΕ

5

6

Επιστήμες της Εκπαίδευσης
και της Αγωγής (4
κατευθύνσεις, και ΤΠΕ)

Παν. Πατρών /
ΤΕΕΑΠΗ

Επιστήμες της Αγωγής-Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση με τη

Παν. Κρήτης /
ΠΤΠΕ

42 Β/2003 Πάτρα
2784 Β/2014
635 Β/2016 Ρέθυμνο
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χρήση των ΤΠΕ (e-learning)
7

Επιστήμες της Αγωγής Εκπαίδευση με Χρήση Νέων
Τεχνολογιών

Παν. Αιγαίου /
ΠΤΔΕ

1852 Ρόδος
Β΄/2014

8

Παιδαγωγικά μέσω
Καινοτόμων Προσεγγίσεων,
Τεχνολογίες και Εκπαίδευση

ΤΕΙ Αθήνας /
Ιατρικών
Εργαστηρίων
ΤΕΙ Αθήνας /
ΤΠΑ

1546 Β/2017 Αθήνα

9

Ηλεκτρονική Μάθηση

Παν. Πειραιώς /
Ψηφιακών
Συστημάτων

1272 B/2016 Πειραιάς

10

Master of Education in
Distance Education

ΤΕΙΑν. Μακ.Θράκης
Athabasca
University,
Canada

Χορήγηση Eτίτλου από learning
Athabasca,
Αναγνώριση
από
ΔΟΑΤΑΠ

11

Νέες μορφές εκπαίδευσης και
μάθησης

Παν. Αιγαίου /
ΤΕΠΑΕΣ

2565 Β/2016 Ρόδος

12

Σύγχρονα Περιβάλλοντα
Μάθησης και Παραγωγή
Διδακτικού Υλικού

Παν. Θεσσαλίας /
ΠΤΔΕ

575 Β/2003 Βόλος
1912 Β/2006

Οι κοινωνικοί λόγοι επανίδρυσης του ΠΜΣ εδράζονται πρωτίστως στον άμεσο αντίκτυπο που
έχει η βελτίωση της ποιότητας της Εκπαίδευσης σε μεγάλα στρώματα του πληθυσμού (μαθητές,
οικογένεια, εκπαιδευτικούς) και εν τέλει στο σύνολο της κοινωνίας.
Ειδικότερα, φορείς που ωφελούνται από τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των αποφοίτων
(αλλά και χώροι που δυνητικά απασχολούν αποφοίτους) του ΠΜΣ είναι οι εξής:





Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια, για
να στελεχώσει θέσεις «μάχιμων» εκπαιδευτικών, διευθυντικές θέσεις / θέσεις ευθύνης
ή μονάδες αξιολόγησης,
Υπουργεία (πρακτικά όλα τα Υπουργεία) που εποπτεύουν δομές εκπαίδευσης και
κατάρτισης, όπως Κέντρα δια Βίου Μάθησης, για να στελεχώσουν τις δομές αυτές σε
θέσεις σχεδιασμού, διεύθυνσης και διδασκαλίας,
Δημόσιοι οργανισμοί που σχετίζονται με την εκπαίδευση όπως το ΙΕΠ, ΕΟΠΠΕΠ, ΙΤΥΕ
«Διόφαντος», ΔΟΑΤΑΠ, για να στελεχώσουν θέσεις που συνδέονται άμεσα με την
εκπαιδευτική πράξη,
Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και δράσεων,
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Ιδιωτικοί φορείς (π.χ. Μουσεία), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Διεθνείς Οργανισμοί
που οργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις σε σχέση με τις ΤΠΕ, τα
ψηφιακά μέσα και τις τέχνες,
Ιδιωτικές εταιρίες, για την σχεδίαση και υλοποίηση έργων που σχετίζονται με ΤΠΕ και
ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών.

Ένας τελευταίος αλλά όχι ελάχιστος λόγος κοινωνικής υφής είναι η ευρεία αποδοχή και διαρκώς
υψηλή ζήτηση που έχει διατηρήσει όλα τα χρόνια λειτουργίας του το εν λόγω ΠΜΣ,
αποδεικνύοντας έτσι έμπρακτα την αξία του για τους αποφοίτους. Τα τέσσερα (4)
συνεργαζόμενα Τμήματα μέχρι σήμερα επέτυχαν, μέσα από την ουσιαστική και λειτουργική
συνεργασία τους, να κρατήσουν υψηλά το επίπεδο της ποιότητας των σπουδών (όπως φαίνεται
και από τις αξιολογήσεις του ΠΜΣ και των επιμέρους μαθημάτων) και χαμηλά το επίπεδο του
κόστος τους (δίδακτρα). Η βελτιστοποίηση αυτή του πηλίκου οφέλους / κόστους απέκτησε
ιδιαίτερη αξία τα τελευταία χρόνια, μεσούσης της οικονομικής κρίσης, καθώς ένα υπολογίσιμο
μέρος των φοιτητών ήταν ή πέρασε σε ανεργία, αλλά συνέχισε και ολοκλήρωσε επιτυχώς το
ΠΜΣ χάρις (και) στα υποστηρικτικά μέτρα που τα όργανα του ΠΜΣ ελάμβαναν κάθε χρονιά.
Από την ανωτέρω μελέτη προκύπτει ανάγλυφα τόσο η ανάγκη όσο και η ύπαρξη ζωτικού
χώρου αλλά και φοιτητικού κοινού ικανού να στηρίξει ένα ΠΜΣ που προσφέρεται
(i)
(ii)

(iii)
(iv)

από Τμήματα που αλληλο-συμπληρώνονται άριστα στην κάλυψη του
αντικειμένου,
σε θεματική που να καλύπτει ουσιαστικά και διεπιστημονικά το αντικείμενο της
Εκπαίδευσης και των ΤΠΕ, σε συσχέτιση με το ευρύτερο πλαίσιο των τεχνών και
του πολιτισμού,
εντός της Αττικής, και
με αισθητά χαμηλά τέλη φοίτησης.
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ΙΙ. Συνάφεια του ΠΜΣ με το αντικείμενο του Α΄ κύκλου σπουδών του
επισπεύδοντος Τμήματος και των συνεργαζομένων Τμημάτων
ΙΙ.1 Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) - ΕΚΠΑ
Ιστορία
Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) ιδρύθηκε εντός του
ΕΚΠΑ με το ΦΕΚ 221/29.10.1997. Με το ΦΕΚ αυτό ουσιαστικά μετονομάστηκε το
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, που λειτουργούσε ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 1987-88
εντός του ΕΚΠΑ, και το οποίο με τη σειρά του αποτελούσε μέρος της αναβάθμισης σε
πανεπιστημιακό επίπεδο των προϋπαρχουσών διετών Ανώτερων Σχολών Νηπιαγωγών και
Παιδαγωγικών Ακαδημιών (1982). Μετά τον Ν. 4009/2011 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους
Ν. 4076/2012 και 4115/2013, καθώς και το Π.Δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124 Α/3-6-2013), το ΤΕΑΠΗ
λειτουργεί στο πλαίσιο της Σχολής Επιστημών της Αγωγής.
Αντικείμενο και Στόχοι
Το ΤΕΑΠΗ παρέχει στους/στις αποφοίτους του βασική πανεπιστημιακή εκπαίδευση στον χώρο
των Επιστημών της Αγωγής, επιδιώκει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και εξοικειώνει
τους/τις φοιτητές/τριες με τις μεθόδους και τα εργαλεία της επιστημονικής έρευνας, δίνοντάς
τους έτσι τα ουσιαστικά εφόδια ώστε να μπορούν, αν το θελήσουν, να συνεχίσουν τις σπουδές
τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.
Το ΤΕΑΠΗ είναι ένα από τα πανεπιστημιακά τμήματα με προνόμιο να προσφέρει πτυχίο με
συγκεκριμένη επαγγελματική προοπτική που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές και
εκπαιδευτικές ανάγκες. Δεν πρόκειται ωστόσο για “επαγγελματική” σχολή, αλλά για
πανεπιστημιακό ίδρυμα που καλλιεργεί την επιστημονική παιδεία και διασφαλίζει τη σχετική με
το επάγγελμα του/της νηπιαγωγού κατάρτιση. Η σύνθεση επιστημονικής γνώσης και
επαγγελματικής κατάρτισης ή, με άλλους όρους, η σύνθεση θεωρίας και πράξης, είναι βασική
αρχή του Τμήματος.
Στόχος του ΤΕΑΠΗ είναι να δώσει τα κατάλληλα εργαλεία που θα επιτρέψουν την κατανόηση
της πολυπλοκότητας των εκπαιδευτικών φαινομένων, την ανάλυση των πολλαπλών παραγόντων
(ψυχολογικών, κοινωνικών, παιδαγωγικών) που διαμορφώνουν τη σχολική πραγματικότητα και
τέλος την οργάνωση της παιδαγωγικής πρακτικής. Τόσο τα λεγόμενα “πρακτικά μαθήματα” όσο
και τα μαθήματα τα σχετικά με τις τέχνες (μουσική, ζωγραφική, θέατρο) όχι μόνο έχουν
επιστημονικό και θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά απαιτούν τη γνώση άλλων επιστημών για να
εφαρμοστούν στην πράξη με θετικά αποτελέσματα.
Μέλη ΔΕΠ
Το ΤΕΑΠΗ στελεχώνουν σήμερα είκοσι (20) μέλη ΔΕΠ, και αριθμός άλλων διδασκόντων. Με
δεδομένο ότι διαφορετικές επιστήμες συμβάλλουν σε ζητήματα που αφορούν την Εκπαίδευση, οι
διδάσκοντες του ΤΕΑΠΗ καλύπτουν ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων. Περιλαμβάνονται
ειδικεύσεις της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής και της διδακτικής ποικίλων γνωστικών
αντικειμένων, καθώς και της θεωρίας και της έρευνας σε διάφορα πεδία των κοινωνικών και
ανθρωπιστικών επιστημών.
Εργαστήρια
Δύο (2) από τα επτά (7) θεσμοθετημένα Εργαστήρια του Τμήματος, συγκεκριμένα τα εξής:
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Παιδαγωγικό Εργαστήριο (Πρυτανική Πράξη Ίδρυσης 151/2015 [ΦΕΚ 2451/13-11-15, τ.
Β ΄])
Εφαρμοσμένης Στατιστικής και Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση (Πρυτανική Πράξη Ίδρυσης
155/2015 [ΦΕΚ 2451/13-11-15, τ. Β ΄])

αξιοποιούνται και από το παρόν ΠΜΣ, ως εκ της συνάφειας του αντικειμένου τους με τους
άξονες του ΠΜΣ.
Συμπέρασμα: Το επισπεύδον Τμήμα (ΤΕΑΠΗ) έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο του
ΠΜΣ, ως προς το σκέλος της Εκπαίδευσης και Αγωγής, σε θεωρητικό και
εφαρμοσμένο επίπεδο.
ΙΙ.2 Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΤΕΜΜΕ) - ΕΚΠΑ
Ιστορία
Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΤΕΜΜΕ) του ΕΚΠΑ άρχισε να
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1990-91 αποσκοπώντας να καλύψει τις ανάγκες της
ακαδημαϊκής διδασκαλίας και έρευνας στο χώρο των Επικοινωνιακών Σπουδών. Έκτοτε
λειτουργεί και αναπτύσσεται διαρκώς. Ήδη πολλοί από τους φοιτητές / φοιτήτριές του
διαπρέπουν στα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, στην έρευνα, καθώς και σε άλλες
δραστηριότητες της ελληνικής κοινωνίας και του πολιτισμού.
Αντικείμενο και Στόχοι
Αποστολή του ΤΕΜΜΕ είναι να αναπτύσσει τη διδασκαλία και την έρευνα στο πεδίο των
επικοινωνιακών σπουδών, να προσφέρει τη βέλτιστη επιστημονική εκπαίδευση των φοιτητών
και να συνεισφέρει εν γένει στην ελληνική κοινωνία, στους τομείς της Επικοινωνίας, των Μέσων
και της Ενημέρωσης.
Πρώτιστη μέριμνα του Τμήματος ήταν και παραμένει να προσφέρει υψηλού επιπέδου σπουδές
στους φοιτητές του τόσο στον τομέα της θεωρητικής εκπαίδευσης όσο και στους τομείς της
πρακτικής και της έρευνας. Γι' αυτό το λόγο από την ίδρυσή του, το Τμήμα ΕΜΜΕ αποφάσισε
να προσφέρει ένα ΠΠΣ που να βασίζεται στον διεπιστημονικό χαρακτήρα του πεδίου. Τα
μαθήματα θεωρητικού και πρακτικού προσανατολισμού στο ΠΠΣ έχουν σχεδιαστεί για να
τροφοδοτήσουν αυτή την ανάγκη. Τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΠΣ εντοπίζονται σε περιοχές
τις οποίες η ελληνική Πολιτεία και Κοινωνία έχουν θέσει σε υψηλή στρατηγική προτεραιότητα.
Το πρόγραμμα αφορά επιστημονικούς τομείς αιχμής (Επικοινωνία, Πολιτική, Πολιτισμός,
Ανθρώπινο δυναμικό) και προσφέρει σπουδές που παρέχουν γνώσεις και δεξιότητες στις
περιοχές των ΤΠΕ, Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Μέλη ΔΕΠ
Σήμερα το Τμήμα στελεχώνουν είκοσι δύο (22) μέλη ΔΕΠ, επικουρούμενα από άλλους
διδάσκοντες και ερευνητές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε τομείς διαφορετικούς μεταξύ τους,
όπως η Θεωρία και η Πρακτική των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η Πολιτική Επικοινωνία, η
Ψυχολογία, η Κοινωνιολογία, η Φιλοσοφία, η Πολιτική Επιστήμη, η Ιστορία, οι Πολιτισμικές
Σπουδές, η Ιστορία της Τέχνης, η Γλωσσολογία, οι Νεοελληνικές Σπουδές, η Νομική Επιστήμη,
οι Νέες Τεχνολογίες και οι εφαρμογές τους, η Έντυπη, Ραδιοφωνική, Τηλεοπτική και
Διαδικτυακή Δημοσιογραφία, η Διαφήμιση, οι Δημόσιες Σχέσεις, τα Νέα Μέσα. Με άλλα λόγια,
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η σύνθεση του Τμήματος αντανακλά το διεπιστημονικό περίγραμμα του αντικειμένου της
επικοινωνίας και των ΜΜΕ.
Εργαστήρια
Δύο (2) από τα έξι (6) θεσμοθετημένα Εργαστήρια του Τμήματος, συγκεκριμένα τα εξής:



Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, και
Εργαστήριο Οπτικοακουστικών Μέσων

αξιοποιούνται και από το παρόν ΠΜΣ, ως εκ της συνάφειας του αντικειμένου τους με τους
άξονες του ΠΜΣ.
Συμπέρασμα: Το συνεργαζόμενο Τμήμα ΕΜΜΕ έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο του
ΠΜΣ, με επίκεντρο την Επικοινωνία ως κομβικό στοιχείο της σύγχρονης
Εκπαίδευσης, αλλά και τα (Ψηφιακά) Μέσα που χρησιμοποιούνται σ’ αυτήν.
ΙΙ.3 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΤΑΜ) – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ιστορία
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΤΑΜ) του Παν. Θεσσαλίας ιδρύθηκε και ξεκίνησε την
λειτουργία του το 1999, με έδρα το Βόλο. Η φυσιογνωμία του Τμήματος έχει δομηθεί στη βάση
της κατανόησης και της αποδοχής της πολυσημαντότητας του πεδίου της σύγχρονης
αρχιτεκτονικής πρακτικής, και των ιδιαιτεροτήτων της αγοράς εργασίας. Ειδικότερα το ΤΑΜ
φιλοδοξεί να τοποθετηθεί στο χώρο της Αρχιτεκτονικής δυναμικά με βάση «ανοίγματα» προς
τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, το συνολικό χώρο σχεδιασμού,των αναπαραστάσεων και της
τεχνολογίας.
Οι βασικοί άξονες της ταυτότητάς του στηρίζονται (α) στη σημασία της θεωρίας, της ιστορίας
και γενικότερα των ανθρωπιστικών επιστημών στις σπουδές της αρχιτεκτονικής, (β) στη
διεύρυνση του σχεδιασμού από το οικοδομικό αντικείμενο στην κατασκευή του τοπίου, σε
διάφορες κλίμακες, δηλαδή τη μετάθεση του σχεδιασμού από το κτίσμα στην πόλη ως αστικό
τοπίο, (γ) στη σχέση του σχεδιασμού με την τεχνολογία, τον δυνητικό χώρο και τις εικαστικές
τέχνες και (δ) στην έμφαση στις περιβαλλοντικές πρακτικές.
Αντικείμενο και Στόχοι
Το ΤΑΜ μέσω του ΠΠΣ του στοχεύει να καλύψει τόσο το πεδίο της συμβατικής αρχιτεκτονικής
πρακτικής που συνήθως αναφέρεται στην «οικοδομική» όσο επίσης και εκείνο που
διαμορφώνεται δυναμικά στην κοινωνική πραγματικότητα και επιτρέπει στους αρχιτέκτονες να
εντάσσονται ικανοποιητικά σε πολλούς και ποικίλους τομείς της παραγωγής με μεγάλο εύρος
εργασιακών όρων και συνθηκών. Για το λόγο αυτό το ΠΠΣ έχει συγκροτηθεί έτσι ώστε να
παρέχει στους φοιτητές γνώσεις σε διάφορες πτυχές και πεδία άσκησης αρχιτεκτονικής
πρακτικής ως πρακτικής του σχεδιασμού και της δημιουργικής έκφρασης.
Στόχος του ΠΠΣ είναι να διαμορφώσει αρχιτέκτονες καταρτισμένους τεχνικά και εφοδιασμένους
με κοινωνική και πολιτισμική ευαισθησία. Στα πλαίσια αυτά τα επιδιωκόμενα μαθησιακά
αποτελέσματα αφορούν: Την ανάπτυξη γνώσης για την άσκηση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού
και της αρχιτεκτονικής πρακτικής. Την διεύρυνση της αντίληψης του αντικειμένου της
αρχιτεκτονικής δημιουργίας από τον σχεδιασμό μικρών αντικειμένων έως τον αστικό σχεδιασμό.
Την εξοικείωση με τον εν δυνάμει (virtual) χώρο της εικονικής πραγματικότητας, τον σχεδιασμό
της πληροφορίας (interface) στο διαδίκτυο και στα πολυμέσα. Την ένταξη των νέων τεχνολογιών
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(πληροφορικής και οπτικοακουστικής επικοινωνίας) ως βασικών εργαλείων ανάλυσης και
σύνθεσης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Την ανάπτυξη γνώσεων για την προστασία του
περιβάλλοντος με την επανάχρηση υπαρχόντων χώρων και τον βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων.
Μέλη ΔΕΠ
Σήμερα το Τμήμα στελεχώνουν είκοσι τρία (23) μέλη ΔΕΠ, επικουρούμενα από άλλους
διδάσκοντες και ερευνητές. Στο παρόν ΠΜΣ συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ με επιστημονικό /
ερευνητικό έργο και ενδιαφέροντα στις περιοχές (i) αξιοποίησης των οπτικοακουστικών μέσων
στα πεδία των εικαστικών τεχνών και της αρχιτεκτονικής, (ii) διερεύνησης της διεπαφής και
αλληεπίδρασης του σύγχρονου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και των νέων τεχνολογιών, (iii)
αναπαραστατικές τεχνολογίες, (iv) οπτική επικοινωνία και σχεδιασμός, (v) νέες αντιλήψεις
χώρου στα Διαδραστικά Πολυμέσα, (vi) διερεύνηση του τοπίου της ψηφιακής πραγματικότητας,
(vii) εικαστικές τέχνες και νέα (ψηφιακά) μέσα.
Εργαστήρια
Από τα δύο (2) θεσμοθετημένα Εργαστήρια του ΤΑΜ, το ένα, συγκεκριμένα το



Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης
(ΕΠΕΟΤ), καθώς και
Κέντρο Υπολογιστών

αξιοποιείται και από το παρόν ΠΜΣ, ως εκ της συνάφειας του αντικειμένου του με τους άξονες
του ΠΜΣ.
Συμπέρασμα: Το συνεργαζόμενο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Παν. Θεσσαλίας έχει
απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο του ΠΜΣ, με επίκεντρο τα θέματα
σχεδιασμού ψηφιακών εφαρμογών, οπτικοακουστικής επικοινωνίας και
αναπαραστάσεων / απεικονίσεων, καθώς και των ψηφιακών πολυμέσων.
ΙΙ.4 Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής
Ιστορία
Το Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. (ΤΗΜΤΕ) του ΤΕΙ Πειραιά προέρχεται από την
ενοποίηση της Ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών Αναστασιάδη και του Τµήµατος Ηλεκτρονικών
της Σιβιτανιδείου Σχολής, που από το 1981 εντάχθηκαν στο ΚΑΤΕΕ Πειραιά. Με την ίδρυση
των ΤΕΙ (Ν.1404/1983) οι δύο σχολές συγχωνεύονται στο Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ
Πειραιά. Με το Ν.2916/2001 το Τμήμα Ηλεκτρονικής εντάσσεται στην Ανώτατη Εκπαίδευση
και με το Π.Δ. 69, ΦΕΚ 119/2013 μετονομάζεται σε Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Με
τις διατάξεις του άρθρου 2 και 4 του ν. 4521/18 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και
άλλες διατάξεις» ιδρύεται το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών στο οποίο
εντάσσονται τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας.
Αντικείμενο και Στόχοι
Το ΗΗΜκαλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Ηλεκτρονικής καθώς και τις εφαρμογές της σε
διατάξεις και συστήματα κάθε είδους που περιέχουν ηλεκτρονικά στοιχεία. Ενδεικτικά
αναφέρονται τα πεδία των ηλεκτρονικών συστημάτων, των τηλεπικοινωνιών, των βιομηχανικών
ηλεκτρονικών και αυτοματισμών, της πληροφορικής και των δικτύων Η/Υ.
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Αποστολή του ΗΗΜ είναι (i) η παροχή σύγχρονης και υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στον
τομέα της Ηλεκτρονικής και των εφαρμογών της, μέσω ΠΠΣ και ΠΜΣ που στηρίζονται στη
θεωρητική διδασκαλία και στην πρακτική εργαστηριακή άσκηση, (ii) η συστηματική υποστήριξη
και ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας, με στόχο την προαγωγή της επιστήμης και της
τεχνολογίας στον τομέα της Ηλεκτρονικής και των εφαρμογών της, (iii) η οργανωμένη
διασύνδεση και αλληλεπίδραση με τις μονάδες παραγωγής ή / και παροχής υπηρεσιών στο
αντικείμενο και τους συναφείς επαγγελματικούς φορείς, με στόχο την διαρκή βελτίωση των
προγραμμάτων σπουδών και τη δια βίου εκπαίδευση, ώστε να διασφαλίζεται η θέση των
αποφοίτων στην αγορά εργασίας.
Όλα αυτά τα χρόνια οι απόφοιτοι του Τµήµατος έχουν καλύψει µε επιτυχία την αυξανόµενη
ζήτηση για εξειδικευµένα στελέχη σε όλους τους τοµείς των ηλεκτρονικών. Σήµερα, χάρις σε
ένα ΠΠΣ που συνεχώς ανανεώνεται, οι σπουδαστές του Τµήµατος αποκτούν µια βασική και
σύγχρονη γνώση σε όλους τους κύριους τοµείς της ηλεκτρονικής, όπως τα αναλογικά και
ψηφιακά ηλεκτρονικά, οι τηλεπικοινωνίες, τα µικροκύµατα, οι κεραίες, τα RADAR, τα
συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου, η επεξεργασία δεδοµένων, οι µικροϋπολογιστές, οι
µικροελεγκτές, τα δίκτυα υπολογιστών και τα συστήµατα ψηφιακής επεξεργασίας σήµατος και
εικόνας.
Μέλη ΔΕΠ
Σήμερα το Τμήμα στελεχώνουν είκοσι δύο (22) μέλη ΔΕΠ, επικουρούμενα από άλλους
διδάσκοντες και ερευνητές. Στο παρόν ΠΜΣ συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ με επιστημονικό /
ερευνητικό έργο και ενδιαφέροντα στις περιοχές (i) ηλεκτρονικής μάθησης, τηλεκπαίδευσης / εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης και μαθησιακών τεχνολογιών, (ii) οπτικού και δυναμικού
προγραμματισμού και ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών για σταθερές ή κινητές συσκευές, (iii)
κινητών επικοινωνιών, δικτύων δεδομένων και τεχνολογιών διαδικτύου, (iv) εικονικής / μεικτής
πραγματικότητας και τρισδιάστατων αναπαραστάσεων.
Εργαστήρια
Δύο (2) από τα τρία (3) θεσμοθετημένα Εργαστήρια του Τμήματος, συγκεκριμένα τα εξής:



Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών, και
Εργαστήριο Επικοινωνιών και Δικτύων

αξιοποιούνται και από το παρόν ΠΜΣ, ως εκ της συνάφειας του αντικειμένου τους με τους
άξονες του ΠΜΣ.
Συμπέρασμα: Το συνεργαζόμενο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχει απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο του ΠΜΣ, με
επίκεντρο τα θέματα δικτύων δεδομένων, κινητών επικοινωνιών και Διαδικτύου,
Ηλεκτρονικής Μάθησης, σύγχρονων μεθόδων προγραμματισμού και τρισδιάστατων /
εικονικών χώρων και αναπαραστάσεων.

Σελίδα 46η από τις 118 της Πράξης 1 / 30.03.2018 της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΙΙΙ. Επιστημονική επάρκεια διδασκόντων (ερευνητικό και δημοσιευμένο έργο)
Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του ΠΜΣ αφενός και η δομή του με βάση κυρίως Επιλογής
Υποχρεωτικά μαθήματα, σε συνδυασμό με το σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό που ήταν σε θέση
να συνεισφέρουν τα συνεργαζόμενα Τμήματα αλλά και Ιδρύματα, έδωσαν ως αποτέλεσμα μία
ισχυρή ομάδα διδασκόντων ικανή να προσφέρει πλήρη κάλυψη των αναγκών του προγράμματος
σπουδών.
Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ έχουν επιλεγεί επί τη βάση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών
προσόντων τους και έχουν να επιδείξουν σημαντικό ερευνητικό, δημοσιευμένο και εφαρμοσμένο
έργο στο αντικείμενο που καλύπτει το ΠΜΣ. Λόγω του ισχυρού τεχνολογικού προσανατολισμού
αλλά και της απαίτησης για συσχέτιση της θεωρητικής κατάρτισης με την πράξη και την
εφαρμογή, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στον συνδυασμό ακαδημαϊκών προσόντων και πρακτικής
εμπειρίας των διδασκόντων.
Την επιστημονική επάρκεια των διδασκόντων τεκμηριώνει η θέση των περισσοτέρων ως εν
ενεργεία ή ομοτίμων μελών ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ σε ελληνικά ΑΕΙ, ή συνεργατών των συνεργαζόμενων
Τμημάτων και Ιδρυμάτων σε ειδικά αντικείμενα (σκηνοθεσία, κριτική κινηματογράφου), με
μακρά εμπειρία στο αντικείμενό τους και σημαντική πρωτότυπη ερευνητική συνεισφορά, όπως
τεκμηριώνεται για τον καθένα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.

IV. Βαθμός σύνδεσης διδασκαλίας – έρευνας
Η σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα αποτελεί εκπεφρασμένο στόχο του ΠΜΣ αλλά και
των τεσσάρων συνεργαζομένων Τμημάτων του ξεχωριστά. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται κυρίως
μέσω
(i)
(ii)
(iii)

(iv)
(v)

της ανάθεσης εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων του ΠΜΣ, που έχουν συχνά
(και) ερευνητικό χαρακτήρα,
της εκπόνησης των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών (ΜΔΕ),
της συμμετοχής σε ημερίδες, συνέδρια και φεστιβάλ, συνεισφέροντας πρωτότυπα
επιστημονικά άρθρα ή ανακοινώσεις, έργα και υλικό που έχουν αναπτυχθεί στο
πλαίσιο των μαθημάτων του ΠΜΣ ή των ΜΔΕ,
της συμμετοχής φοιτητών / αποφοίτων του ΠΜΣ σε ερευνητικά προγράμματα και
έργα των διδασκόντων του ΠΜΣ ή σε proposals για χρηματοδότηση, και
της συνέχισης των σπουδών ορισμένων αποφοίτων σε επίπεδο διδακτορικού
διπλώματος.

Η εκπόνηση ΜΔΕ είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές. Η ΜΔΕ είναι κατά κανόνα ατομική,
διαρκεί ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο και αντιστοιχεί σε πλήρη φόρτο εργασίας ενός εξαμήνου ήτοι
30 ECTS. Συγκεκριμένα στον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ προβλέπεται:
“Στο Δ΄ εξάμηνο και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτούμενων μαθημάτων του
Προγράμματος Σπουδών, προβλέπεται η εκπόνηση και συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας,
η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση του ΜΔE.
Η εκπόνηση της εργασίας γίνεται με την επίβλεψη ενός/μιας διδάσκοντα/ουσας
καθηγητή/τριας.
Η διπλωματική εργασία είναι ατομική. Το θέμα της εργασίας θα πρέπει να είναι εξειδικευμένο,
να έχει πρωτότυπη σύνθεση και ερευνητικό χαρακτήρα.”
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Μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, δημοσιεύσεων σε πρακτικά
συνεδρίων, ανακοινώσεων σε συνέδρια και ημερίδες και παρουσιάσεων πρωτότυπου υλικού
έχουν πραγματοποιηθεί με βάση αποτελέσματα κοινής ερευνητικής δραστηριότητας
διδασκόντων και φοιτητών / αποφοίτων του ΠΜΣ, κυρίως στο πλαίσιο των ΜΔΕ. Ενδεικτική
κατάσταση παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-Α.
Εξάλλου αριθμός φοιτητών / αποφοίτων του ΠΜΣ έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά ή
αναπτυξιακά προγράμματα και έργα διδασκόντων του ΠΜΣ. Ενδεικτική κατάσταση παρατίθεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-Β.
Τέλος ένας αριθμός αποφοίτων έχει προχωρήσει σε διδακτορικές σπουδές στα συνεργαζόμενα
Τμήματα, υπό την επίβλεψη διδασκόντων του ΠΜΣ και με κίνητρο ακριβώς τις σπουδές στο
ΠΜΣ. Ενδεικτική κατάσταση παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-Γ.

V. Στόχοι του ΠΜΣ
Οι στόχοι του ΠΜΣ τίθενται σε τέσσερεις άξονες:
1. Βιωσιμότητα: αποτελεί προϋπόθεση για την ύπαρξη και τη συνέχιση της λειτουργίας
του ΠΜΣ. Επιδιώκεται μέσω αυτοχρηματοδοτούμενων εκπαιδευτικών δράσεων
(σεμιναριακού τύπου, με αξιοποίηση των ΤΠΕ) και μέσω παροχής υπηρεσιών στα
αντικείμενα του ΠΜΣ.
2. Εξωστρέφεια – άνοιγμα στην κοινωνία: νοηματοδοτεί την προσπάθεια που
καταβάλλεται από όλους τους συμμετέχοντες στο ΠΜΣ. Στόχος είναι η διοργάνωση
δράσεων όπως φεστιβάλ, σεμινάρια, ημερίδες κλπ. καθώς και η τακτικότερη συμμετοχή
σε ανάλογες δράσεις άλλων φορέων που συνάδουν με το ακαδημαϊκό προφίλ του ΠΜΣ.
3. Αριστεία στην εκπαίδευση: στόχος του ΠΜΣ είναι να διατηρηθεί στην πρωτοπορία και
να κρατήσει την ηγετική θέση του μεταξύ των ΠΜΣ στο αντικείμενο αυτό ή/και σε
συναφή αντικείμενα. Εργαλεία για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η τακτική
ανανέωση του προγράμματος σπουδών, η προσεκτική επιλογή υποψηφίων και
συνεργατών, η προσήλωση στις διαδικασίες αξιολόγησης και η σύνδεση με το ανάλογο
γίγνεσθαι στα πρωτοπόρα ιδρύματα της αλλοδαπής.
4. Αριστεία στην έρευνα: στόχος του ΠΜΣ είναι να διατηρήσει και ει δυνατόν να αυξήσει
την παραγωγή πρωτότυπων ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω των δραστηριοτήτων
και αλληλεπιδράσεων που οργανώνονται στο πλαίσιό του. Σημαντικό βήμα στην
κατεύθυνση αυτή είναι η σύνδεση με ανάλογες ερευνητικές δράσεις ιδρυμάτων της
αλλοδαπής, καθώς και η επιδίωξη σταθερής παρουσίας σε κεντρικά επιστημονικά
συνέδρια στο γνωστικό αντικείμενο.
Ειδικότερα ως προς το στόχο της παροχής άριστης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, το
Πρόγραμμα Σπουδών σχεδιάζεται και αναμορφώνεται τακτικά ώστε να προσφέρει γνώσεις και
να καλλιεργεί δεξιότητες και ικανότητες που εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας μαθησιακά
αποτελέσματα. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην κριτική αξιολόγηση και την έρευνα των
διακυβευμάτων της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε ένα
διεπιστημονικό περιβάλλον. Εστιάζει στη μελέτη και την έρευνα σε γνωστικά πεδία που
σχετίζονται με την εφαρμογή των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι
φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση:
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να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εκπαιδευτικές εφαρμογές με τη χρήση ΤΠΕ σε
διαφορετικά περιβάλλοντα,
να καθοδηγούν με σαφήνεια εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους στη δημιουργία
και την εφαρμογή ΤΠΕ,
να αναλύουν κριτικά και να αξιολογούν τους διάφορους τύπους εφαρμογών των
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, και
να αναπτύσσουν τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και να συνεχίσουν τις σπουδές
τους στο χώρο των ΤΠΕ με τις εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν.

VI. Κριτήρια αξιολόγησης του ΠΜΣ (Ν.4485/2017, άρθρο 44, παρ. 3.α)
Ως κριτήρια αξιολόγησης του ΠΜΣ χρησιμοποιούνται τα κριτήρια αξιολόγησης που έχει θέσει η
Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ) και ειδικότερα τα κριτήρια
της Εξωτερικής Αξιολόγησης. Αυτά οργανώνονται σε τέσσερεις (4) Ενότητες, ως εξής:
Α. Πρόγραμμα σπουδών και διδακτικό έργο
Α1. Πρόγραμμα σπουδών
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
 Σκοποί και στόχοι του προγράμματος σπουδών και σχεδιασμός για την επίτευξή τους. Παράγοντες που
ελήφθησαν υπόψη.
 Αντιπαραβολή με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.
 Ανταπόκριση του προγράμματος σπουδών στους στόχους της ακαδημαϊκής μονάδας και στις απαιτήσεις της
κοινωνίας.
 Διαδικασία διαμόρφωσης και αναθεώρησης προγράμματος σπουδών.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 Οργάνωση του προγράμματος σπουδών.
 Συνεκτικότητα και λειτουργικότητα.
 Συντονισμός της ύλης των μαθημάτων.
 Επάρκεια σε εκπαιδευτικό προσωπικό και υποδομές.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 Βαθμός επίτευξης των στόχων του προγράμματος σπουδών.
 Εντοπισμός και αντιμετώπιση προβλημάτων μη επίτευξης στόχων.
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
 Προτάσεις τρόπων και μεθόδων βελτίωσης.
 Ανάληψη πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση.
Α2. Διδακτικό έργο
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
 Μέθοδοι διδασκαλίας.
 Αναλογία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων.
 Συνεργασία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων.
 Μέσα και υποδομές.
 Βαθμός αξιοποίησης νέων τεχνολογιών.
 Εξεταστικό σύστημα.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 Ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας.
 Ποιότητα και πληρότητα εκπαιδευτικών βοηθημάτων.
 Επίπεδο και επικαιρότητα παρεχόμενων γνώσεων.
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 Σύνδεση έρευνας με τη διδασκαλία.
 Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού και φοιτητών.
 Αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους φοιτητές.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 Αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου.
 Ποσοστά επιτυχίας/αποτυχίας των φοιτητών στα μαθήματα.
 Χρόνος ολοκλήρωσης σπουδών και βαθμός διπλώματος.
 Κατανόηση των λόγων στους οποίους οφείλονται τα συγκεκριμένα (θετικά ή αρνητικά) αποτελέσματα.
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
 Προτάσεις τρόπων και μεθόδων βελτίωσης.
 Λήψη πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση.

Β. Ερευνητικό έργο
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
 Κύριος στόχος του ΠΜΣ ως προς την έρευνα.
 Τρόποι που προάγουν την έρευνα στο πλαίσιο του ΠΜΣ.
 Ερευνητικές υποδομές.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
 Ερευνητικά προγράμματα.
 Ερευνητικές συνεργασίες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 Βαθμός επίτευξης ερευνητικών στόχων.
 Αναγνωρισιμότητα της έρευνας από τρίτους και διακρίσεις.
 Αποτελεσματικότητα ερευνητικού έργου και οι εφαρμογές του.
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
 Τρόποι βελτίωσης στον τομέα της έρευνας.
 Πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Γ. Λοιπές υπηρεσίες
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
 Αποτίμηση υπηρεσιών που έχουν στη διάθεσή τους τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (διδάσκοντες,
μεταπτυχιακοί φοιτητές, διοικητικοί).
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 Οργάνωση και υποδομές των διοικητικών υπηρεσιών (π.χ. Γραμματεία Τμήματος / ΠΜΣ)
 Μορφή και λειτουργικότητα σε υπηρεσίες και υποδομές για τους/τις μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες
(βιβλιοθήκη, νησίδα υπολογιστών για ελεύθερη πρόσβαση στο Internet, συμβουλευτικές υπηρεσίες, κλπ.)
 Συνεργασίες με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 Αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα των διοικητικών και άλλων υπηρεσιών.
 Η άποψη της ακαδημαϊκής μονάδας για τα συγκεκριμένα αποτελέσματα.
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
 Τρόποι και μέθοδοι βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 Πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Δ. Στρατηγικός σχεδιασμός και πιθανοί ανασταλτικοί παράγοντες




Μεσο- και μακρο-πρόθεσμοι στόχοι του ΠΜΣ.
Στρατηγικές, προγραμματισμός και ενέργειες.
Πιθανοί ανασταλτικοί παράγοντες σε επίπεδο Πολιτείας, Ιδρύματος και ακαδημαϊκής μονάδας.
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Για την ποσοτικοποίηση ορισμένων από τα ανωτέρω Κριτήρια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι
Κρίσιμοι Δείκτες Απόδοσης (Key Performance Indicators, KPIs) που τυπικά επιλέγονται για την
αξιολόγηση μεταπτυχιακών σπουδών, ήτοι:
1

Students overall evaluation on the quality of their learning experiences at the
Program.

2

Proportion of courses in which student evaluations were conducted during the
year.

3

Proportion of modules in which there was independent verification of
standards of student achievement through internal processes during the past
year.

4

Proportion of modules verifying achievement standards through external
processes during the past three years.

5

Ratio of students to teaching staff.

6

Proportion of teaching staff with verified doctoral qualifications.

7

Students overall rating of the quality of their course.

8

Average teaching load for Faculty member.

9

Average Office Hours for Faculty members.

10

Proportion of full time students who successfully complete the first year of
their program in their first academic year.

11

Proportion of full time students commencing the program who complete it in
minimum time.

12

13

Proportion of program graduates who within six months of graduation are:
 employed
 enrolled in further study
 not seeking employment
Student evaluation of academic and career counseling.

14

Student evaluation of library services.

15

Ratio of book titles held in the library to the number of students.

16

Number of accessible computer terminals for students per student.

17

Rate of employer satisfaction of the graduates’ abilities.

18

Rate of students' satisfaction of the Field experience training.

19

Proportion of teaching staff participating in professional development
activities during the past year.

20

Average number of students per class.

21

Number of refereed publications in the previous three years per full time
members of teaching staff.

22

Number of citations in refereed journals per full time equivalent teaching staff.
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23

Proportion of full time members of teaching staff with at least one refereed
publication during the previous year.

24

Number of papers or reports presented at academic conferences during the past
year per full-time member of teaching staff.

25

Participation of private sector in the program.

26

Number of community education programs provided.

Για τους δείκτες αυτούς τίθενται τιμές – στόχοι και η πρόοδος προς αυτές τις τιμές
παρακολουθείται μέσω σταθερών διαδικασιών αξιολόγησης, που μετρούν τις τρέχουσες τιμές
των KPIs ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο ή έτος.
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΠΜΣ
Η βιωσιμότητα του Προγράμματος καθορίζεται από το συνδυασμό αρκετών διαφορετικής φύσης
παραγόντων, όπως
 Οι δυνατότητες σε υποδομή και προσωπικό των συνεργαζομένων Τμημάτων,
 Οι λοιπές υποχρεώσεις (ΠΠΣ, λοιπά ΠΜΣ) των συνεργαζομένων Τμημάτων,
 Η ζήτηση για το συγκεκριμένο ΠΜΣ όπως στοιχειοθετείται από τον αριθμό των
αιτήσεων στις προκηρύξεις,
 Τα έξοδα που απαιτεί η φύση του γνωστικού αντικειμένου και οι εκπαιδευτικές
δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών (αναλώσιμα, εξοπλισμός, licenses,
εκδηλώσεις),
 Το ύψος των τελών φοίτησης σε συνδυασμό με τις ρεαλιστικές δυνατότητες καταβολής
τους από τους φοιτητές
 Οι λοιπές πηγές χρηματοδότησης, όπως πραγματοποίηση σεμιναρίων για το κοινό με
αυτοχρηματοδότηση, κλπ.
Στη συνέχεια αναφέρονται στοιχεία για καθένα από τους ανωτέρω παράγοντες.
(Α) Επάρκεια Υποδομών
Επισυνάπτεται χωριστή Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής με τη συνεισφορά και των τεσσάρων
(4) συνεργαζομένων Τμημάτων.
(Β) Επάρκεια Διδακτικού Προσωπικού
Το διδακτικό προσωπικό του ΠΜΣ και ειδικότερα τα μέλη ΔΕΠ των συνεργαζομένων Τμημάτων
συμμετέχουν ενεργά στο ΠΜΣ χωρίς να παραμελούν τα καθήκοντά τους στα οικεία Τμήματα.
Τα μαθήματα στο ΠΜΣ πραγματοποιούνται τις απογευματινές ώρες και δεν συμπίπτουν με τα
διδακτικά, ερευνητικά και διοικητικά καθήκοντα των μελών ΔΕΠ. Η πολυετής συμμετοχή των
μελών ΔΕΠ των Τμημάτων στο ΠΜΣ φανερώνει την αρμονική και ομαλή συνύπαρξη του ΠΜΣ
με τα ΠΠΣ και τα υπόλοιπα ΠΜΣ των συνεργαζομένων Τμημάτων.
Ειδικότερα για την επάρκεια του διδακτικού προσωπικού σε ατομικό επίπεδο αναφέρονται
στοιχεία στην αντίστοιχη Ενότητα της Μελέτης Σκοπιμότητας του ΠΜΣ.
(Γ) Συνολική εικόνα ΠΜΣ των συνεργαζομένων Τμημάτων
Συνολικά ΠΜΣ Τμήματος ΕΑΠΗ - ΕΚΠΑ
Στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία λειτουργούν έως και το τρέχον
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 τέσσερα (4) Προγράμματα Μεταπτυχιακών:
Α/Α
ΠΜΣ του ΕΚΠΑΤύπος ΠΜΣ
ΤΕΑΠΗ
«Εκπαίδευση και
Διιδρυματικό
1. 1.
1
Ανθρώπινα Δικαιώματα» 1. Τ.Ε.Α.Π.Η.–Ε.Κ.Π.Α.
2. University College London /Institute of Education
(UCL IOE) .
2. 2.

«Ειδική Αγωγή»2

3. 3.

«Τεχνολογίες της

1
2

Μονοτμηματικό
Τ.Ε.Α.Π.Η.-Ε.Κ.Π.Α.
Διιδρυματικό-Διατμηματικό

Βλ.ιστοσελίδα:: http://www.ehr.ecd.uoa.gr/
Βλ. ιστοσελίδα: http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=2395
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Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας για την
Εκπαίδευση»3

4. 4.

«Συμβουλευτική
Ψυχολογία και
Συμβουλευτική στην
Εκπαίδευση, την Υγεία,
την Εργασία»4

1. Τ.Ε.Α.Π.Η.–Ε.Κ.Π.Α.
2. ΕΜΜΕ–ΕΚΠΑ,
3. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας
4. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Πειραιά.
Διιδρυματικό - Διατμηματικό
1. Τ.Ε.Α.Π.Η. – ΕΚΠΑ
2. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής
Επιστήμης- ΔΠΘ

Λοιπά ΠΜΣ Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΚΠΑ
5. 1.

«Επικοινωνία και ΜΜΕ»

6. 2.

«Μουσική Κουλτούρα και
Επικοινωνία:
Ανθρωπολογικές και
Επικοινωνιακές
Προσεγγίσεις της
Μουσικής»

Μονοτμηματικό με 5 κατευθύνσεις:
 Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα
 Πολιτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα
 Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές
 Συγκρούσεις και Επικοινωνία, και
 Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και
Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
Διατμηματικό - ανενεργό για το ακαδημαϊκό έτος
2017-18

Λοιπά ΠΜΣ Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Παν. Θεσσαλίας
7. 1.
8. 2.

«Αρχιτεκτονικός
Σχεδιασμός»
«Μετα-βιομηχανικός
Σχεδιασμός»

Μονοτμηματικό
Μονοτμηματικό

Λοιπά ΠΜΣ Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Πειραιά
9. 1.
10. 2.

3
4

«Διαδικτυωμένα
Ηλεκτρονικά Συστήματα»
«Networking and Data
Communication»

Μονοτμηματικό
Διατμηματικό
1. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
2. Kingston University, London, U.K.

Βλ.ιστοσελίδα:: http://www.icte.ecd.uoa.gr/
Βλ. ιστοσελίδα:: http://www.gcp.ecd.uoa.gr/course.html
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(Δ) Μελέτη προσφοράς θέσεων -ζήτησης γνωστικού αντικειμένου
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γραμματείας του ΔΠΜΣ, ο αριθμός και το ποσοστό αιτήσεων και
αποδοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για τα ακαδημαϊκά έτη 2005-06 έως και
2016-17 φαίνονται στον Πίνακα V. Παρατηρείται σταθερά υψηλή ζήτηση σε σχέση με τις
προσφερόμενες θέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα, γεγονός που εκφράζει το ενεργό ενδιαφέρον
για το προσφερόμενο γνωστικό αντικείμενο του παρόντος ΠΜΣ.
ΠΙΝΑΚΑΣ V: Στατιστικά στοιχεία της λειτουργίας του ΔΠΜΣ.
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(Ε) Έξοδα – Τέλη Φοίτησης – Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης
 Τα προβλεπόμενα έξοδα του ΔΠΜΣ αναλύονται στο επισυναπτόμενο έντυπο για τον
Προϋπολογισμό σε βάθος πενταετίας.
 Η βιωσιμότητα του ΔΠΜΣ εξασφαλίζεται κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο και από
την αρχή της λειτουργίας του από την καταβολή τελών φοίτησης. Τα δίδακτρα ανέρχονται
στο ποσό των 1.600,00 € ετησίως (3.200,00 € για τα δύο έτη φοίτησης).
 Ωστόσο, το κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ δύναται να καλυφθεί και από εναλλακτικές
πηγές χρηματοδότησης όπως:
1. δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου
ή του ιδιωτικού τομέα,
2. διενέργεια αυτοχρηματοδοτούμενων σεμιναρίων,
3. πόρους ερευνητικά προγράμματα,
4. πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,
5. κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Ερευνητικό και Δημοσιευμένο Έργο Διδασκόντων
(Α) ΤΕΑΠΗ - ΕΚΠΑ
1. Βαρνάβα-Σκούρα Ευαγγελία (Τζέλα), Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαίδευσης και
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ (1η Πρόεδρος ΕΔΕ)

2. Κούρτη Ευαγγελία, Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική
Ηλικία, ΕΚΠΑ (2η Πρόεδρος ΕΔΕ)

3. Γιαλαμάς Βασίλειος, Καθηγητής, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική
Ηλικία, ΕΚΠΑ

4. Ανδρούσου Αλεξάνδρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής
στην Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ

5. Σφυρόερα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ

6. Βούλγαρη Ηρώ, ΕΔΙΠ, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ

7. Μάνεσης Διονύσιος, ΕΔΙΠ, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία,
ΕΚΠΑ

(Β) ΤΕΜΜΕ - ΕΚΠΑ
1. Μεϊμάρης Μιχάλης, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης, ΕΚΠΑ

2. Πλειός Γιώργος, Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,
ΕΚΠΑ

3. Κομνηνού Μαρία, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης, ΕΚΠΑ
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4. Γκούσκος Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης, ΕΚΠΑ

5. Καρακέπελης Χρήστος, Σκηνοθέτης, Συνεργάτης Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης, ΕΚΠΑ

6. Αθανασάτου Ιωάννα, Ειδική Συνεργάτης, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης, ΕΚΠΑ

(Γ) ΤΑΜ–ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1. Παπαδόπουλος Σπύρος, Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας (3ος Πρόεδρος ΕΔΕ)

2. Παπακωνσταντίνου Γιώργος,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Καθηγητής,

Τμήμα

Αρχιτεκτόνων

Μηχανικών,

3. Ψυχούλης Αλέξανδρος, Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας

4. Βενάκη Ηλέκτρα, Ειδική στη Θεωρία και Πρακτική Εικόνας και Ήχου, Συνεργάτης
ΕΠΕΟΤ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

(Δ) ΤΗΗΜ – ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
1. Ραγκούση Μαρία, Καθηγήτρια, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., ΤΕΙ Πειραιά

2. Σαββαΐδης Στέλιος, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., ΤΕΙ Πειραιά

3. Πατρικάκης Χαράλαμπος,
Μηχανικών Τ.Ε., ΤΕΙ Πειραιά

Αναπληρωτής

Καθηγητής,

Τμήμα

Ηλεκτρονικών

4. Μετάφας Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.,
ΤΕΙ Πειραιά
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5. Χαριτόπουλος Άγγελος, ΕΔΙΠ, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., ΤΕΙ Πειραιά

(Ε) ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
1. Γεωργάκη Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ

2. Σωτηροπούλου Χρυσάνθη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών,
Πανεπιστήμιο Πατρών

3. Βώβου Ιωάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού,
Πάντειο Πανεπιστήμιο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Σύνδεση διδασκαλίας και έρευνας
(ΙΙ-Α) Κοινές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις διδασκόντων του ΠΜΣ και
φοιτητών / αποφοίτων του
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

2014
Γρηγοράκη, Μ. (2014, Ιανουάριος). «Μάθηση μέσω φορητών συσκευών. Μία
εκπαιδευτική παρέμβαση κάτω από την Ακρόπολη για μαθητές Δ’ δημοτικού».
Νέος Παιδαγωγός, 2, 213-225. http://www.neospaidagogos.gr/periodiko
Γρηγοράκη, Μ. (2014, Δεκέμβριος). «Διερευνώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα
από τη μουσική και τις νέες τεχνολογίες», Hellenic Journal of Music,
Education
and
Culture
(HeJMEC),
4.
http://hejmec.eu/journal/index.php/HeJMEC/index

2012
Σεμερτζόγλου, Ν. (2012). Οδιαδραστικόςπίνακαςστονηπιαγωγείο. Στο
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Μάνεσης Διονύσιος, Διδάκτωρ ΤΕΑΠΗ – ΕΚΠΑ
Κίργινας Σωτήριος, Υποψήφιος διδάκτωρ ΤΕΜΜΕ – ΕΚΠΑ
Μανώλη Βαϊα, Υποψήφια διδάκτωρ ΤΕΑΠΗ – ΕΚΠΑ
Βαρδαλάχου Ευαγγελία, Υποψήφια διδάκτωρ ΤΕΑΠΗ – ΕΚΠΑ
Κιντσάκης Διαμαντής, Υποψήφιος διδάκτωρ ΤΕΑΠΗ – ΕΚΠΑ
Λούκου Μαρία, Υποψήφια διδάκτωρ ΤΑΜ – Παν. Θεσσαλίας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Σύντομα Βιογραφικά Διδασκόντων
(Α) ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ
Βαρνάβα-Σκούρα Τζέλα
Η Τζέλα Βαρνάβα-Σκούρα είναι ομότιμη καθηγήτρια του ΕΚΠΑ. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1944.
Σπούδασε Ψυχολογία και Ψυχολογία του Παιδιού στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης και
πραγματοποίησε μεταπτυχιακές στο Πανεπιστήμιο του Παρισίου Χ, όπου ανακηρύχθηκε
διδάκτορας το 1973. Εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Research and Statistics Unit, Inner London
Education Authority του Λονδίνου και στο Sociological Research Unit του Institute of Education
του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Δίδαξε με μερική απασχόληση στο Πανεπιστήμιο Brunel και
ως επισκέπτρια καθηγήτρια στο Royal College of Art στο Λονδίνο. Στην Ελλάδα εργάστηκε ως
αναπληρώτρια καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ (1985-1989), ως
επισκέπτρια καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο (1986-1994), ως τακτική καθηγήτρια
στο ΠΤΝ, ΑΠΘ (1992-2000) στο ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ (2000-2011),διδάσκοντας μαθήματα σχετικά με
την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας καθώς και μεθοδολογίας έρευνας
στις επιστήμες της αγωγής.
Διατέλεσε αντιπρόεδρος του ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ (2003-2005) και κοσμητόρισσα της Παιδαγωγικής
Σχολής, ΑΠΘ (1993-1996) καθώς και αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (19891993), (1996-2000). Υπήρξε επιστημονική υπεύθυνη και στη συνέχεια πρόεδρος της Ειδικής
Διατμηματικής Επιτροπής του Διατμηματικού Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών
«Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» (2005-2011). Είναι
επίσης μέλος της συντακτικής επιτροπής του ευρωπαϊκού περιοδικού Παιδιά στην Ευρώπη
Σήμερα, το οποίο εκδίδεται σε πολλές διαφορετικές ευρωπαϊκές γλώσσες.
Κούρτη Ευαγγελία
Η Ευαγγελία Κούρτη είναι καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας των Μέσων Επικοινωνίας στο
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία στο Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σπούδασε Ψυχολογία και Κοινωνιολογία στη Γαλλία και είναι διδάκτωρ
Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Paris X-Nanterre. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα σχετικά με το γνωστικό της αντικείμενο στο Ιόνιο
Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει επίσης διδάξει και δώσει διαλέξεις
στο Institut Universitaire de Formation de Maîtres, IUFM Nord/Pas de Calais-Arras, στο Institut
Universitaire de Formation de Maîtres/ Paris-Universite Paris V, στo Marnix Academie/Utrecht,
στην Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales-Paris. Έχει προσκληθεί ως επισκέπτρια
καθηγήτρια σε διάφορα Πανεπιστήμια του εξωτερικού: Department of Culture, Communication
and Societies -Institute of Education/University of London, The School of the Art Institute of
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Chicago, Department of Communication Arts-University of Wisconsin, School of Arts-Columbia
University/New York.

Έχει διατελέσει Επιστημονική Υπεύθυνη και Πρόεδρος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής
του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» (2011-2017) και του
Διαπανεπιστημιακού
Διατμηματικού
Προγράμματος
Μεταπτυχιακών
Σπουδών
«Συμβουλευτική ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία»
(2014-2015). Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών και διετέλεσε
συντονίστρια του Κλάδου Ψυχολογία των Μέσων Επικοινωνίας και Τεχνολογία της Ελληνικής
Ψυχολογικής Εταιρείας (2015-2017).
Γιαλαμάς Βασίλειος
Ο Βασίλειος Γιαλαμάς είναι Καθηγητής Στατιστικής Επεξεργασίας Ποσοτικών και Ποιοτικών
Δεδομένων και διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Στατιστικής και TΠΕ στην
Εκπαίδευση. Σπούδασε Μαθηματικός στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου
Πατρών, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές (DEA) στη Μαθηματική Στατιστική στο
Université Pierre et Marie Curie-PARIS VI και διδακτορικές σπουδές στη Μαθηματική Στατιστική
στο ίδιο πανεπιστήμιο. Το επιστημονικό του έργο αφορά τη μεθοδολογία και ειδικότερα τις
εφαρμογές της πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης στις κοινωνικές Επιστήμες, τις στάσεις
διδασκόντων και μαθητών/φοιτητών απέναντι στη στατιστική και τις νέες τεχνολογίες και τέλος
το διαδίκτυο. Στο ΠΜΣ έχει διδάξει το μάθημα «Εργαστήριο μεθοδολογίας: ανάλυση
δεδομένων». Στις ερευνητικές του δραστηριότητες συγκαταλέγονται η συμμετοχή σε διεθνή
ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου και ήταν υπεύθυνος πολλών
προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στην χρήση των νέων τεχνολογιών.
Στις δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται άρθρα και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους για
ποικίλα ζητήματα των κοινωνικών επιστημών και της εκπαίδευσης με έμφαση στις στάσεις
διδασκόμενων απέναντι στη μάθηση της στατιστικής και απέναντι στη χρήση των νέων
τεχνολογιών σ’ όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Επίσης, είναι συγγραφέας συγγραμμάτων
στατιστικής για τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ανδρούσου Αλεξάνδρα
Η Αλεξάνδρα Ανδρούσου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διδακτικής Μεθοδολογίας στο
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στη Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει
σπουδάσει στην Αθήνα και στο Παρίσι και η διδακτορική της διατριβή είναι στις Επιστήμες της
Αγωγής με κατεύθυνση την Ψυχολογία (Sorbonne - Paris V- René Descartes). Από το 1997 είναι
μέλος της επιστημονικής επιτροπής που διευθύνει το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των παιδιών
της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη», μια μακρόχρονη και πολλαπλή παρέμβαση
στο πλαίσιο του σχολείου αλλά και της κοινότητας με στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης των
παιδιών της μειονότητας και την ενίσχυση της κοινωνικής τους ένταξης (www.museduc.gr).
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Από το 2003 διδάσκει στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στην Μεταπτυχιακή Θεματική
ενότητα «Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες».
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από θέματα μειονοτήτων και εκπαίδευσης,
επιμόρφωσης
εκπαιδευτικών
και
διδακτικών
πρακτικών.
Συμμετέχει συστηματικά στο Δίκτυο Πρακτικών ασκήσεων των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής.
Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Είναι συνεπιμελήτρια σε
δύο βιβλία «Πολιτισμική Ετερότητα και Ανθρώπινα Δικαιώματα: προκλήσεις για την
εκπαίδευση», Αθήνα, Μεταίχμιο, 2011 (σε συνεργασία με τη Νέλλη Ασκούνη) και «Η πρακτική
άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: θεωρία, πράξη, έρευνα», ηλεκτρονική
έκδοση ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ και Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και
συγγραφέας του «Πώς σε λένε;” Διεργασίες μιας Επιμορφωτικής Παρέμβασης στη Μειονοτική
Εκπαίδευση, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 2005. Ασχολείται επίσης με την παραγωγή
εκπαιδευτικού υλικού που απευθύνεται είτε σε παιδιά (παιδαγωγική βαλίτσα “Εγώ κι εσύ, εδώ
κι εκεί”, “Ο Σεβντάς του σεντουκιού”) είτε σε εκπαιδευτικούς.
Σφυρόερα Μαρία
H Mαρία Σφυρόερα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικής στο Τμήμα Εκπαίδευσης και
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει
Πτυχίο του Τμήματος Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές και
διδακτορικό στις Επιστήμες της Αγωγής, στο Πανεπιστημίου Paris V- René Descartes.
Συμμετέχει στο Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων των Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης και έχει
συνεργαστεί στο Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση των Παιδιών της Μουσουλμανικής
Μειονότητας στη Θράκη καθώς και στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. Από το 2005
διδάσκει στο ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», στο
πλαίσιο του οποίου έχει επιβλέψει μεγάλο αριθμό διπλωματικών εργασιών.
Τα βασικά της ερευνητικά ενδιαφέροντα είναι: η ανάλυση των εκπαιδευτικών πρακτικών, οι
διαδικασίες γραμματισμού, οι στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης, η αξιοποίηση των ΤΠΕ
στην εκπαιδευτική διαδικασία, η εκπαίδευση μειονοτήτων και η εκπαίδευση εκπαιδευτικών.
Βούλγαρη Ηρώ
Η Ηρώ Βούλγαρη είναι Μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ. Έχει αποκτήσει πτυχίο
Παιδαγωγικής από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης, μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση από το University of Leeds, UK, (M.Ed. Information
Technology, Multimedia and Education), και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Επιστημών
της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει
εργαστεί σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα σχετικά με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την
αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού και διαδικτυακών περιβαλλόντων μάθησης, και την
εφαρμογή Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση.
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Τα ακαδημαϊκά τηςενδιαφέροντα, το επιστημονικό της έργο και οι δημοσιεύσεις αφορούν την
εφαρμογή των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, την ηλεκτρονική μάθηση,τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό
ψηφιακών περιβαλλόντων, τη μάθηση μέσω ψηφιακών παιχνιδιών, τις κοινωνικές και
μαθησιακές διαστάσεις των εικονικών κόσμων, τις εικονικές κοινότητες, τη συνεργατική
μάθηση, και την επικοινωνία και συνεργατική μάθηση με την υποστήριξη υπολογιστή.
Μάνεσης Διονύσιος
Ο Διονύσιος Μάνεσης είναι απόφοιτος του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την
εκπαίδευση του ΕΚΠΑ και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το ΤΕΑΠΗ του ΕΚΠΑ στην
Στατιστική. Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία σε μαθήματα ΤΠΕ και Στατιστικής στο ΑΤΕΙ
Πειραιά και στο ΕΚΠΑ. Διδάσκει στο ΤΕΑΠΗ του ΕΚΠΑ τα μαθήματα «Εισαγωγή στην
Πληροφορική» και «Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική» από το 2004,
ενώ παράλληλα επιβλέπει επιστημονικά πτυχιακές εργασίες. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά
προγράμματα στο ευρύτερο πεδίο των εφαρμογών της στατιστικής ανάλυσης στις κοινωνικές
επιστήμες και στην εκπαιδευτική ψυχολογία.
Έχει δημοσιεύσει σε περιοδικά και συνέδρια, ελληνικά και διεθνή, με διαδικασία κρίσης. Τα
ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μάθηση βασισμένη στα ψηφιακά παιχνίδια,
με έμφαση στα μαθηματικά και στη στατιστική, την επίδραση της χρήσης των ΤΠΕ στις στάσεις
των φοιτητών/φοιτητριών ως προς το αντικείμενο μάθησης, και τις σχέσεις άγχους-στάσεων με
τη διδασκαλία, τη μάθηση της στατιστικής και τις επιδόσεις σε μαθήματα στατιστικής
μελλοντικών εκπαιδευτικών. Ο Διονύσης Μάνεσης μιλά Αγγλικά και Ιταλικά και έχει βασικές
γνώσεις Πορτογαλικών.
(Β) ΤΕΜΜΕ-ΕΚΠΑ
Μεϊμάρης Μιχαήλ
Ο Ομότιμος Καθηγητής Μιχάλης Μεϊμάρης είναι ιδρυτής του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών
του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει σπουδάσει Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διαθέτει
δύο διδακτορικούς τίτλους στη Στατιστική και την Ανάλυση Δεδομένων με ηλεκτρονικό
υπολογιστή (Πανεπιστήμιο Παρισίων VI, Pierre et Marie Curie).
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις Νέες Τεχνολογίες στην Επικοινωνία, την
Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε., στο Νέο Τεχνολογικό Επικοινωνιακό Περιβάλλον και τον σχεδιασμό
του, στην Ψηφιακή Αφήγηση, στην Οπτική Επικοινωνία, στα Πολυμέσα, στην Ανοικτή, Ευέλικτη
και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, στη Μάθηση που βασίζεται στο Ψηφιακό Παιχνίδι, καθώς και
στην κατάρτιση και επιμόρφωση στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών.
Έχει χρηματίσει Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ επί δύο θητείες, Διευθυντής
του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας, και συμμετέχει
με συμβουλευτικό ρόλο στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής
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(Σ.Ε.Ε.Π.). Ο καθηγητής Μεϊμάρης είναι μέλος της Διεθνούς Επιτροπής και Πρόεδρος της
Εθνικής Επιτροπής Βραβείων Möbius, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Maison des
Sciences de l’Homme Nord της Γαλλίας και του C.I.T.I. του Πανεπιστημίου της Λισσαβόνας.
Είναι επίσης μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Γαλλικών Εργαστηρίων (French Laboratories of
Excellence) της Εθνικής Επιτροπής Έρευνας της Γαλλίας (ANR). Από το 2014 είναι μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας στην
Εκπαίδευση της UNESCO (UNESCO Institute for Information Technologies in Education - IITE).
Του έχει απονεμηθεί από τη Γαλλική Δημοκρατία ο τίτλος του Chevalier de l’Ordre des Palmes
Académiques (Ιππότης του Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοίνικα).
Πλειός Γιώργος
Ο Γιώργος Πλειός είναι Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας στα
ΜΜΕ του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών. Κατά το παρελθόν εργάστηκε στα Πανεπιστήμια Κρήτης και Ιωαννίνων. Έχει διδάξει
ως επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστημίου του Κιέβου "Taras Shevchenko", στο
Πανεπιστήμιο Σόφιας "St Kliment Ohridski" και στο Πανεπιστήμιο Frederick, ενώ έχει δώσει
διαλέξεις σε πανεπιστήμια της Πορτογαλίας, της Ουγγαρίας και της Κύπρου.
Έχει σπουδάσει Κοινωνιολογία, με μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΑ και PhD) στην Κοινωνιολογία
του πολιτισμού και των ΜΜΕ. Μόνος ή σε συνεργασία με άλλους έχει δημοσιεύσει 7 βιβλία, 21
κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πάνω από 40 άρθρα σε
ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει παρουσιάσει περισσότερες από 50
εργασίες σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και διεθνώς. Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί
σε Μ. Βρετανία, ΗΠΑ, Ισπανία, Πορτογαλία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία κ.ά. χώρες. Τα
τελευταία χρόνια ασχολείται με την έρευνα των ελληνικών ειδήσεων και έχει διευθύνει
περισσότερες από 25 σχετικές έρευνες.
Πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις του είναι: «Η δημοσιογραφική δεοντολογία και τα ΜΜΕ/2013 –
2014» (συν-συγγραφή υπό έκδοση), Η πολιτική των ειδήσεων (2016), Problemas sociales e
Internet: de la individualización al aislamiento social y la desigualdad
social (2016), Communication and Symbolic Capitalism. Rethinking Marxist Communication
Theory in the Light of the Information Society (2015), Facebook καικρίση: εναλλακτική
πληροφόρηση ή προσαρμογή? (2015), Οι ειδήσεις της κρίσης (2015), Social media in time of
crisis (2014), H1N1 and news. Information or panic? (2014). Η κρίση και τα ΜΜΕ (2013,
επιμ.), Η Κοινωνία της ενημέρωσης (2011), Τα ‘εθνικά θέματα’ στη δίνη των ΜΜΕ (συνσυγγραφή, 2010). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη σχέση ΜΜΕ και κοινωνία,
ειδικότερα στην ανάλυση των ειδήσεων, και της σχέσης των ΜΜΕ με την ιδεολογία, την
εκπαίδευση, την προπαγάνδα, την εικόνα κ.ά.
Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών φορέων και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής
Κοινωνιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ). Την περίοδο 2011 - 2015 υπήρξε Αναπληρωτής Συντονιστής
του Ερευνητικού Δικτύου 18 της Ευρωπαϊκής Κοινωνιολογικής Εταιρείας (ESA). Στο διάστημα
2011 - 2015 και από 1/12/2017 Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ. Στο
διάστημα 2015 – 2017 ήταν μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου (του Ευρωπαϊκού Κέντρου για
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την Ελευθερία του Τύπου και των ΜΜΕ (ECPMF). Από τον Νοέμβριο 2016 είναι μέλος του Δ.Σ.
του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ).
Περισσότερες πληροφορίες στο: https://sites.google.com/site/giorgospleios/
Κομνηνού Μαρία
H Μαρία Κομνηνού είναι πτυχιούχος στην ψυχολογία, κοινωνιολογία και στα οικονομικά (P.S.E
Brunell University) και διδάκτωρ Κοινωνιολογίας του London School of Economics (1984). Είναι
ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε
διευθύντρια του Εργαστηρίου Οπτικοακουστικών Μέσων στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, του οποίου αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος. Στις
επαγγελματικές της ενασχολήσεις εργάστηκε ως Ταμίας και Μέλος της Δ.Ε. της Ταινιοθήκης της
Ελλάδος και υπήρξε Υπεύθυνη για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα κατάρτισης στην προστασία της
κινηματογραφικής πολιτιστικής κληρονομιάς "Archimedia" για την Ελλάδα.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τη Θεωρία της Επικοινωνίας, την Πολιτική
Επικοινωνία, τη Θεωρία του Κινηματογράφου και τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο (με έμφαση
στον ελληνικό). Σημαντικότερα έργα της: "Κοινωνία, εξουσία και ΜΜΕ" (επιμ. με τον Χ.
Λυριντζή, 1988), "Κοινότητα, κοινωνία και ιδεολογία" (επιμ.με τον Ε. Παπαταξιάρχη, 1990) και
"Από την αγορά στο θέαμα: Η συγκρότηση της δημόσιας σφαίρας και του κινηματογράφου στη
σύγχρονη ελληνική κοινωνία 1950-1996" (2001).
Γκούσκος Δημήτρης
Ο Δημήτρης Γκούσκος, γεννημένος το 1968, είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα
Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Εργαστηρίου Νέων
Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, όπου συμβάλλει στο συντονισμό
των ερευνητικών ομάδων Ψηφιακά Μέσα για Συμμετοχή και Ψηφιακά Παιχνίδια και Ψηφιακά
Μέσα για Μάθηση. Είναι πτυχιούχος (1990) κα διδάκτορας (1998) του Τμήματος
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συντονίσει ομάδες εργασίας
για το έργο eco Κτήμα για τη μάθηση και το παιχνίδι μέσα από υβριδική διάχυτη εμπειρία, την
πλατφόρμα Οργάνωση 2.0 για χαρτογράφηση αυτο-οργανωμένων δικτύων κοινωνικής
αλληλεγγύης, τη δράση Μάθηση 2.0 για συλλογικά ψηφιακά μέσα στην εκπαίδευση, την
πλατφόρμα ψηφιακής αφήγησης Μηλιά (Euromedia Seal of Approval 2011) και τα ψηφιακά
παιχνίδια μάθησης Ηλεκτροδωμάτιο, Λο και Μαγικό Φίλτρο (Comenius Edumedia Medal 2009)
και έχει συμβάλλει ως Πρόεδρος Προγράμματος στο 5th European Conference on Games-Based
Learning. Συνεισφέρει ως Αρχισυντάκτης του επιστημονικού περιοδικού International Journal
of Electronic Governance και υπήρξε μέλος της ομάδας ανάπτυξης της ηλεκτρονικής δημόσιας
υπηρεσίας TAXISnet (eEurope Good Practice Label 2001).
Έχει συνεργαστεί (2017-2018) ως σύμβουλος σε θέματα οικονομίας της γνώσης και επιστήμης,
τεχνολογίας και καινοτομίας για την αειφόρο ανάπτυξη με την United Nations Economic and
Social Commission for Western Asia και έχει συμβάλλει ως Εξωτερικός Εμπειρογνώμονας
Αξιολογητής στο EU Horizon 2020 Framework Programme. Από το 2000 έχει διδάξει σε
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μεταπτυχιακό και προπτυχιακό επίπεδο στα Πανεπιστήμια Αιγαίου, Πελοποννήσου και Αθηνών
περισσότερα από 20 μαθήματα σε θέματα ψηφιακής επικοινωνίας, ψηφιακών παιχνιδιών,
συμμετοχικών μέσων, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τεχνολογίας λογισμικού και
πληροφοριακών συστημάτων, ενώ έχει παράσχει επιστημονική επίβλεψη σε 8 διδακτορικές
διατριβές, περισσότερες από 30 διπλωματικές εργασίες και 11 πτυχιακές εργασίες.
Έχει συμμετάσχει σε άνω των 10 έργα Ε&ΤΑ και άνω των 20 έργα και μελέτες ΤΠΕ και, κατά το
διάστημα 1997-2004, έχει συνεργαστεί ως ειδικός σύμβουλος με την Γενική Γραμματεία
Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης & Αποκέντρωσης και την Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Έχει συν-επιμεληθεί πρακτικά 2 διεθνών
επιστημονικών συνεδρίων και έχει συν-δημοσιεύσει σε συλλογικούς τόμους, περιοδικά και
συνέδρια με διαδικασία κρίσης περισσότερες από 110 ερευνητικές εργασίες με περισσότερες
από 720 αναφορές.
Έχει διοργανώσει αριθμό επιστημονικών εκδηλώσεων και συμβάλλει ως κριτής σε διεθνή
συνέδρια και περιοδικά.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν εφαρμογές της ψηφιακής επικοινωνίας στην
ανοικτή διακυβέρνηση, τη δημόσια συμμετοχή, την παιγνιώδη μάθηση και τη διαδραστική
αφήγηση. Έχει επιμεληθεί την μετάφραση 3 βιβλίων στα ελληνικά, μιλά αγγλικά και γαλλικά
και έχει βασική γνώση ισπανικών.

Καρακέπελης Χρήστος
Ο Χρήστος Καρακέπελης Γεννήθηκε το 1962. Φοίτησε στο Πάντειο (Πολιτικές Επιστήμες), αλλά
εγκατέλειψε τις σπουδές του για τη σκηνοθεσία. Αποφοιτώντας από τη σχολή Σταυράκου
εργάστηκε στη διαφήμιση (Stefi) και στη συνέχεια για 12 χρόνια στον ΣΚΑΪ σκηνοθετώντας
ντοκιμαντέρ πάνω στην ελληνική ιστορία, τον πολιτισμό και διεθνή θέματα (Έλλληνες του
Πνεύματος & της Τέχνης, Ιnfo War κλπ). Έχει σκηνοθετήσει σειρές ντοκιμαντέρ για την EΡΤ και
για ιδιωτικούς φορείς (Γιατροί του Κόσμου κλπ).
Έχει υλοποιήσει δύο κινηματογραφικά ντοκιμαντέρ : «Το Σπίτι του Κάιν» (η υπαρξιακή
κατάσταση καθημερινών ανθρώπων που διέπραξαν φόνο) & «Πρώτη Ύλη» (μια ταινία στις
παραγκουπόλεις της Αθήνας με θέμα το δεσμό των εργατών-μεταναστών με την ελληνική
βιομηχανία χάλυβα). Και οι δύο ταινίες τιμήθηκαν με βραβεία και διακρίσεις στην Ελλάδα και
το εξωτερικό.
Από το 2014 υλοποιεί προσωπικό ετήσιο εργαστήριο ντοκιμαντέρ δημιουργώντας έναν πυρήνα
νέων δημιουργών, συνεργάζεται με το Caravan Project και διδάσκει στη Σχολή Σταυράκου. Το
τελευταίο διάστημα εργάζεται μεταξύ Ελλάδας, Τανζανίας και Κίνας για το νέο του ντοκιμαντέρ
«2052» και συγγράφει το σενάριο της πρώτης του ταινίας μυθοπλασίας, «Δύναμη Αδράνειας».
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Είναι μέλος της επιτροπής του προγράμματος υποστήριξης νέων καλλιτεχνών Art Works (υπό
την αιγίδα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος) και mentor των καλλιτεχνικών projects. Από το
2015 συνδιδάσκει με τιςΜ. Κομνηνού και Ι. Αθανασάτου στο μεταπτυχιακό Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση (ΤΕΑΠΗ –Α13) το μάθημα «Πολιτισμικές
σπουδές: εφαρμογές στο πεδίο των ταινιών τεκμηρίωσης και του πολιτιστικού ντοκιμαντέρ».
Αθανασάτου Ιωάννα
Γεννήθηκε στην Ραφήνα το 1959. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη Νομική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών το 1981. Στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα Σκηνοθεσίας
Κινηματογράφου στη Σχολή Σταυράκου και κατόπιν,ως ειδική μεταπτυχιακή υπότροφος,
ξεκίνησε
την εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής σε θέματα του Ελληνικού
Μεταπολεμικού κινηματογράφου στον Τομέα Επικοινωνίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1995 προσεκλήθη ως επισκέπτρια επιστήμων(visitingscholar)
στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Ohio στης ΗΠΑ., όπου συνέχισε τη διδακτορική της έρευνα
και συνεργάσθηκε με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα των Νεοελληνικών Σπουδών. Το 1999
υποστήριξε με «άριστα» το διδακτορικό της με τίτλο «Ελληνικός Κινηματογράφος 19501967.Λαικήμνήμη και ιδεολογία».
Από το 2000-2002 δίδαξε με αυτοδύναμη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Από το 2003
μέχρι σήμερα διδάσκει με αυτοδύναμη διδασκαλία μαθήματα Κινηματογράφου, Πολιτισμικής
Ανάλυσης και Φύλου στο Πανεπιστήμια Αθηνών και από το 2011μέχρι σήμερα συνεργάζεται
ως Καθηγήτρια σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο/Σπουδές Ελληνικού
Πολιτισμού. Συμμετείχε στην ίδρυση του Τμήματος Κινηματογράφου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου δίδαξε (2004-2008) μαθήματα Ιστορίας Κινηματογράφου ,
Ελληνικού και Παγκόσμιου. Συνεργάζεται ως επιστημονική συνεργάτης στο Μεταπτυχιακό
πρόγραμμα Πολιτισμικών Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και
στο Διεπιστημονικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΤΕΑΠΗ(στο
μάθημα του ντοκιμαντέρ).

Έχει συνεργαστεί με το Ελληνικό Γραφείο του Προγράμματος Media της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την ανάπτυξη της οπτικοακουστικής παραγωγής (MediaDeskHellas), την Ταινιοθήκη της
Ελλάδας, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε θέματα Κινηματογράφου και Εκπαίδευσης. Μέλος
Κριτικών Επιτροπών και Κριτική Σχολιαστής στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας(
κατά τα έτη 2016 και 2017).Ως επιστημονική συνεργάτης στο Διατμηματικό Πρόγραμμα
Σπουδών Φύλου και Ισότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών(2004-2009) έχει αναπτύξει
ιδιαίτερα την διάσταση του Φύλου στην ανάλυση του Πολιτισμού και της Κινηματογραφικής
αφήγησης, στα πλαίσια της ευρύτερης ενασχόλησης της με την Ιστορία και Θεωρία του
κινηματόγραφου. ‘Εχει δημοσιεύει σειρά κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους, άρθρων σε
επιστημονικά περιοδικά και στον Τύπο σε θέματα Κινηματογράφου, Φύλου και Πολιτισμικής
Ανάλυσης .
(Γ) ΤΑΜ-ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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Παπαδόπουλος Σπύρος
Ο Σπύρος Παπαδόπουλος είναι αρχιτέκτων, σκηνοθέτης, καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο οποίο διετέλεσε πρόεδρος από το 2014 μέχρι το 2016 και
διευθυντής του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής
Τεκμηρίωσης (ΕΠΕΟΤ).Από το 2000 διδάσκει Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό και σύγχρονα
Οπτικοκαουστικά Μέσα στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΠΘ. Από το 1998 διδάσκει στο Διατμηματικό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Μ.Π. «Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός» και από
το 2005 στο Διιδρυματικό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση». Έχει επίσης διδάξει ως επισκέπτης
καθηγητής στην Αρχιτεκτονική Σχολή της Μαδρίτης στο Πανεπιστήμιο του Alcalá και στο
Πανεπιστήμιο Camilo José Cela και έχει δώσει ως προσκεκλημένος ομιλητής πλήθος διαλέξεων
σε πανεπιστήμια και ιδρύματα του εξωτερικού.
Ασχολείται ενεργά με τα οπτικοακουστικά μέσα στα πεδία των εικαστικών τεχνών και της
αρχιτεκτονικής, διερευνώντας τη διεπαφή και την αλληεπίδραση των σύγχρονων μορφών
σχεδιασμού και των νέων τεχνολογιών. Το έργο του έχει παρουσιαστεί σε εκθέσεις
αρχιτεκτονικής, σε φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, συνέδρια και δημοσιευτεί στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Έχει επιμεληθεί και έχει σκηνοθετήσει την τηλεοπτική εκπομπή “METALOCUS” με
θέμα τις εικαστικές τέχνες και την αρχιτεκτονική (Seven-X, 2000). Από το 1999 συν-επιμελείται
στη Μαδρίτη το διεθνές περιοδικό “METALOCUS”, που έχει διακριθεί επανειλημμένως για τη
διάχυση της αρχιτεκτονικής.
Ιστοσελίδα: http://www.arch.uth.gr/el/staff/S_Papadopoulos
Παπακωνσταντίνου Γιώργος
Αρχιτέκτονας και σκηνοθέτης ειδικευμένος στα ντοκυμαντέρ και τα πολυμέσα. Σπούδασε
Αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ (1976). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Προστασίας Κτιρίων και Οικιστικών
Συνόλων, Πανεπιστήμιο Heriot-Watt, Eδιμβούργο (1978). Εργάσθηκε ως αρχιτέκτων μέχρι το
1983 συμμετέχοντας σε μελέτες κτιριακών έργων, χωροταξικές μελέτες και αρχιτεκτονικούς
διαγωνισμούς. Σπουδές Κινηματογράφου/ Βίντεο/ Κινούμενου σκίτσου στην École Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD), Παρίσι (1983-89) και σπουδές Διαδραστικών
Πολυμέσων στο Πανεπιστήμιο PARISVIII, στο Παρίσι. Μεταπτυχιακό δίπλωμα D.E.A στις
Eικαστικές Tέχνες και την Tεχνολογία της Eικόνας, στο Πανεπιστήμιο PARISVIII (1987) με θέμα
«Η βίντεο-τέχνη μεταξύ ηλεκτρονικής και πληροφορικής τεχνολογίας». Διδάκτωρ (cum laude),
Arts et Sciences de l'Art, τουΠανεπιστημίου Paris I, Panthéon Sorbonne (2014). Θέμα:
"Theoretical approaches of spatial organization modes in multimedia architectures".
Στο διάστημα 1985-9 πραγματοποίησε μια σειρά ταινιών βίντεο, πειραματικού χαρακτήρα,
επάνω σε θέματα σχετικά με την αντίληψη του χώρου και την ιδιαιτερότητα της ηλεκτρονικής
εικόνας. Από το 1989 μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει στην σκηνοθεσία και παραγωγή
ντοκυμαντέρ και πολυμέσων με θεματολογία σχετική με την αρχιτεκτονική, την πόλη, και την
τέχνη. Έχει διακρίσεις σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και σε φεστιβάλ ντοκυμαντέρ και
πολυμέσων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 70 άρθρα σε
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επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους.
Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις αναπαραστατικές τεχνολογίες, στις
νέες αντιλήψεις χώρου στα διαδραστικά πολυμέσα και στα ηχοτοπία. Υπήρξε συνεργάτης
ερευνητής του Εργαστηρίου Oικοδομικής και Βιομηχανικού Αντικειμένου, Tομέας Συνθέσεων
και Tεχνολογίας Aιχμής, Σχολή Aρχιτεκτόνων, EMΠ (1989-2001). Από το 1999 είναι μέλος του
Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης (ΕΠΕΟΤ) του
Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας http://lecad.arch.uth.gr/el.
Από το 1999, διδάσκει στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΤΑΜ) του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας και από το 2009 έως το 2012 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Αρχιτεκτονικός
Σχεδιασμός- Συμβιώσεις" του ΤΑΜ. Από το 2005, συμμετέχει στο ΔΔ ΜΠΣ «Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση».
Ψυχούλης Αλέξανδρος
Ο Αλέξανδρος Ψυχούλης γεννήθηκε στο Βόλο το 1966 και σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη
Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Σήμερα είναι Καθηγητής «Τέχνης και Τεχνολογίας» στο
Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το 1997 του απονέμεται το βραβείο
Benesse για το έργο του Black Box με το οποίο συμμετέχει στην 47η Μπιενάλε της Βενετίας.
Έχει πραγματοποιήσει πολλές ατομικές εκθέσεις μεταξύ των οποίων: Μια καλλιεργήσιμη
έκσταση, a.antonopoulou.art (2017), Γιατί ποτέ δεν μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά,
a.antonopoulou.art, Αθήνα (2014) Τα νύχια του Θεού, a.antonopoulou.art, Αθήνα (2012), Στον
ίσκιο του AILANTHUS ALTISSIMA, Γκαλερί Ζήνα Αθανασιάδου, Θεσσαλονίκη (2010), Μίλα για τη
ζωή σου σε υλικά χωρίς μνήμη, Lionheart, Βοστόνη (1999), Do you Want?, Cartwrigt Hall Art
Gallery, Μπράντφορντ, Αγγλία (1998), Πουθενά δεν είναι αρκετά μακριά για να γλιτώσεις από
τις εικόνες και τον πόνο που σου προκάλεσαν, Deitch Projects, Νέα Υόρκη (1998).
Έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό μεταξύ των
οποίων THE LUMINOUS INTERVAL, Guggenheim Bilbao, Μπιλμπάο (2011), Διευρυμένες
Οικολογίες /προσεγγίσεις σε μια εποχή κρίσης, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα
(2009), Διεμπειρίες, Ελλάδα 2008, “978” Space, Πεκίνο (2008), Σε ενεστώτα χρόνο, Εθνικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα (2007), ON: THE CONTEMPORARY AND THE MODERN IN
EUROPEAN AND JAPANESE CULTURE, Ιταλικό Ινστιτούτο, Τόκιο (2006), , Διασχίζοντας τα όρια,
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη (2006), Μπιενάλε Τέχνης και Αθλητισμού,
Αταραθάνας, Σεβίλλη, Ισπανία (2005), Body Works, Δημοτικό Κέντρο Τεχνών, Λευκωσία (2004),
Breakthrough! Ελλάδα 2004, Προοπτικές στη Σύγχρονη Τέχνη, Alcala, Μαδρίτη (2004), Σύνοψις
1, Επικοινωνίες, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα (2000). ‘Εχει δημιουργήσει σειρά
Διαδραστικών Animation για πολυμεσιακές εφαρμογές, καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις και
θεατρικές παραστάσεις.
Βενάκη Ηλέκτρα
Η Ηλέκτρα Βενάκη έχει πραγματοποιήσει σπουδές κινηματογράφου στη Σχολή Λ. Σταυράκου
στην Αθήνα. B.A (Maitrise) στις κινηματογραφικές σπουδές και M.A (D.E.A) στον
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Κινηματογράφο, Οπτικοακουστικά και Τηλεόραση, κατεύθυνση Ιστορία και Θεωρία,
πανεπιστήμιο Παρίσι Ι Πανθεόν – Σορβόνη (1990). Διδασκαλίες: 2009: Διδασκαλία του
μαθήματος «Η Κινούμενη Εικόνα ως Μέσο Έκφρασης και Επικοινωνίας», ΔΔΠΜΣ Τεχνολογίες
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση, 2005-2007: Διδασκαλία του
μαθήματος «Μοντάζ», Τμήμα Κινηματογράφου, Σχολή Καλών Τεχνών, ΑΠΘ, 2005 έως σήμερα:
Διδασκαλία Μοντάζ και Ηχητικού Σχεδιασμού σε Ιδιωτικά Κολέγια και ΙΕΚ.
Eπαγγελματική Ενασχόληση: 1996-2005: Υπεύθυνη Οπτικοακουστικών Παραγωγών της πύλης
www.in.gr καθώς και των περιοδικών RAM, HiTECH, InLife και ROM του Οργανισμού
Λαμπράκη, Υπεύθυνη παραγωγής των ελληνικών ντοκιμαντέρ της National Geographic Society,
1999-2002: Αρχισυντάκτης του κινηματογραφικού τμήματος της δικτυακής πύλης www.in.gr.,
1996-2002: Αρθρογράφος στα περιοδικά RAM και HiTECH του Οργανισμού Λαμπράκη, 1983
έως σήμερα: Μοντάζ κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, μεγάλου μήκους, μικρού
μήκους και ντοκιμαντέρ με διακρίσεις στα Διεθνή Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και Δράμας. 2008
έως σήμερα: Συνεργάτης Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής
Τεκμηρίωσης (ΕΠΕΟΤ), Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΘ. Ιδρύτρια του δικτυακού blog για
τον Βαλκανικό κινηματογράφο, http://altcine.wordpress.com (2011) και του online φεστιβάλ
ταινιών μικρού μήκους των Βαλκανίων, altcineAction! (2012).
Έχει δημοσιεύσει πληθώρα άρθρων για τον ήχο, το μοντάζ και τις νέες τεχνολογίες στον
κινηματογράφο και έχει λάβει μέρος σε αντίστοιχα συνέδρια και ημερίδες. 2016-2017,
διετέλεσε Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Τα ερευνητικά της
ενδιαφέροντα εστιάζονται στην κινηματογραφική διαδικασία παραγωγής και στις δυνατότητες
του ηχητικού σχεδιασμού.
(Δ) ΤΗΗΜ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ραγκούση Μαρία
Η Μαρία Ραγκούση έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο (1987 – κατεύθυνση Πληροφορικής), μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (MSc)
στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος από το University of Virginia, USA (1990) και διδακτορικό
δίπλωμα (PhD) από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ
(1994), στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος και Αναγνώριση Προτύπων. Το 1998 εξελέγη στο
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Πειραιά, όπου διδάσκει έως σήμερα. Έχει εικοσαετή
εμπειρία σε διδασκαλία και έρευνα, με συμμετοχή σε σειρά από ερευνητικά προγράμματα και
έργα, εθνικά και ευρωπαϊκά/ διεθνή, ως ερευνήτρια και ως συντονίστρια. Έχει συγγράψει δύο
διδακτικά εγχειρίδια και άνω των 100 δημοσιεύσεων στην περιοχή της Ψηφιακής
Επεξεργασίας Σήματος, της Φασματικής Ανάλυσης και της Αναγνώρισης Προτύπων, καθώς και
των εφαρμογών τους σε διάφορα πεδία, με έμφαση στην επεξεργασία Φωνής, Ήχου και
Βιοϊατρικών Σημάτων. Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις
τεχνολογίες περιβαλλοντικής επίβλεψης, τον χαρακτηρισμό και μοντελοποίηση νέων υλικών
και συστημάτων μέσω γραμμικών /μη γραμμικών μεθόδων καθώς και τις σύγχρονες
εκπαιδευτικές τεχνολογίες για ηλεκτρονική μάθηση. Τέλος η Μαρία Ραγκούση είναι μέλος του
ΙΕΕΕ (1988), του ISCA (1993) και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (1988).
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Υπήρξε Μέλος της ερευνητικής ομάδας του partner ΤΕΙ Πειραιά στο ερευνητικό πρόγραμμα
του European Economic Area Financial Mechanism (EEA FM) 2009-2014, Priority sector
“Diversity, inequalities and social inclusion”, Programme Area: GR07 – Academic Research,
μετίτλο "CT-AudioLink: Improving aural cultural links between different lingual communities in
Thrace” (2015-2016). Είναι Μέλος της ερευνητικής ομάδας του partner ΤΕΙ Πειραιά στο
ερευνητικό πρόγραμμα HORIZON 2020 / FCT-14-2014, με τίτλο "TRILLION: TRusted, CItizen-LEA
coILaboratIon over sOcial Networks" (2015-2018), Μέλος της ερευνητικής ομάδας του partner
ΤΕΙ Πειραιά στο ερευνητικό πρόγραμμα HORIZON 2020 / DRS-11-2015, nr. 700191 με τίτλο
"STORM: Safeguarding Cultural Heritage through Technical and Organisational Resources
Management” (2016-2019).
Σαββαΐδης Στυλιανός
Ο Στυλιανός Π. Σαββαΐδης έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού
Υπολογιστών και το διδακτορικό του δίπλωμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το 1991
και 1997, αντίστοιχα. Εργάστηκε ως Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών σε μία από τις μεγαλύτερες
εταιρείες Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, από 1997 έως και το 2003. Από το 2004, είναι
Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Πειραιά στη βαθμίδα του
Επίκουρου Καθηγητή μέχρι το 2009 και στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή μέχρι το 2014,
οπότε και εξελέγη Καθηγητής του Τμήματος. Έχει δημοσιεύσει πλέον των 50 εργασιών σε
διεθνή επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους και σε διεθνή επιστημονικά
συνέδρια, ενώ έχει συμμετάσχει σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα στο
ευρύτερο αντικείμενο του εφαρμοσμένου ηλεκτρομαγνητισμού.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ζητήματα Ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας και
εφαρμογών στην Παραγωγή και Ακτινοβολία Μικροκυματικών Παλμών Υψηλής Ισχύος, στη
διάδοση και σκέδαση Η/Μ κυμάτων, στη μεθοδολογία ελέγχων και μετρήσεων
Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Μετρήσεων και Μοντελοποίησης ασύρματων καναλιών,
Σχεδίασης και Μέτρησης Κεραιών καθώς και εφαρμογές Η/Μ υπολογιστικών μεθόδων σε
φωτονικές διατάξεις. Τέλος είναι μέλος του Εργαστηρίου Επικοινωνιών και Δικτύων του
Τμήματος και υπεύθυνος του Εργαστηρίου Κινητής Επικοινωνίας και Τηλεπικοινωνιακών
Δικτύων.
Πατρικάκης Χαράλαμπος
Ο Χαράλαμπος Ζ. Πατρικάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 32
εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, σε 16 από τα οποία έχει ασχοληθεί ως τεχνικός
συντονιστής/επιστημονικός υπεύθυνος ή κύριος ερευνητής. Έχει περισσότερες από 100
δημοσιεύσεις σε κεφάλαια βιβλίων, διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, και έχει 2
συνεισφορές στην εθνική νομοθεσία. Είναι διατελέσει μέλος σε Επιτροπές
Συντονισμού/Οργάνωσης σε περισσότερα από 50 διεθνή περιοδικά και συνέδρια, και έχει
διατελέσει συντάκτης στη δημοσίευση ειδικών τευχών διεθνών επιστημονικών περιοδικών,
πρακτικών συνεδρίων, και είναι συν-συγγραφέας σε τρία βιβλία. Είναι senior member του ΙΕΕΕ,
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μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σύμβουλος καθηγητής του φοιτητικού τμήματος
του ΙΕΕΕ στο ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.
Είναι Επικεφαλής της Ερευνητικής Ομάδας Δικτύων και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών (CONSERT-Computer Networks & Services Research Team), Επιστημονικός
υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος HORIZON 2020/FCT-14-2014, με τίτλο "TRILLION:
TRusted, Citizen-LEA coI Laborationover social Networks" (2015-2018), Επιστημονικός
υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος HORIZON 2020 / DRS-11-2015, nr. 700191 μετίτλο
"STORM: Safeguarding Cultural Heritage through Technicaland Organisation al Resources
Management” (2016-2019).
Μετάφας Δημήτριος
Ο Δημήτριος Μετάφας γεννήθηκε στον Πειραιά την 1η Δεκεμβρίου 1964. Είναι διπλωματούχος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών από το 1987. Ολοκλήρωσε τη
διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Πατρών το 1993 με θέμα «Σχεδιασμός και
ανάπτυξη επεξεργαστών ψηφιακών σημάτων με αυξημένο σύνολο αριθμητικών εντολών». Από
το 1995 έως το 2001 εργαζόταν στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α. Ε. ως διαχειριστής εθνικών και διεθνών
ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων στις επιστημονικές περιοχές του σχεδιασμού ειδικών
επεξεργαστών, των μεθοδολογιών συν-ανάπτυξης υλικού και λογισμικού, των ενσωματωμένων
συστημάτων, και του λογισμικού πραγματικού χρόνου. Από το 2001 έως το 2003 ήταν
υπεύθυνος της περιοχής λογισμικού πραγματικού χρόνου στο τμήμα Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων της ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α. Ε. Έργα στην ανάπτυξη των οποίων συνέβαλε είναι η
μικροκυματική ζεύξη 15 GHz, ο ειδικός επεξεργαστής κινητής τηλεφωνίας GSM/DECT, το
λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου για της ανάγκες της κινητής τηλεφωνίας και ο
επεξεργαστής ασύρματου δικτύου WLAN 5 GHz. Από το 2003 έως το 2006 ήταν υπεύθυνος
αναπτυξιακής ομάδας λογισμικού ενσωματωμένων συστημάτων στην Στρατηγική
Επιχειρηματική Μονάδα των Δικτύων Πολλαπλών Υπηρεσιών της ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α. Ε. Από το 2003
έως το 2006 ήταν Συνεργαζόμενος Επίκουρος Καθηγητής και από το 2006 έως το 2011 τακτικός
Επίκουρος Καθηγητής στο Athens Information Technology Center of Excellence, υπεύθυνος του
τομέα ενσωματωμένων συστημάτων.
Από το 2011 έως το 2015 ήταν Καθηγητής Εφαρμογών και από το 2015 έως σήμερα είναι
Επίκουρος Καθηγητής στο ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., στο τμήμα των Ηλεκτρονικών Μηχανικών, (Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ν.4521/2018)
Διδάσκει τα μαθήματα του «Προγραμματισμού», «Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού»,
«Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων» καθώς και τα μεταπτυχιακά μαθήματα του
«Προγραμματισμού
Ενσωματωμένων
Συστημάτων
Πραγματικού
Χρόνου»
και
«Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού».
Ως καθηγητής του μεταπτυχιακού προγράμματος «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» διδάσκει τα μαθήματα «Συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης και
τεχνολογίες τηλε-εκπαίδευσης» και «Εισαγωγή στις σύγχρονες τεχνικές και πλατφόρμες
προγραμματισμού» .Ο κ. Μετάφας είναι επίσης μέλος της «Ελληνικής Ένωσης για την
Ανάπτυξη Παιχνιδιών». Έχει συμμετέχει στην ανάπτυξη ενός αριθμού από παιχνίδια και έχει
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διδάξει σύντομα μαθήματα σχετικά με το σχεδιασμό και ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών.
Είναι συγγραφέας περισσοτέρων των 30 επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά
και πρακτικά συνεδρίων.
Χαριτόπουλος Άγγελος
Ο Άγγελος Χαριτόπουλος έλαβε το πτυχίο του Ηλεκτρονικού Μηχανικού από το ΤΕΙ Πειραιά το
2002, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επικοινωνία Δεδομένων (MSc in “Data
Communications”) από το Kingston University, U.K. (2006) και είναι υποψήφιος διδάκτορας στο
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με
αντικείμενο τις Νέες Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση από Απόσταση και την
Ηλεκτρονική Μάθηση.
Από το 2003 έως το 2012 εργάστηκε ως εργαστηριακός συνεργάτης στο Τμήμα Ηλεκτρονικών
Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Πειραιά στο Εργαστήριο Διαχείριση Έργων-CAD & Κατασκευή.
Παράλληλα, από 2009 έως το 2016 εργάσθηκε ως εργαστηριακός συνεργάτης στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών
«Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση», στα μαθήματα
«Συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης και τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης» και «Εισαγωγή στα
δίκτυα Η/Υ και την επικοινωνία δεδομένων». Το 2010 διορίσθηκε ως Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό
στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Πειραιά, με αντικείμενο την Σχεδίαση
Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων με τη βοήθεια Η/Υ και Ηλεκτρονικές κατασκευές. Το 2014 εξελέγη
ως Ειδικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) στο ίδιο Τμήμα και με το ίδιο γνωστικό
αντικείμενο.
Από το 2010 μέχρι και σήμερα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, υποστήριξη και συντήρηση
του Ιστότοπου του Τμήματος (www.electronics.teipir.gr) και της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης
του Τμήματος (elemoodle.teipir.gr) καθώς και για το υλικό και λογισμικό του εξυπηρετητή (web
server) του Τμήματος.
Έχει συγγράψει άνω των 20 επιστημονικών δημοσιεύσεων στο πεδίο της ηλεκτρονικής
σχεδίασης και της ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού, με έμφαση στην εκπαίδευση από
απόσταση, την ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) και την εξόρυξη και ανάλυση εκπαιδευτικών
δεδομένων (Learning Analytics). Τέλος ο Άγγελος Χαριτόπουλος είναι μέλος του Institution of
Engineering and Technology (ΙΕΤ, U.K., 2004) και της Επαγγελματικής και Επιστημονικής Ένωσης
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ, 2003).
(Ε) ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Γεωργάκη Αναστασία
Η Αναστασία Γεωργάκη γεννήθηκε στη Λευκάδα. Σπούδασε Φυσική (Πανεπιστήμιο Αθηνών,
πτυχίο 1986) και Μουσική στο Ελληνικό Ωδείο Αθηνών (πτυχίο Αρμονίας, πτυχίο Αντίστιξης και
δίπλωμα Ακκορντεόν και Ηλ. Αρμονίου) κατά την περίοδο 1981-1990.Έκανε μεταπτυχιακές
σπουδές στον τομέα της Μουσικής Πληροφορικής στο Παρίσι, στο Ινστιτούτο Έρευνας
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συντονισμού Ακουστικής και Μουσικής, IRCAM, (σε συνεργασία με την EHESS), όπου απέκτησε
τον τίτλο DEA (1991) και περάτωσε με επιτυχία τη διδακτορική της διατριβή (1997) στον τομέα
Μουσική και Μουσικολογία του 20ού αιώνα, με έμφαση τη μουσική τεχνολογία. Έχει εργαστεί
ως παιδαγωγός σε διάφορα Ωδεία στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Κατά την περίοδο 1995-2002
εργάστηκε ως συμβασιούχος Π.Δ. 407/80 και μετέπειτα ως Λέκτορας στο Τμήμα Mουσικών
Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, και από το 2002 είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διδάσκει μαθήματα που αφορούν την εφαρμογή
των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη μουσική δημιουργία.
Από το 2014 είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μουσικής Τεχνολογίας. Μέλος οργανωτικών
επιτροπών διεθνών συνεδρίων που έγιναν αντίστοιχα το 1998, 2000, 2005 και 2007 και
πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του Διεθνούς Διπλού συνεδρίου Μουσική πληροφορικής
ICMC|SMC 2014 (www.icmc14-smc14.net). Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή και Ελληνικά
συνέδρια μουσικής πληροφορικής και ηλεκτροακουστικής μουσικής, και έχει στο ενεργητικό
της πολλά άρθρα γύρω από τη μουσικολογική και τη συστηματική διάσταση της χρήσης των
νέων τεχνολογιών στη μουσικολογική έρευνα, μουσική δημιουργία και μουσική εκπαίδευση.
Συνεργάζεται με το Τμήμα Πληροφορικής του EΚΠΑ και με άλλα ερευνητικά Ινστιτούτα στην
Ελλάδα και το Εξωτερικό. Είναι μέλος του Εργαστηρίου Μουσικής Ακουστικής και τεχνολογίας
του ΤΜΣ του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και εφαρμογή των νέων
τεχνολογιών στη σύγχρονη μουσική δημιουργία (τεχνολογικές προεκτάσεις στα έργα του Ιάννη
Ξενάκη και Ανέστη Λογοθέτη, Ελληνική ηλεκτρακουστική μουσική, ηχητικές εγκαταστάσεις),
τεχνολογίες ανάλυσης - σύνθεσης φωνής, την ανάπτυξη του Phonodeon, τις νέες τεχνολογίες
και την οπτική μουσική (εικαστικός ήχος), καθώς και εφαρμογές της μουσικής τεχνολογίας στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με προεκτάσεις στον χώρο της βελτίωσης της φωνητικής ακρίβειας
και της δημιουργίας εικονικών ηχοτοπίων. Είναι ενεργός μουσικός και υπεύθυνη
προγράμματος του κουιντέτου Novitango (www.novitango.gr), έχοντας στο ενεργητικό της
πολλές συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης έχει συμμετάσχει σε συναυλίες
ηλεκτρακουστικής μουσικής με μεικτά μέσα και σε συναυλίες με ορχήστρες και γνωστά
σχήματα.
Σωτηροπούλου Χρυσάνθη
Η Χρυσάνθη Σωτηροπούλου γεννήθηκε στην Ακράτα Αχαΐας. Είναι Επίκουρος Καθηγήτρια στο
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο την ιστορία
και θεωρία του κινηματογράφου. Είναι Πτυχιούχος Πολιτικών Eπιστημών και Δημοσίου
Δικαίου της Nομικής Aθηνών και Διδάκτωρ από το ίδιο πανεπιστήμιο. Πραγματοποίησε
σπουδές σκηνοθεσίας στη Σχολή Σταυράκου και Σεμινάρια ιστορίας της Tέχνης στο Παρίσι.
Από το 1980-1990 υπήρξε Στέλεχος του Yπουργείου Πολιτισμού για θέματα κινηματογράφου,
από το 1990-1992 υπήρξε Mέλος της επιστημονικής ομάδας του Eθνικού Kέντρου Kοινωνικών
Eρευνών, που πραγματοποίησε έρευνα σε πανελλαδικό επίπεδο με θέμα: Oι ταινίες και το
κοινό τους. Έχει διδάξει σε σεμινάρια κατάρτισης πολιτιστικών στελεχών για μεταπτυχιακούς
φοιτητές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στην Eταιρεία Eλλήνων Σκηνοθετών και σε διάφορους
Δήμους, σε ιδιωτικές επαγγελματικές σχολές κινηματογράφου και φωτογραφίας και έχει
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πραγματοποιήσει διαλέξεις στο Iνστιτούτο Nεοελληνικών Σπουδών του Παλέρμο και στο
Ίδρυμα Eλληνικού Πολιτισμού της Aλεξάνδρειας. Δίδαξε στη Σχολή του Θεάτρου Tέχνης
«Kάρολος Kουν». Από το 2003 είναι Μόνιμη Επίκουρος καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πάτρας.
Από το 2004-2009 υπήρξε Συντονιστής και ΣΕΠ στην θεματική ενότητα ΕΛΠ44 Νεοελληνικό
θέατρο-κινηματογράφος. Από το 2005-2009 (χειμερινό εξάμηνο) δίδαξε στο ΔΔ ΠΜΣ ΤΠΕΕ το
μάθημα ο «κινηματογράφος ως πηγή γνώσης και επικοινωνίας». Συνέγραψε, από κοινού με
τον Βασίλη Μπούτο, τα σενάρια των 20 επεισοδίων της τηλεοπτικής σειράς «Η συκοφαντία του
αίματος» που προβλήθηκε από την ΕΤ1 και στηρίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Βασίλη
Μπούτου.
Είναι Mέλος του Δ. Σ της Ταινιοθήκης της Ελλάδος ,του Studio-Παράλληλο Kύκλωμα και της
Πανελλήνιας Ένωσης Kριτικών Kινηματογράφου (ΠEKK), της οποίας διετέλεσε αντιπρόεδρος
την περίοδο 2000-2001. Σε συνεργασία με την Oμοσπονδία Kινηματογραφικών λεσχών
Eλλάδας (OKΛE) και το Δίκτυο Δημοτικών Kινηματογράφων οργάνωσε εκδηλώσεις και
διαλέξεις σε θέματα γύρω από τον κινηματογράφο. Οργανώνει 13 χρόνια το διεθνές Φεστιβάλ
Αthens Animfest και την διεθνή συνάντηση ΑΝΙΜΑΡΤ. Άρθρα, μελέτες και εισηγήσεις της για
ζητήματα θεωρίας του κινηματογράφου, έχουν δημοσιευτεί στο: Φιλμ, Σύγχρονο
Kινηματογράφο, Eπιχειρήματα κ.α.
Βώβου Ιωάννα
Η Ιωάννα Βώβου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
του Παντείου Πανεπιστημίου, διδάκτωρ Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Paris III-Sorbonne
Nouvelle, έχει τον τίτλο του Maître de Conférences στο Πανεπιστήμιο Paris XIII της Γαλλίας,
όπου δίδασκε από το 2002 έως το 2007 και έχει διδάξει στα Γαλλικά πανεπιστήμια Paris ΙΙΙSorbonne Nouvelle (2000 και 2005), Paris VIII (2004-2005) και Paris XII (2000-2002). Είναι μέλος
του Κέντρου Έρευνας για την Εικόνα και το Λόγο των Μέσων (CEISME) του Πανεπιστημίου Paris
III-Sorbonne Nouvelle από το 1996, όπου και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή με θέμα τις
ελληνικές τηλεοπτικές εκπομπές πολιτικού λόγου (2000).
Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και έχει γράψει άρθρα και κεφάλαια σε
συλλογικά βιβλία για την ιστορία και την ανάλυση των πολιτικών εκπομπών στην τηλεόραση,
τα προγράμματα ‘ριάλιτι’ και τις κοινωνιολογικές τους απολήξεις, τη σχέση του τηλεοπτικού
λόγου και της εικόνας με κοινωνικές πραγματικότητες, καθώς και με αυτή της έννοιας της
εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας μέσα από προγράμματα μυθοπλασίας. Στα επιστημονικά
της ενδιαφέροντα περιλαμβάνεται η διαπραγμάτευση της έννοιας του κοινωνικού φύλου από
τα μέσα επικοινωνίας, ενώ τα τελευταία χρόνια η έρευνά της επικεντρώνεται στην διαμεσική
επικοινωνία και κουλτούρα. Επίσης, έχει συμμετάσχει στο ερευνητικό πρόγραμμα «La
Reconfiguration des pratiques culturelles et du genre à l’ère du numérique» («Η
αναδιαμόρφωση των πολιτισμικών πρακτικών και του φύλου στην ψηφιακή εποχή») - projet
ARPEGE (2012-2013).
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Έκθεση υλικοτεχνικής υποδομής
των συνεργαζόμενων Τμημάτων
στο ΔΠΜΣ
«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

ΑΘΗΝΑ 2018
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Βασική Υποδομή
Για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την
Εκπαίδευση» θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή των τεσσάρων (4)
συνεργαζόμενων Τμημάτων. Θα διατεθούν οι χώροι διδασκαλίας, οι βιβλιοθήκες, οι κοινόχρηστοι
χώροι και συγκεκριμένοι εργαστηριακοί χώροι των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Ειδικότερα:
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία - ΕΚΠΑ
Γενική περιγραφή υποδομών
Το Τμήμα διαθέτει τέσσερεις κτηριακές εγκαταστάσεις:
α) το κεντρικό κτήριο της Ναυαρίνου 13α το οποίο διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία
διδασκόντων και γραμματειών,
β) τον 7ο όροφο του κτηρίου της Σταδίου 5 στο οποίο λειτουργούν δύο σεμιναριακές αίθουσες,
αναγνωστήριο/βιβλιοθήκη των ΠΜΣ και γραφεία γραμματειακής υποστήριξης των ΠΜΣ,
γ) το κτήριο της Ιπποκράτους 31 το οποίο διαθέτει γραφεία διδασκόντων και
δ) το κτήριο της Δραγατσανίου 4 με την προσφάτως εγκατεστημένη ενιαία βιβλιοθήκη της Σχολής.
Οι κτηριακές υποδομές του Τμήματος και η ποιότητα των υποδομών για τη διασφάλιση της ομαλής φοίτησης
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες (υφιστάμενη κατάσταση
των υποδομών):
Κατηγορίες
τεχνολογικών μέσων

Ναυαρίνου 13

Τεχνολογικά μέσα ν
γενικής χρήσης
v
Βοηθητικά
τεχνολογικά μέσα
ν
Εκπαιδευτικά
τεχνολογικά μέσα

α

Σταδίου 5

Ιπποκράτους 31

Δραγατσανίου 4

ν

ν

ν

v

-

-

ν

ν

v

Όλες οι κτηριακές υποδομές του Τμήματος έχουν σχεδιαστεί και ανεγερθεί πριν περίπου πενήντα χρόνια και δεν
έχουν λάβει υπόψη τις αρχές του σύγχρονου καθολικού σχεδιασμού των κτηριακών δομών. Επιπροσθέτως, ο
αρχικός σχεδιασμός των περισσοτέρων κτηρίων δεν στόχευε στην κάλυψη των αναγκών φοίτησης. Το αίτημα της
πλήρους ανακαίνισης όλων των κτηριακών υποδομών του Τμήματος κρίνεται αναγκαίο.

Βιβλιοθήκες/ σπουδαστήρια
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (ΜΦ) έχουν πρόσβαση
(α) στην νέα ενιαία Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του ΕΚΠΑ (κτήριο
Δραγατσανίου 4),
(β) στη νέα βιβλιοθήκη των ΠΜΣ του ΤΕΑΠΗ, που συνένωσε τις επιμέρους βιβλιοθήκες των
ΠΜΣ (το επονομαζόμενο Σπουδαστήριο). Προσφέρει αναγνωστήριο με τόμους, περιοδικά
και διδακτικό υλικό που κρίνονται αναγκαία για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Λειτουργεί πολύ
αποτελεσματικά με την ευθύνη μιας συμβασιούχου υπαλλήλου στο κτίριο της Σταδίου 5 μετά
τη μετακόμιση μέρους του Τμήματος εκεί. Παλαιότερα η λειτουργία των σπουδαστηρίων
κάθε ΠΜΣ ήταν πιο προβληματική καθώς στηρίζονταν στην εισφορά των μεταπτυχιακών
φοιτητών/τριών κυρίως. Το Σπουδαστήριο λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή 10 το πρωί
με 9 το βράδυ. Για το Σπουδαστήριο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων την ευθύνη έχουν τα
εν λόγω προγράμματα.
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(γ) τις βιβλιοθήκες των υπολοίπων Τμημάτων του ΕΚΠΑ. Οι ΜΦ κατά τη διάρκεια της φοίτησής
τους μπορούν να αναζητήσουν το βιβλιογραφικό υλικό που χρειάζονται για τη συγγραφή των
εργασιών τους από τα ηλεκτρονικά περιοδικά και τις βάσεις δεδομένων στις οποίες το ΕΚΠΑ
έχει εξασφαλίσει πρόσβαση. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιούν τις βιβλιοθήκες και άλλων
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Οι βιβλιοθήκες έχουν διαφορετική πολιτική δανεισμού και
χρήσης του υλικού τους. Παράλληλα, οι ΜΦ χρησιμοποιούν το σπουδαστήριο του ΠΜΣ,
όπου υπάρχει επίσης σχετικό βιβλιογραφικό υλικό και την Ενιαία βιβλιοθήκη της Σχολής
Επιστημών της Αγωγής.
Χώροι γραφείων, διδασκαλίας, γραμματείας
Από άποψη χωρητικότητας, οι χώροι κρίνονται επαρκείς για τη γραμματεία και τα ΠΜΣ αλλά
οριακά επαρκείς για τα γραφεία των διδασκόντων και τις αίθουσες.
Αναγκαίος εξοπλισμός
Εξοπλισμένες με προβολείς παρουσιάσεων (projectors), και υπολογιστές μόνιμα
εγκατεστημένους διαθέτουν όλες οι αίθουσες διδασκαλίας στη Σταδίου 5 και οι περισσότερες
αίθουσες στη Ναυαρίνου 13α, διαθέτουν επίσης ηχητικό σύστημα και σταθερές οθόνες.
Εντούτοις, κρίνεται αναγκαία η συχνότερη ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού.
Συνεισφορά στο παρόν ΔΠΜΣ
Το Τμήμα συμμετέχει στο παρόν ΔΠΜΣ προσφέροντας πρόσβαση στον εξοπλισμό των εξής χώρων και
εργαστηρίων του:
(α) Αίθουσα Πολυμέσων,
(β) Παιδαγωγικό Εργαστήριο (Πρυτανική Πράξη Ίδρυσης 151/2015 [ΦΕΚ 2451/13-11-15, τ. Β ΄])
(γ) Εφαρμοσμένης Στατιστικής και Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση (Πρυτανική Πράξη Ίδρυσης 155/2015 [ΦΕΚ
2451/13-11-15, τ. Β ΄]) του ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ.

Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης – ΕΚΠΑ
Γενική περιγραφή υποδομών
Α) Αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος
Το Τμήμα διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας χωρητικότητας 55 ατόμων, μία (1) αίθουσα
διδασκαλίας 38 ατόμων, μία (1) αίθουσα διδασκαλίας 20 ατόμων, δύο (2 αίθουσες διδασκαλίας 110
ατόμων για τις ώρες 9:00-18:00 και μία (1) αίθουσα διδασκαλίας κάθε Πέμπτη και Παρασκευή
Β) Βιβλιοθήκη
Η ενιαία βιβλιοθήκη των Τμημάτων Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης-Επικοινωνίας και
ΜΜΕ-Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών αποτελεί μέρος της κεντρικής
βιβλιοθήκης της Σχολής Ο.Π.Ε. (Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών), στην οποία υπάγεται και η
βιβλιοθήκη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Η βιβλιοθήκη των Τμημάτων ΠΕΔΔΕΜΜΕ-ΤΣΣΑΣ στεγάζεται σε κτήριο στη συμβολή των οδών Αιόλου 42-44 και Κολοκοτρώνη, στον 5ο και
6ο όροφο. Διαθέτει αναγνωστήριο με 50 θέσεις μελέτης, 5 σταθμούς αναζήτησης στον κατάλογο OPAC
και 2 σταθμούς αναζήτησης στην τοπική ψηφιακή συλλογή διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών
διατριβών. Επίσης λειτουργεί ένας από τους 5 σταθμούς εργασίας των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ για την
υποστήριξη ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και συγκεκριμένα για φοιτητές με τυφλότητα, μειωμένη όραση
και κινητικές αναπηρίες στα άνω άκρα. Η συλλογή της βιβλιοθήκης και των τριών Τμημάτων, ανέρχεται
στους 53.000 τόμους βιβλίων και περίπου 552 τίτλους ξενόγλωσσων και ελληνικών επιστημονικών
περιοδικών, έντυπων και ηλεκτρονικών. Η συλλογή διαρκώς εμπλουτίζεται με σύγχρονες εκδόσεις, οι
οποίες καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στα εν λόγω Τμήματα.
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Γ) Εργαστήρια
Στο Τμήμα λειτουργούν πέντε εργαστήρια:
Εργαστήριο Τεχνών και Πολιτιστικής Διαχείρισης
Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα Μ.Μ.Ε.
Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε.
Εργαστήριο Οπτικοακουστικών Μέσων
Εργαστήριο Ψυχολογικών Εφαρμογών & Επικοινωνιακού Σχεδιασμού
Εργαστήριο Δημοσιογραφικών Σπουδών και Επικοινωνιακών Εφαρμογών.
Συνεισφορά στο παρόν ΔΠΜΣ
Το Τμήμα συμμετέχει στο ΔΠΜΣ προσφέροντας πρόσβαση στον εξοπλισμό των εξής χώρων και
εργαστηρίων του:
(α) Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ,
(β) Εργαστήριο Οπτικοακουστικών Μέσων,

με τα εξής χαρακτηριστικά:
Κατηγορίες τεχνολογικών μέσων

Τεχνολογικά μέσα γενικής
χρήσης
Βοηθητικά τεχνολογικά μέσα
Εκπαιδευτικά
τεχνολογικά
μέσα

Σοφοκλέους 1
ν
v
ν

Αιόλου
42-44
Κολοκοτρώνη
ν

&

v
v

Το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
ιδρύθηκε το 1996, με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμόν 149 (ΦΕΚ 10 Ιουνίου 1996, τεύχος πρώτο, αρ.
φύλλου 111). Το Εργαστήριο, σύμφωνα και προς το καταστατικό του, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και
ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα Θεωρία και Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών και των
προϊόντων τους, Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Πρακτικών στην Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. με Νέες
Τεχνολογίες και Ηλεκτρονική Επεξεργασία της Πληροφορίας και Διαχείρισή της σε Διεθνή Δίκτυα και
ανήκει στον Τομέα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας. Το
Εργαστήριο προσφέρει διαρκή σύνδεση με το Διαδίκτυο και υποστηρίζει την πρακτική εξάσκηση των
φοιτητών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, την έρευνα στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών με έμφαση
στην εφαρμογή τους στον ευρύτερο χώρο της Επικοινωνίας, καθώς και τη διεξαγωγή σεμιναρίων
σχετικών με την επεξεργασία κειμένου, την ηλεκτρονική διαχείριση εντύπου, την οπτική επικοινωνία
και την δημοσιογραφική έρευνα με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων (Computer
Assisted Research and Reporting). Το Εργαστήριο διαθέτει 20 θέσεις εργασίας προσωπικών
υπολογιστών με λειτουργικό σύστημα Windows και MacOS για την εργαστηριακή εξάσκηση των
φοιτητών, ασύρματη κάλυψη διαδικτύου, καθώς και εποπτικά μέσα (ψηφιακό προβολικό, ηχητικό
σύστημα) για την πραγματοποίηση μαθημάτων και παρουσιάσεων. Το Εργαστήριο στεγάζεται στο
κέντρο της Αθήνας, στον 2ο όροφο του Κτηρίου της οδού Σοφοκλέους 1, 10559 Αθήνα.
Το Εργαστήριο Οπτικοακουστικών Μέσων (Π.Δ. 003, ΦΕΚ 2, 10 Ιανουαρίου 2001, τεύχος Α) το οποίο
είναι διατομεακό, στεγάζεται στον 2ο όροφο του Κτηρίου της οδού Σοφοκλέους 1, 10559 Αθήνα και
διαθέτει εξοπλισμό για την άσκηση των φοιτητών στα πλαίσια της παραγωγής, τηλεοπτικό και
ραδιοφωνικό στούντιο, καθώς και ψηφιακή κάμερα τηλεοπτικής λήψης. Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό
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να αποτελέσει μια ειδική μονάδα, όπου οι φοιτητές θα αποκτούν τεχνογνωσία στα Μ.Μ.Ε. και τις
κατάλληλες δεξιότητες για την παραγωγή τόσο ειδησεογραφικού όσο και ψυχαγωγικού προγράμματος.

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Γενική περιγραφή υποδομών

Οι εγκαταστάσεις του Τμήματος βρίσκονται στο Βόλο και εκτείνονται σε δύο κτήρια εντός του
campus της Πολυτεχνικής Σχολής, το κτήριο Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το κτήριο Μηχανικών
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, με τα εξής χαρακτηριστικά:
Κατηγορίες
τεχνολογικών μέσων

Πεδίο Άρεως
κτίριο ΤΑΜ Κέντρο
Υπολογιστών

Τεχνολογικά μέσα ν
γενικής χρήσης
v
Βοηθητικά
τεχνολογικά μέσα
ν
Εκπαιδευτικά
τεχνολογικά μέσα

Πεδίο Άρεως
κτίριο ΤΑΜ
Εργαστήριο
Εικόνας ΕΠΕΟΤ
ν

Πεδίο Άρεως
κτίριο ΤΜΧΠΠΑ Εργαστήριο
Ήχου ΕΠΕΟΤ

v

ν

ν

ν

ν

Συνεισφορά στο παρόν ΠΜΣ
Το Τμήμα συμμετέχει στο ΠΜΣ προσφέροντας πρόσβαση στον εξοπλισμό των εξής χώρων και
εργαστηρίων του:
 Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης (ΕΠΕΟΤ)
 Κέντρο Υπολογιστών.
Ειδικότερα το ΕΠΕΟΤ καλύπτει διατμηματικές ανάγκες ανάλυσης, επεξεργασίας και παραγωγής οπτικοακουστικού
υλικού καθώς και αντίστοιχες ανάγκες συγκρότησης βάσεων δεδομένων, αρχείων κλπ. Το εργαστήριο αποτελεί
την θεμελιώδη μονάδα με την οποία υλοποιείται ως σήμερα η σύλληψη του ειδικού χαρακτήρα του Τμήματος.
Τα αντικείμενα της ερευνητικής δραστηριότητας είναι η επεξεργασία μορφών παραδοσιακής και σύγχρονης
επικοινωνίας και αξιοποίηση για την διδασκαλία, την έρευνα και την παραγωγή, η ανίχνευση, καταγραφή,
επεξεργασία ανάπλαση και αναπαραγωγή της «εικόνας της καθημερινής ζωής» σε ιστορικά και σύγχρονα
περιβάλλοντα (συγκρότηση οπτικοακουστικής βάσης δεδομένων, Εικονοθήκης και Ηχοθήκης, η παραγωγή
εκπαιδευτικών και ερευνητικών εργαλείων και τεχνολογίας) για την βελτίωση της επικοινωνίας με το περιβάλλον
(εκπαιδευτικό, κοινωνικό, φυσικό, ιδιωτικό, δημόσιο), η παραγωγή υλικού για την υποστήριξη της δια βίου
εκπαίδευσης, η εργαστηριακή υποστήριξη στον τομέα της επικοινωνίας των καλών τεχνών, της τεχνολογίας των
πολυμέσων και της δυνητικής πραγματικότητας (virtual reality), η παραγωγή video, film, CDR, DVD, DAT, MD,MC
κλπ.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Γενική περιγραφή υποδομών
Το Τμήμα βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη 2 (Θηβών 250, Αιγάλεω) του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής στο Αιγάλεω Αττικής, και εκτείνεται σε τρία κτήρια (Β, Γ και Ζ) του campus. Εκτός
από τα ακαδημαϊκά τμήματα και τις διοικητικές υπηρεσίες, στο ίδρυμα στεγάζονται η Βιβλιοθήκη, το
Συνεδριακό Κέντρο καθώς και εγκαταστάσεις για άθληση, σίτιση και αναψυχή των φοιτητών,
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, με τα εξής χαρακτηριστικά:
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Κατηγορίες τεχνολογικών μέσων

Κτήριο Ζ

Κτήριο Β

Κτήριο Γ

Τεχνολογικά μέσα γενικής
χρήσης
Βοηθητικά τεχνολογικά μέσα

ν

ν

ν

Κτήριο
Βιβλιοθήκης
ν

v

v

v

v

Εκπαιδευτικά τεχνολογικά
μέσα

ν

ν

ν

v

Συνεισφορά στο παρόν ΔΠΜΣ
Το Τμήμα συμμετέχει στο ΔΠΜΣ προσφέροντας πρόσβαση στον εξοπλισμό των εξής χώρων και
εργαστηρίων του:
1.
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών,
2.
Εργαστήριο Επικοινωνιών και Δικτύων.
Τα Εργαστήρια είναι άρτια εξοπλισμένα με υπολογιστές και περιφερειακά, διαδραστικούς πίνακες και
προβολείς δεδομένων, δικτύωση, ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, εξοπλισμό Εικονικής
Πραγματικότητας, ενεργό εξοπλισμό δικτύων δεδομένων, ειδικό εξοπλισμό ενσύρματων και
ασύρματων τηλεπικοινωνιών (τηλεφωνικά κέντρα για άσκηση στο αντικείμενο), εξοπλισμό
αναλογικών και ψηφιακών οπτικοακουστικών μέσων.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έγκριση Κανονισμού Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και
Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τίτλο «Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» (Information and Communication
Technologies for Education)
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
1.

τις διατάξεις του Ν. 4485/17 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και
85

2.

την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων

3.

την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β΄) με τίτλο
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών»

4.

τις παραγράφους 1 του άρθρου 2, 2 του άρθρου 4, 7 και 8 του άρθρου 19 του Ν.4521/2018
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄38)
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5.

τις διατάξεις του Ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195), όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν

6.

τις διατάξεις του Ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν

7.

το Π.Δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»

8.

τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄, 02-08-2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

9.

το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση…)

10.

το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση…)

11.

το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση…)

12.

το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση …)

13.

το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση…)

14.

το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας (συνεδρίαση…)

15.

το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής (συνεδρίαση…)

16.

το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (συνεδρία…)

17.

το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρία…)

18.

το απόσπασμα πρακτικού της Διοικούσας Επιτροπής (Συγκλήτου) του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής (συνεδρία…)

19.

το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρους του κρατικού
προϋπολογισμού

αποφασίζουμε:
Έγκριση Κανονισμού Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των
Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και Επικοινωνίας και
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με
τίτλο «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση»
(Information and Communication Technologies for Education), από το ακαδημαϊκό έτος
2018-19, ως ακολούθως:
ΑΡΘΡΟ 1
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ
1. Το ΔΠΜΣ έχει αντικείμενο τις «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την
Εκπαίδευση».
2. Το ΔΠΜΣ στοχεύει στην κριτική αξιολόγηση και την έρευνα των διακυβευμάτων της χρήσης
των ΤΠΕ σε ένα διεπιστημονικό περιβάλλον. Εστιάζει στη μελέτη και την έρευνα σε
γνωστικά πεδία που σχετίζονται με την εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση. Με την ανάπτυξη της κριτικής αξιολόγησης της
έρευνας στον χώρο των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην
Εκπαίδευση, το ΔΠΜΣ στοχεύει στην προπαρασκευή στελεχών υψηλού επιπέδου, στη
διεύρυνση των γνώσεων των φοιτητών/-ριών με τις πρακτικές εφαρμογές των τεχνολογιών
της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη διαύλων
επικοινωνίας με τους ειδικούς στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς
της εκπαίδευσης.
3. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι φοιτητές θα είναι σε θέση :


να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εκπαιδευτικές εφαρμογές με τη χρήση ΤΠΕ σε
διαφορετικά περιβάλλοντα,



να καθοδηγούν με σαφήνεια εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους στη δημιουργία και την
εφαρμογή ΤΠΕ,



να αναλύουν κριτικά και να αξιολογούν τους διάφορους τύπους εφαρμογών των ΤΠΕ
στην εκπαιδευτική διαδικασία,



να αναπτύσσουν τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και να συνεχίσουν τις σπουδές τους
στο χώρο των ΤΠΕ με τις εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν.

4. Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» στις Τεχνολογίες
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση μετά την πλήρη και επιτυχή
ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.
Ο τίτλος απονέμεται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αναφορά των
ονομάτων όλων των συνεργαζόμενων Τμημάτων και Ιδρυμάτων στους χορηγούμενους τίτλους
σπουδών.
ΑΡΘΡΟ 2
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΜΣ
Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 είναι:
1. Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ):
Είναι εννεαμελής (9) και συγκροτείται από μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων
που εκλέγονται από τη Συνέλευση κάθε Τμήματος για διετή θητεία και δύο
εκπρόσωπους των φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος, που εκλέγονται για
ετήσια θητεία.
2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ): απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ, που έχουν
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή για
διετή θητεία. Τα μέλη της ΣΕ δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για τη
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συμμετοχή τους στην επιτροπή. Πρόεδρος της ΣΕ είναι ο Διευθυντής του ΠΜΣ, ο οποίος
ορίζεται από τη Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή μεταξύ των μελών της ΣΕ. Η θητεία του
Προέδρου της ΣΕ μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την
παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και:
- Εισηγείται στην Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή την κατανομή του διδακτικού έργου
μεταξύ των διδασκόντων του ΔΠΜΣ.
- Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής εξέτασης
διπλωματικών εργασιών, ο ορισμός της οποίας επικυρώνεται από τη Ειδική
Διιδρυματική Επιτροπή.
- Εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτήσεις αναστολής φοίτησης, παράτασης
σπουδών, αναγνώρισης μαθημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση,
αντικατάστασης μαθημάτων του παρόντος Προγράμματος με μαθήματα άλλων
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, και εισηγείται σχετικά στην Ειδική Διιδρυματική
Επιτροπή.
3. Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του: Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ είναι μέλος
ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του ιδίου ή συναφούς
γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ. Επιπλέον, είναι μέλος
και Πρόεδρος της ΣΕ. Ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Ειδικής
Διιδρυματικής Επιτροπής.
Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα
που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν
μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται
επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντή. Έχει τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση την ΕΔΕ και την ΣΕ.
β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συνεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη
εισηγήσεις των μελών και οργάνων του ΔΠΜΣ.
γ) Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτροπών λόγω κένωσης θέσης.
δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος,
τους οποίους υποβάλλει στη Συνέλευση για έγκριση.
ε) Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για
την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.
στ) Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της ΕΔΕ και ΣΕ, συντάσσει αναλυτικό
απολογισμό του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ΔΠΜΣ, καθώς και των λοιπών
δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση
του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την
κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του ΔΠΜΣ.
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΔΠΜΣ είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής και
εκπληρώνει τα καθήκοντα του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του.
Τo ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση»
υποστηρίζεται από Γραμματεία του Προγράμματος που είναι εγκατεστημένη στο Τμήμα
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Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ και βρίσκεται υπό την επιστασία
της Γραμματείας του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ. Η
Γραμματεία του ΠΜΣ έχει ως καθήκον τη γραμματειακή υποστήριξη του ΔΠΜΣ, όπως την
προετοιμασία της διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, την τήρηση των οικονομικών στοιχείων
του Προγράμματος, τη γραμματειακή υποστήριξη της ΕΔΕ και της ΣΕ, την καταχώριση
βαθμολογιών κλπ.
ΑΡΘΡΟ 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Στο ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» γίνονται
δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή
ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ
σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.
Το ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» θα δέχεται
τριάντα (30) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος και προγραμματίζεται να απασχολεί εικοσιτέσσερις
(24) συνολικά διδάσκοντες, από τους οποίους τουλάχιστον το 80% προέρχεται από μέλη Δ.Ε.Π.
και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή το
άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, ή
αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων και το 20% από Πανεπιστήμια
και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
Στο πλαίσιο λειτουργίας του ΔΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για
την Εκπαίδευση» η αναλογία των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά διδάσκοντα (μέλη ΔΕΠ,
ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Ομότιμους και αφυπηρετήσαντες Καθηγητές/τριες των Συνεργαζόμενων Τμημάτων)
είναι 2,5 μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες ανά διδάσκοντα:
Μέγιστος αριθμός των
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
του ΔΠΜΣ «ΤΠΕΕ»

Αριθμός Διδασκόντων Συνεργαζόμενων
Τμημάτων στο ΔΠΜΣ «ΤΠΕΕ»

Αναλογία ΜΦ του ΠΜΣ
«ΤΠΕΕ» ανά Διδάσκοντα

60

24

2,5

Αναλυτικά παρουσιάζονται οι αναλογίες Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) των ΠΜΣ των
Συνεργαζόμενων Τμημάτων ανά Διδάσκοντα Τμήματος
Μέγιστος αριθμός των ΜΦ των
ΠΜΣ των Συνεργαζόμενων
Τμημάτων

Διδάσκοντες Συνεργαζόμενων
Τμημάτων

Αναλογία ΜΦ των ΠΜΣ των
Συνεργαζόμενων Τμημάτων ανά
Διδάσκοντα Τμήματος

ΤΕΑΠΗ

ΤΕΜΜΕ

ΤΑΜ

ΗΗΜ

ΤΕΑΠΗ

ΤΕΜΜΕ

ΤΑΜ

ΗΗΜ

ΤΕΑΠΗ

ΤΕΜΜΕ

ΤΑΜ

ΗΗΜ

104

100

40

30

32

27

27

25

3,2

3,7

2,2

1,2

καθώς και οι αναλογίες Προπτυχιακών φοιτητών/τριών των Συνεργαζόμενων Τμημάτων ανά
Διδάσκοντα Τμήματος
Αριθμός προπτυχιακών
φοιτητών/τριών των
Συνεργαζόμενων Τμημάτων

Διδάσκοντες Συνεργαζόμενων
Τμημάτων

Αναλογία Προπτυχιακών
φοιτητών/τριών των
Συνεργαζόμενων Τμημάτων ανά
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Διδάσκοντα Τμήματος
ΤΕΑΠΗ

ΤΕΜΜΕ

ΤΑΜ

ΗΗΜ

ΤΕΑΠΗ

ΤΕΜΜΕ

ΤΑΜ

ΗΗΜ

ΤΕΑΠΗ

ΤΕΜΜΕ

ΤΑΜ

ΗΗΜ

1791

1246

654

850

32

27

27

25

55,9

46,1

24,2

34

Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και ανταποκρίνονται στα δεδομένα του έτους
σύνταξης του Κανονισμού.
ΑΡΘΡΟ 4
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του
παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Κάθε ακαδημαϊκό έτος και εντός του εαρινού εξαμήνου, με απόφαση της Ειδικής
Διιδρυματικής Επιτροπής δημοσιεύεται και αναρτάται στις ιστοσελίδες των Συνεργαζόμενων
Τμημάτων και Ιδρυμάτων προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ. Οι
σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του
ΔΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση
της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ.
Η διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών βασίζεται:
Α) στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας, και
Β) στη συνέντευξη.
Α) Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση Συμμετοχής.
2. Βιογραφικό σημείωμα με αναλυτικό τεύχος εργασιών (portfolio σε ψηφιακή μορφή και πτυχιακή ή
διπλωματική εργασία εφόσον υπάρχει).
3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
7. Δύο συστατικές επιστολές.
8. Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ (max 500 λέξεις).
9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C1.
Για τη γνώση της αγγλικής γλώσσας απαιτούνται:

Αποδεικτικά πιστοποιητικά άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας βάσει του ΦΕΚ 715/02/2017 και του παραρτήματος Β’ του ΑΣΕΠ ή γραπτές εξετάσεις που οργανώνονται με
ευθύνη του ΔΠΜΣ.
Οι φοιτητές με τίτλους από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό
αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
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Για την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη όλα τα δικαιολογητικά
του φακέλου και ιδίως τα εξής:
- Βαθμός πτυχίου ή διπλώματος
- Επίδοση σε Πτυχιακή ή Διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο
σπουδών
- Πιστοποιημένη γνώση ξένης διεθνούς γλώσσας πέραν της αγγλικής
- Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών
- Ερευνητική δραστηριότητα
- Δημοσιεύσεις
- Καλλιτεχνικό έργο
- Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος
Με βάση την κατάταξη των υποψηφίων καταρτίζεται Πίνακας για τη διαδικασία της
συνέντευξης. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν για συνέντευξη δεν μπορεί να
υπερβαίνει τον διπλάσιο του αριθμού των εισακτέων δηλαδή τους 60.
Β) Η διαδικασία της συνέντευξης
Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται από Επιτροπή Επιλογής που ορίζεται από την ΕΔΕ. Στη
συνέντευξη συνεκτιμώνται και αξιολογούνται:
 Η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το
αντικείμενο του ΔΠΜΣ
 Το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα
 Η συναφής με το αντικείμενο δραστηριότητά τους
 Οι επικοινωνιακές δεξιότητες των υποψηφίων.
Οι συνεντεύξεις βαθμολογούνται ξεχωριστά από το κάθε μέλος της Επιτροπής.
Στην τελική βαθμολογία των υποψηφίων συνεκτιμώνται:
α) ο βαθμός του φακέλου σε ποσοστό 50% και
β) ο βαθμός της συνέντευξης (που είναι ο μέσος όρος των εξεταστών της Επιτροπής) σε
ποσοστό 50%.
Με βάση την τελική βαθμολογία, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα Επιτυχόντων και τον καταθέτει
προς έγκριση στη ΕΔΕ.
Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ εντός δέκα πέντε (15)
ημερών από την απόφαση της ΕΔΕ προσκομίζοντας ταυτόχρονα όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά εγγραφής καθώς και την απόδειξη καταβολής της πρώτης δόσης των
διδάκτρων του Α΄ εξαμήνου.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμούντες με τον τελευταίο
επιτυχόντα.
Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων επιτυχόντων, θα κληθούν να εγγραφούν στο
Πρόγραμμα οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, εάν
υπάρχουν.
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
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Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο
χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.
Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά
εξάμηνα, έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή και έγκριση της ΕΔΕ.
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή
φοίτησης. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην
προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. Η αναστολή φοίτησης δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα δύο εξάμηνα συνολικά.
Το ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» δεν
προσφέρει τη δυνατότητα μερικής φοίτησης.
ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το ΔΠΜΣ ξεκινά το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.
Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες
(ECTS).
Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 10 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και διδάσκεται για ένα εξάμηνο.
Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων εξαμήνων οι ΜΦ απαιτείται να παρακολουθήσουν επιτυχώς
9 μαθήματα, 3 ανά εξάμηνο φοίτησης, και συγκεκριμένα:
- Το υποχρεωτικό μάθημα «Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας»
- Ένα κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα (ένα από δύο):
1. «Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις»
2. «Σύγχρονες Ψηφιακές Τεχνολογίες και Διαδίκτυο»
με τους εξής περιορισμούς: Το ανωτέρω μάθημα (1)είναι υποχρεωτικό για όλους του ΜΦ που
δεν διαθέτουν παιδαγωγική επάρκεια από προηγούμενο τίτλο σπουδών. Το μάθημα (2) είναι
υποχρεωτικό για όλους ΜΦ που διαθέτουν παιδαγωγική επάρκεια.
- Επτά (7) μαθήματα ελεύθερης επιλογής από τα υπόλοιπα προσφερόμενα στο Πρόγραμμα
Σπουδών.
Κάθε μάθημα διδάσκεται σε αριθμό φοιτητών μεγαλύτερο των πέντε (5). Εάν ο αριθμός των
φοιτητών που θα δηλώσει το μάθημα δεν υπερβεί τους πέντε (5), το μάθημα δεν θα διδάσκεται
(εξαιρούνται τα δύο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα).
Σε περίπτωση που ο αριθμός των φοιτητών που θα δηλώσει το μάθημα υπερβεί τους είκοσι (20),
θα προηγούνται οι φοιτητές του Γ΄ εξαμήνου και στη συνέχεια, εάν χρειαστεί, θα
πραγματοποιείται κλήρωση.
Κατά το τέταρτο εξάμηνο, οι ΜΦ ασχολούνται αποκλειστικά με την εκπόνηση της διπλωματικής
εργασίας, την οποία θα πρέπει να υποστηρίξουν με επιτυχία ενώπιον τριμελούς εξεταστικής
επιτροπής. Κατά την περίοδο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, οι ΜΦ έχουν τη
δυνατότητα να συμμετάσχουν σε εξειδικευμένα σεμινάρια και ομάδες εργασίας (workshops). Η
διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 ECTS.
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Οι ΜΦ πρέπει να παρακολουθούν ανελλιπώς και υποχρεωτικά όλα τα μαθήματα του ΔΠΜΣ που
επέλεξαν, σύμφωνα με τις οδηγίες που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, και να μετέχουν
ενεργά στις συζητήσεις, στις παρουσιάσεις και στις άλλες ερευνητικές δραστηριότητες του
Προγράμματος. Με απόφαση της ΕΔΕ μπορούν να πραγματοποιηθούν μαθήματα σε μορφή
εντατικής θεματικής εβδομάδας.
Τα μαθήματα αρχίζουν την ώρα που αναγράφεται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Η καθυστέρηση
στην προσέλευση, πέραν των 15’ μετά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του μαθήματος,
συνιστά απουσία, αλλά παρέχεται στον ΜΦ το δικαίωμα της παρακολούθησης του μαθήματος. Η
υπέρβαση των δύο (2) αδικαιολόγητων απουσιών σε κάθε μάθημα σημαίνει αποκλεισμό από τις
εξετάσεις του αντίστοιχου μαθήματος και επανάληψή του, έπειτα από σχετική έγκριση της ΕΔΕ.
Η παρουσία των ΜΦ ελέγχεται από τον/την διδάσκοντα/ουσα και η επίδοσή τους αξιολογείται
διαρκώς από αυτόν/ην.
Οι ΜΦ οφείλουν να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις οι οποίες αναρτώνται στον επίσημο
πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ. Σε έκτακτες περιπτώσεις αλλαγής
περιεχομένου αναρτημένης ανακοίνωσης, ειδοποιούνται οι ενδιαφερόμενοι.
Με την ολοκλήρωση του ΔΠΜΣ κάθε ΜΦ: (α) θα έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις
στα μαθήματα που διδάχθηκε, (β) θα έχει συγγράψει ικανό αριθμό θεωρητικών και ερευνητικών
εργασιών, (γ) θα έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τη διπλωματική εργασία, (δ) θα έχει συμμετάσχει
σε εργαστήρια και ομάδες εργασίας, ορισμένες από τις οποίες θα οδηγήσουν στην παραγωγή.
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ /
ECTS
ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Μάθημα Υποχρεωτικό: Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας
3
10
Μαθήματα Υποχρεωτικά Με Επιλογή (1 από 2)
Α΄ Εξάμηνο

1. Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις

3

10

3

10

2. Σύγχρονες Ψηφιακές Τεχνολογίες και Διαδίκτυο
Μάθημα Επιλογής (επιλογή 1 μαθήματος από τα παρακάτω)
Η μιντιακή κουλτούρα των παιδιών
Μέσα επικοινωνίας στην εκπαίδευση: Από τη γραφή στην
εικόνα
Ψηφιακά παιχνίδια και διαμεσικές διαδικασίες παιχνιδιού για
μάθηση
Πολιτισμικές σπουδές: Εφαρμογές στο πεδίο των ταινιών
τεκμηρίωσης και του πολιτιστικού ντοκιμαντέρ
Η κινούμενη εικόνα ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας
Κινούμενο σχέδιο
Δίκτυα δεδομένων και υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης
Συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης και εξ αποστάσεως
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εκπαίδευσης
Κινηματογράφος και εκπαίδευση
Θεωρίες σύγκλισης των μέσων, διαμεσικότητα και
εκπαίδευση
Σύνολο
Β΄ Εξάμηνο (επιλογή 3 μαθημάτων από τα παρακάτω)

Σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και εφαρμογές με την
αξιοποίηση των ΤΠΕ
Ψυχοκοινωνιολογικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις των
νέων μέσων επικοινωνίας
Ψηφιακή αφήγηση και διαμεσικές αφηγηματικές
διαδικασίες για μάθηση
Πράξη και εφαρμογές της οπτικοακουστικής παιδείας
Εισαγωγή στις σύγχρονες τεχνικές και πλατφόρμες
προγραμματισμού
Η μουσική και ο ήχος ως μέσα για τη διαθεματική
διδασκαλία με νέες Τεχνολογίες
Σύνολο
Γ΄ Εξάμηνο (επιλογή 3 μαθημάτων από τα παρακάτω)

Η μιντιακή κουλτούρα των παιδιών
Μέσα επικοινωνίας στην εκπαίδευση: Από τη γραφή στην
εικόνα
Ψηφιακά παιχνίδια και διαμεσικές διαδικασίες παιχνιδιού
για μάθηση
Πολιτισμικές σπουδές: Εφαρμογές στο πεδίο των ταινιών
τεκμηρίωσης και του πολιτιστικού ντοκιμαντέρ
Η κινούμενη εικόνα ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας
Κινούμενο σχέδιο
Δίκτυα δεδομένων και υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης
Συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης και εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης
Κινηματογράφος και εκπαίδευση
Θεωρίες σύγκλισης των μέσων, διαμεσικότητα και
εκπαίδευση
Σύνολο
Δ΄ Εξάμηνο
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

9

30

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ECTS
ΩΡΕΣ /
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

3 μαθήματα Χ
3 ώρες

3
μαθήματα
Χ 10
ECTS

9

30

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ECTS
ΩΡΕΣ /
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

3 μαθήματα Χ
3 ώρες

3
μαθήματα
Χ 10
ECTS

9

30

ECTS
30
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Σύνολο

30

Από τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται, οι ΜΦ θα πρέπει να επιλέξουν και να εξεταστούν
συνολικά σε επτά (7).
Τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται σε κάθε εξάμηνο ορίζονται με απόφαση της ΕΔΕ.

Β. Περιεχόμενο/Περιγραφή μαθημάτων
Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας
Το μάθημα έχει ως στόχο να εξοικειώσει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στο σχεδιασμό την διεξαγωγή
και την συγγραφή μιας, μικρής κλίμακας, εκπαιδευτικής έρευνας
Την πρώτη περίοδο του μαθήματος θα πρέπει όλοι οι συμμετέχοντες, με σχετική υποστήριξη από τους
διδάσκοντες, να:
α) επιλέξουν το θέμα που θα τους ενδιέφερε να μελετήσουν,
β) συγκροτήσουν μια επιστημονική βιβλιογραφία σχετικά με αυτό, μέσω επιστημονικών άρθρων τα
οποία μπορούν να συγκεντρωθούν από σχετικές διαδικτυακές πηγές,
γ) μελετήσουν, με βάση το βιβλίο αναφοράς του μαθήματος, τα επιστημονικά εργαλεία τα οποία θα
μπορούσαν να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν στο πλαίσιο της έρευνας τους.
Παράλληλα τα πρώτα μαθήματα θα αποτελέσουν μια εισαγωγή στις μεθόδους και τεχνικές της
ποσοτικής μεθοδολογίας με χρήση κατάλληλων στατιστικών λογισμικών. Οι σχετικές γνώσεις θα
αξιοποιηθούν στην επεξεργασία των στοιχείων που θα προκύψουν από τις μικρές έρευνες που θα
πραγματοποιηθούν. Επίσης θα παρουσιαστούν στοιχεία και παραδείγματα ποιοτικής μεθοδολογίας.
Στο τέλος της πρώτης περιόδου θα πρέπει να έχει κατατεθεί από κάθε φοιτητή/τρια μια συνοπτική
παρουσίαση του θέματος και της σχετικής προσωρινής βιβλιογραφίας. Οι προτάσεις μπορούν να είναι
είτε ατομικές είτε δύο ατόμων είτε, κατ’ εξαίρεση, αν η ιδιαιτερότητα του θέματος ή το μέγεθος του
δείγματος το απαιτούν, περισσότερων ατόμων.
Στο πλαίσιο της δεύτερης περιόδου θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση της κάθε πρότασης με αναφορά
στη βιβλιογραφία στο ερευνητικό ερώτημα και την υπόθεση της έρευνας καθώς και στο/στα
ερευνητικό/α εργαλείο/α που θα χρησιμοποιηθούν. Στη συνέχεια θα πραγματοποιούνται πιο
εξατομικευμένες επεξεργασίες σε σχέση με κάθε μία από τις προτάσεις θέματος που θα έχουν
κατατεθεί. Τα μαθήματα αυτά ενδέχεται να πραγματοποιούνται και σε μικρότερες ομάδες ανάλογα και
με τις ανάγκες όπως θα προκύπτουν.
Μετά τη συγκέντρωση των σχετικών με τα ερευνητικά θέματα στοιχείων, στα τελευταία θα δοθεί η
δυνατότητα να υπάρξει υποστήριξη για την απρόσκοπτη χρήση στατιστικών λογισμικών.

Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις
Στο μάθημα θα παρουσιαστούν οι βασικοί εκπρόσωποι και θα αναλυθούν οι βασικές αρχές των
θεωριών μάθησης (Συμπεριφορισμός, Γνωστικές/εποικοδομιστικές θεωρίες, Κοινωνιογνωστικές
θεωρίες), καθώς και οι κοινωνικο-πολιτισμικές διαστάσεις του φαινομένου της μάθησης. Στη συνέχεια,
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θα γίνει επεξεργασία βασικών εννοιών της σύγχρονης διδακτικής προσέγγισης στο πλαίσιο των
γνωστικών/εποικοδομιστικών και των κοινωνιογνωστικών θεωριών. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθεί η
αντιπαράθεση ανάμεσα στις έννοιες «γνώσεις και δεξιότητες», η αξιοποίηση του βιώματος και των
αρχικών ιδεών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, ο ρόλος των κινήτρων στη μάθηση, η
νοηματοδοτημένη και αγκυροβολημένη μάθηση, οι στρατηγικές μάθησης, η μεταβίβαση στρατηγικών,
η αξιοποίηση του λάθους στην εκπαιδευτική διαδικασία και η σημασία της μεταγνώσης, η
διαφοροποιημένη προσέγγιση της μάθησης και η διαχείριση της ετερότητας, η έννοια της
διαθεματικότητας, η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο ρόλος της γλώσσας και των
αλληλεπιδράσεων κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Τέλος, θα συζητηθούν μεθοδολογικά εργαλεία που
επιτρέπουν την ανάλυση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας στο πλαίσιο μιας αναστοχαστικής
προσέγγισης του εκπαιδευτικού ερευνητή. Για την παρουσίαση και ανάλυση των παραπάνω αρχών και
εννοιών θα αξιοποιηθούν παραδείγματα από τον χώρο των ΤΠΕ.

Σύγχρονες Ψηφιακές Τεχνολογίες και Διαδίκτυο
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση ενός σύγχρονου τεχνολογικού πλαισίου το
οποίο έχει δημιουργηθεί από τα υπολογιστικά συστήματα νέας γενιάς και του διαδικτύου και
περιλαμβάνει την ανάπτυξη και τη χρήση διαδραστικών εφαρμογών με χρήση επαυξημένης
διαδραστικότητας, επιτρέποντας την παρουσίαση ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών λύσεων που
συνδυάζουν τον ψηφιακό και τον αναλογικό κόσμο. Το μάθημα αποσκοπεί στο να εισάγει με
πρακτικό τρόπο τους φοιτητές στις τεχνολογίες του διαδικτύου και τις σύγχρονες ψηφιακές
τεχνολογίες, δίνοντας παραδείγματα της χρήσης των τεχνολογιών αυτών για την εξυπηρέτηση
των αναγκών της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του μαθήματος, γίνεται εισαγωγή στο διαδίκτυο και
τις τεχνολογίες του, παρουσιάζονται υπολογιστικά συστήματα νέας γενιάς τα οποία έχουν ως
χαρακτηριστικά τη φορητότητα και την εξελιγμένη διαδραστικότητα, καθώς και ψηφιακές
τεχνολογίες οι οποίες βασίζονται στη χρήση υλικού και λογισμικού για να δώσουν
ολοκληρωμένες λύσεις που συνδέουν τον εικονικό/ψηφιακό κόσμο με τον
πραγματικό/αναλογικό. Δίνεται έμφαση σε εφαρμογές και στα αντίστοιχα εργαλεία που
επιτρέπουν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με αυξημένες δυνατότητες διαδραστικότητας και
σύνδεσης αφήνουν περιθώρια ελευθερίας όσον αφορά στην επιλογή των εκπαιδευτικών
παρεμβάσεων. Το μάθημα χωρίζεται σε δύο ενότητες: την πρώτη στην οποία γίνεται μία
γνωριμία με τις τεχνολογίες, μέσα από παρουσιάσεις και πρακτικά παραδείγματα και χρήση
αντίστοιχου εξοπλισμού, και το δεύτερο στο οποίο οι φοιτητές καλούνται να προτείνουν τη
χρήση των τεχνολογιών που παρουσιάστηκαν στα πλαίσια εκπαιδευτικής παρέμβασης. Η
αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω ενδιάμεσων ατομικών εργασιών που ανατίθενται,
εκπονούνται και παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος, και αντιστοιχούν στις
ενότητες παρουσιάσεων, και μέσω μίας τελικής εργασίας στην οποία καλούνται να επιλέξουν
ένα ελεύθερο θέμα το οποίο θα προσεγγίσουν με μία παρέμβαση η οποία θα βασίζεται στη χρήση
μίας ή περισσότερων τεχνολογικών ενοτήτων. Ενθαρρύνεται η – απαραίτητη σε μεταπτυχιακό
επίπεδο – ερευνητική προσέγγιση των θεμάτων.
Η μιντιακή κουλτούρα των παιδιών
Κεντρική θεωρητική επιλογή στην ανάπτυξη του μαθήματος αποτελεί η θέση ότι το παιδί είναι
συνδημιουργός της γνώσης και της κουλτούρας, έχει ιστορία και κοινωνική ταυτότητα, γεννιέται
με μεγάλες δυνατότητες οι οποίες μπορούν να εκφραστούν με πολλούς τρόπους και αναζητά το
νόημα του κόσμου από τη στιγμή της γέννησής του.
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Σκοπός του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει θεωρητικές γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με τη
μιντιακή κουλτούρα των παιδιών. Ως προς τη θεωρητική διάσταση του μαθήματος, δίνεται
έμφαση στην αλλαγή του τρόπου που νοείται «η φύση της παιδικής ηλικίας» στην εποχή των
ΜΜΕ. Η μιντιακή κουλτούρα των παιδιών είναι παράγωγο της εμπορικής κουλτούρας των
μέσων που παράγεται για τα παιδιά και διαφέρει ουσιαστικά από άλλες μορφές κουλτούρας που
διαμορφώνονται, συντηρούνται και αναπαράγονται από τα ίδια τα παιδιά. Στο πλαίσιο του
μαθήματος εξετάζονται οι σχέσεις των παιδιών με την τηλεόραση, τα βιντεοπαιχνίδια, το
διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα και οι αναπαραστάσεις που συν-δημιουργούνται. Παράλληλα, οι
φοιτητές/-ριες έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με εκφραστικές αναζητήσεις και
δημιουργίες παιδιών που αξιοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία των μέσων και να αναλύσουν
κριτικά το υλικό που θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του μαθήματος.
Μεθοδολογία του μαθήματος
Το θεωρητικό πλαίσιο αναπτύσσεται μέσα από παραδόσεις αλλά και παρουσιάσεις της σχετικής
βιβλιογραφίας από τους/τις φοιτητές/-ριες που παρακολουθούν το μάθημα. Το εργαστηριακό
μέρος συνδέεται με την επεξεργασία από τους συμμετέχοντες ειδικών θεμάτων. Ενδεικτικά:
- Μελετώνται περιπτώσεις τηλεοπτικών προγραμμάτων υψηλής τηλεθέασης από τα παιδιά καθώς
και ενημερωτικών εκπομπών.
- Μελετώνται οι διαφορές αναπαράστασης του φύλου στις τηλεοπτικές διαφημίσεις προϊόντων
για παιδιά, οι οποίες συσχετίζονται με έντυπες μορφές συναφούς διαφήμισης.
- Μελετώνται ιστοσελίδες διαμορφωμένες για παιδιά και από παιδιά, με έμφαση στον παράγοντα
φύλο.
- Εξετάζεται η σχέση αγοριών-κοριτσιών με τα βιντεοπαιχνίδια.
- Παρουσιάζονται και αναλύονται παιδικές δημιουργίες.
Μέσα επικοινωνίας στην εκπαίδευση: από τη γραφή στην εικόνα
O σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να γνωρίσουν αναλυτικά οι μεταπτυχιακοί/-ες φοιτητές/τριες την εξέλιξη της σχέσης της εκπαίδευσης με τα ΜΜΕ όπως διαμορφώνεται σε κάθε εποχή.
Το μάθημα επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην αλληλεπίδραση της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της
σχολικής εκπαίδευσης με τα ΜΜΕ στη νεωτερικότητα. Στο επίκεντρο της επισκόπησης
βρίσκονται τα οπτικοακουστικά μέσα (τηλεόραση, κινηματογράφος, διαδίκτυο) και ο ρόλος τους
στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου αλλά και ευρύτερα στις εκπαιδευτικές αλλαγές. Η
αλληλεπίδραση της σχολικής εκπαίδευσης με τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα εξετάζεται σε
τρία επίπεδα:
1. Εκπαιδευτική γνώση: Παρουσιάζονται συστηματικά οι σημαντικότερες μεταβολές που
παρατηρούνται στην εκπαιδευτική γνώση και οι οποίες συνδέονται με την κυριαρχία των
ΜΜΕ, ειδικότερα των οπτικοακουστικών, στη δημόσια επικοινωνία και στην επικοινωνία
γενικότερα. Αναλυτικότερα, παρουσιάζονται οι μεταβολές στη σημειολογική διάρθρωση των
σχολικών εγχειριδίων (εικόνες, τυπογραφικά στοιχεία, σχέση πλήρους-κενού, λεκτικοίεξωλεκτικοί κώδικες), στο περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων (θεματικές, σχέση
ανθρωπιστικής-τεχνοκρατικής γνώσης, αισθητική-πληροφοριακή προσέγγιση), στα αναλυτικά
προγράμματα (μετατόπιση από τα γνωστικά αντικείμενα στις θεματικές ενότητες, από τα
ανθρωπιστικά στα τεχνοκρατικά μαθήματα κτλ.).
2. Κοινωνικοί ρόλοι και κοινωνικές σχέσεις στο σχολείο: Εξετάζεται ο πολιτισμός της εικόνας,
και ιδιαίτερα η εικονική ιδεολογία, ως πηγή διαμόρφωσης προτύπων ρόλων για τους
εκπαιδευτικούς, για τους μαθητές, για τη διαμόρφωση της κατάστασης μέσα στην τάξη.
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3. Η εικονική ιδεολογία ως πηγή και πεδίο αναδιάρθρωσης του πολιτιστικού κεφαλαίου. Η
ανάλυση αυτής της ενότητας λαμβάνει υπόψη την εξειδίκευση και γενικότερα τις μεταβολές
στην οργάνωση της εργασίας. Με τον τρόπο αυτό, οι μεταβολές στην εσωτερική οργάνωση
και λειτουργία της εκπαίδευσης, με την επίδραση της εικονικής ιδεολογίας, συνδέονται με τις
εκροές της ή τις εκπαιδευτικές λειτουργίες. Με την έννοια αυτή, οι όποιες μεταβολές στην
εκπαίδευση, κάτω από την επίδραση των οπτικοακουστικών ΜΜΕ και της κουλτούρας τους,
έχουν ευρύτατη λειτουργική θεμελίωση μέσα στο κοινωνικό σύστημα.
Ψηφιακά Παιχνίδια και Διαμεσικές Διαδικασίες Παιχνιδιού για Μάθηση
Aντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση θεωρητικού υποβάθρου, μεθοδολογικών αρχών,
τεχνολογικών εργαλείων και παραδειγματικών εφαρμογών για την μαθησιακή αξιοποίηση
ψηφιακών παιχνιδιών και διαμεσικών διαδικασιών παιχνιδιού. Έμφαση αποδίδεται στην
αξιοποίηση ψηφιακών παιχνιδιών για μάθηση (games for learning), ψηφιακών παιχνιδιών
γενικού σκοπού και διαμεσικών διαδικασιών παιχνιδιού ως πλαισίων διδασκαλίας και ευρύτερα
ως πλαισίων μάθησης, τόσο για στόχους του αναλυτικού προγράμματος όσο και για ευρύτερους
μαθησιακούς στόχους (extra-curricular learning objectives), σε διαφορετικές βαθμίδες τυπικής
εκπαίδευσης, κατάρτισης, διά βίου μάθησης καθώς και σε πλαίσια άτυπης μάθησης
(διαπολιτισμική, διαγενεακή επικοινωνία). Συνολικά, στόχος του μαθήματος είναι να
αποκτήσουν οι φοιτητές γνωστικό υπόβαθρο εννοιών και θεωρίας, πρακτικές δεξιότητες κριτικής
αξιολόγησης, και πρακτικές δεξιότητες συστηματικής αναφοράς για δράσεις μαθησιακής
αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών και διαμεσικών διαδικασιών παιχνιδιού. Οι ενότητες του
μαθήματος περιλαμβάνουν θέματα όπως ενδεικτικά παιχνίδι, παιγνιοθήκες και τεχνολογία,
ψηφιακά παιχνίδια περάν της διασκέδασης, ψηφιακά παιχνίδια και μαθησιακή εμπειρία,
σχεδιασμός εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, ψηφιακά παιχνίδια και ελευθερία επιλογής, ψηφιακά
παιχνίδια και αφήγηση, παιχνίδια επαυξημένης πραγματικότητας, παιχνίδια παιδικής
πολιτειότητας. Η θεματολογία αυτή εξειδικεύεται και εμπλουτίζεται με πρόσθετα επιμέρους
θέματα, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις στο πεδίο ενδιαφέροντος του μαθήματος. Οι
εκπαιδευτικές δραστηριότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν παρουσιάσεις θεωρίας,
παρουσιάσεις προσκεκλημένων εισηγητών, μελέτη της προτεινόμενης βιβλιογραφίας, εργασίες
βιβλιογραφικής έρευνας, καθώς και εργασίες εκπαιδευτικής παρέμβασης.
Πολιτισμικές σπουδές: Εφαρμογές στο πεδίο των ταινιών τεκμηρίωσης και του
πολιτιστικού ντοκιμαντέρ
Εισάγω τους φοιτητές στο ντοκιμαντέρ, διατρέχοντας μέσα από διαλέξεις και προβολές, την
εξέλιξη, τη θεματική και αισθητική ποικιλία του είδους, δίνοντας κυρίως έμφαση σε σύγχρονα
έργα της παγκόσμιας παραγωγής.
Δεν στοχεύω σε μια Ιστορία της Τέχνης. Επιστρατεύω τις ταινίες ως εποπτικό υλικό που μέσα
από χειροπιαστά παραδείγματα οδηγεί στην κατανόηση των επιπέδων δημιουργίας μιας ταινίας.
Επισημαίνω καταρχήν ζητήματα ηθικής στάσης απέναντι στην πραγματικότητα και ειδικά στον
χειρισμό των ανθρώπινων ιστοριών, ζητήματα εμβάθυνσης στην παρατήρηση καταστάσεων, με
γνώμονα την αισθητική γλώσσα.
Παράλληλα, καθώς απευθύνομαι σε μη-κινηματογραφιστές, αξιοποιώ τις προβολές ως
ταχύρυθμη εισαγωγή στη γραμματική της οπτικοακουστικής αφήγησης και στη χρήση των
εργαλείων της. Οι βασικοί όροι της κινηματογραφικής γλώσσας (πλάνο, σκηνή, σεκάνς...), η
εργασία με τον ήχο, το φως, τους φακούς, τις γωνίες λήψης κλπ. μελετώνται, ώστε να
κατανοηθεί η κρισιμότητά τους στην επίτευξη των αφηγηματικών προθέσεων.
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Μετά τον δεύτερο μήνα, οι προβολές περιορίζονται σε ένα μέρος του μαθήματος, καθώς ξεκινώ
να σχεδιάζω με τους φοιτητές την υλοποίηση των ταινιών τους.
Προτείνω μια θεματική που να συνδυάζει πολιτισμικό ενδιαφέρον, προσβασιμότητα και
παραγωγική ευκολία.
Κατανέμω τους φοιτητές σε ομάδες, όπου ανάλογα με τις πιθανές δεξιότητες των μελών
μοιράζονται ρόλοι και καθήκοντα, ενθαρρύνοντας ωστόσο στην πορεία την αναδιανομή τους.
Το μάθημα συνδέεται πλέον με το πραγματικό πεδίο απ’ όπου οι φοιτητές φέρνουν τα στοιχεία
της έρευνας ή τις παραγωγικές δυσκολίες. Με βάση αυτά γράφονται treatment, και σεναριακό
σχεδίασμα και οργανώνονται τα γυρίσματα. Ο χώρος της διδασκαλίας εξελίσσεται σε ένα
δημιουργικό γραφείο παραγωγής.
Πέρα από τις εβδομαδιαίες συναντήσεις στη σχολή, συνοδεύω τις ομάδες στο reperage και στο
γύρισμα, λειτουργώντας υποστηρικτικά χωρίς να παρεμβαίνω στις δημιουργικές επιλογές.
Όμοια, παρακολουθώ και το μοντάζ και το μιξάζ, έως ότου κλειδώσει η τελική σύνθεση.
Θα περιέγραφα το μάθημά σαν ένα βάπτισμα σε όλα τα επίπεδα του ντοκιμαντέρ. Κρίνοντας από
το πάθος των φοιτητών και τα αξιόλογα αποτελέσματα, αισθάνομαι πως κορυφώνει την εμπειρία
των σπουδών τους και συνοψίζει γι’ αυτούς το συνολικό πνεύμα του μεταπτυχιακού μέσα από
ένα τεκμηριωμένα δημιουργικό έργο.
Η κινούμενη εικόνα ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στα χαρακτηριστικά των
οπτικοακουστικών μέσων και στη χρήση τους ως εκπαιδευτικών εργαλείων μάθησης και
διδασκαλίας. Το περιεχόμενο του μαθήματος διαρθρώνεται σε εισηγήσεις και πρακτικές
ασκήσεις. Οι εισηγήσεις αναφέρονται σε θέματα ιστορίας της κινούμενης εικόνας, εστιάζοντας
στις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, όπου αυτή αναδεικνύεται σε κυρίαρχο μέσο έκφρασης
και επικοινωνίας, στην προβολή των αναπαραστατικών δυνατοτήτων της εικόνας ως μέσου
έκφρασης αλλά και πρόσληψης της πραγματικότητας, στον σχολιασμό πειραματικών βίντεο ως
μέσων αυτοπαρατήρησης, εκπαίδευσης και ανεξάρτητης έκφρασης και, τέλος, στην παρουσίαση
μοντέλων σχεδιασμού, παραγωγής και εκπαιδευτικής χρήσης του βίντεο. Το περιεχόμενο των
εισηγήσεων περιλαμβάνει αναφορές σε εκπαιδευτικό οπτικοακουστικό υλικό, όπως εκπομπές της
ελληνικής εκπαιδευτικής τηλεόρασης, εκπαιδευτικά βίντεο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ταινίες από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού
αλλά και παραδείγματα από ευρύτερο οπτικοακουστικό υλικό, όπως ντοκιμαντέρ, επίκαιρα,
αποσπάσματα από ταινίες μυθοπλασίας και τηλεοπτικές εκπομπές. Οι πρακτικές ασκήσεις
προσφέρουν στους φοιτητές και φοιτήτριες τη δυνατότητα να ασκηθούν στον σχεδιασμό και την
παραγωγή βίντεο με ποικίλη θεματολογία και για την κάλυψη διαφορετικών εκπαιδευτικών
στόχων και να παρουσιάσουν με δυναμικό τρόπο διαφορετικές πλευρές του διδασκόμενου
θέματος, όπως εκτέλεση πειραμάτων, λειτουργία μηχανισμών, ανάπτυξη επιστημονικών και
κοινωνικών θεμάτων, όψεις της καθημερινής ζωής, πορτρέτα και συνεντεύξεις καλλιτεχνών και
επιστημόνων κτλ.
Κινούμενο Σχέδιο
Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει ιστορική αναδρομή στο κινούμενο σχέδιο,
αναφορές στις πειραματικές και καλλιτεχνικές προσεγγίσεις του Animation, περιγραφή
παραδοσιακών και νέων τεχνικών, τυπολόγηση των εκφραστικών ιδιωμάτων και αφηγηματικών
πρακτικών στην κινούμενη εικόνα.
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Το εργαστηριακό μέρος εστιάζει στην μέθοδο του Stop Motion Animation στην ψηφιακή εποχή
και κάνει χρήση απλών τεχνικών που μπορούν να συντελεστούν μέσα στους προσωπικούς
υπολογιστές ή άλλες φορητές συσκευές των φοιτητών του ΔΜΠΣ.
Με ατομικές και ομαδικές ασκήσεις οι φοιτητές εξοικειώνονται στην παραγωγή ταινιών
κινούμενου σχεδίου για εκπαιδευτικούς ή ερμηνευτικούς σκοπούς.
Δίκτυα Δεδομένων και Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης
Τα ενσύρματα και ασύρματα δεδομένων αποτελούν τη βασική τεχνολογία υποδομής για την
υποστήριξη εφαρμογών τηλεκπαίδευσης. Το μάθημα «Δίκτυα Δεδομένων και Υπηρεσίες
Τηλεκπαίδευσης» αποτελεί μια εισαγωγή στο γνωστικό αντικείμενο των δικτύων και των
επικοινωνιών δεδομένων. Απευθύνεται στοχευμένα στους χρήστες ή διαχειριστές αυτών των
δικτύων, οι οποίοι καλούνται να υποστηρίξουν διαδικασίες τηλεκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό
παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες των δικτύων, η αρχιτεκτονική, τα πρωτόκολλα καθώς και οι
υπηρεσίες που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία τους.
Καλύπτονται οι τυποποιημένες τοπολογίες ενσύρματων και ασύρματων δικτύων δεδομένων
(Local/Metropolitan/Wide Area Networks, LAN/MAN/WAN) καθώς και το υπόδειγμα της
αρχιτεκτονικής πρωτοκόλλων τύπου OSI. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο υπόδειγμα της
αρχιτεκτονικής πρωτοκόλλων του διαδικτύου ως πλαίσιο λειτουργίας των web-based εφαρμογές
τηλεκπαίδευσης. Επιπρόσθετα και στα πλαίσια μία ολοκληρωμένης θεώρησης των υπηρεσιών
τηλεκπαίδευσης το μάθημα διαπραγματεύεται επιμέρους εξειδικευμένα ζητήματα όπως των
ασύρματων-ενσύρματων ευρυζωνικών τεχνολογιών μετάδοσης δεδομένων, της ποιότητας
υπηρεσίας (Quality of Service, QoS) δικτύων καθώς και της Ασφάλειας Δικτύων και της
Προστασίας της Ιδιωτικότητας (ασφάλεια υποδομής, ασφάλεια προσωπικών δεδομένων). Τέλος,
η διεπαφή ανάμεσα στα δίκτυα δεδομένων και το χρήστη/τερματική συσκευή αποτελεί μία
ενότητα βαρύνουσας σημασίας, όπου εξετάζονται αφενός ζητήματα εγκατάστασης και ρύθμισης
Web Servers και υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης αφετέρου δε ζητήματα πρόσβασης σε web-based
εφαρμογές από ενσύρματες και ασύρματες τερματικές συσκευές και αξιολόγηση της ποιότητας
υπηρεσιών του δικτύου.
Συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η επισκόπηση των συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης (Elearning) και η μελέτη όλων των συνιστωσών τους (υλικό (H/W), λογισμικό (S/W), διαδικτύωση
και επικοινωνία) καθώς και η διερεύνηση των τεχνολογιών που υποστηρίζουν την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση. Διδάσκονται οι αρχές σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης
περιβαλλόντων και εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης καθώς και ανάπτυξης ηλεκτρονικού
μαθησιακού υλικού και μαθημάτων εν γένει, σε συσχέτιση με τις κατάλληλες θεωρίες μάθησης.
Γίνεται ανάλυση των επιμέρους στοιχείων και τεχνολογιών που υποστηρίζουν την εξ’
αποστάσεως (ηλεκτρονική) εκπαίδευση και μάθηση. Καλύπτονται οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής
(ασύγχρονης) μάθησης, η σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, καλές πρακτικές για τη
σχεδίαση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, τα προσαρμοστικά εκπαιδευτικά συστημάτων και η
εξατομικευμένη μάθηση, τα περιβάλλοντα συνεργατικής μάθησης, τα εικονικά Πανεπιστήμια και
τα MOOCs, καθώς και ο ρόλος της ευχρηστίας αλλά και του συναισθήματος στην ποιότητα των
εκπαιδευτικών περιβαλλόντων. Τέλος θίγεται το θέμα της αξιολόγησης των ψηφιακών
εκπαιδευτικών περιβαλλόντων ως προς τη λειτουργικότητα και τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η
εργαστηριακή συνιστώσα του μαθήματος πραγματοποιείται στο moodle, ένα δημοφιλές και
δωρεάν σύστημα ανοικτού λογισμικού. Μέσω των ατομικών και ομαδικών εργασιών που
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εκπονούνται και παρουσιάζονται, ενθαρρύνεται η – απαραίτητη σε μεταπτυχιακό επίπεδο –
ερευνητική προσέγγιση των θεμάτων.
Κινηματογράφος και εκπαίδευση
Σκοπός του μαθήματος είναι
-η εξοικείωση με την γλώσσα του κινηματογράφου ώστε οι φοιτητές να είναι ικανοί να
αναλύσουν στην τάξη μια κινηματογραφική ταινία και να αναπτύξουν τους τρόπους που ο
κινηματογράφος χειρίζεται διάφορες έννοιες.
- η μελέτη του κινηματογράφου ως πολιτιστικής βιομηχανίας, ως καλλιτεχνικού αγαθού και ως
μέσου έκφρασης. Η ανάπτυξη των διαφορών μεταξύ των κινηματογραφιών Ευρωπαϊκών χωρών,
και η δημιουργία των διάφορων τάσεων και ρευμάτων ως αποτέλεσμα κοινωνικοπολιτιστικών
συγκυριών .
- οι φοιτητές θα πρέπει να εξοικειωθούν με τις ιδιαιτερότητες του κινηματογράφου κάθε χώρας
διαχρονικά, ώστε να μπορούν να εισάγουν τους μαθητές τους στον πλούτο της πολιτιστικής
κληρονομιάς που οι κινηματογραφικές ταινίες εμπεριέχουν.
-η ανάλυση ταινιών χαρακτηριστικών κάθε εποχής (νεορεαλισμός, nouvelle vague, free cinema)
καθώς και σκηνοθετών που το έργο τους είναι πηγή γνώσης και απόλαυσης, (Ντε Σίκα,
Ροσσελίνι, Φελλίνι, Αντονιόνι, Παζολίνι, Βισκόντι, Γκοντάρ, Τρυφώ, Μπρεσσόν, Λουί Μαλ,
Μπέργκμαν, Ντράγιερ, Ταρκόφσκι, Κισλόβσκι, Μαικλ Λι, κ.α.). Θα αποτελέσουν την βάση για
θεματικές και αισθητικές αναλύσεις κυρίως σε ζητήματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν
αφορμή για διάλογο μέσα στην τάξη.
-ο μαθητής ως θεατής και οι θεωρίες για το ρόλο της καλλιτεχνικής διαπαιδαγώγησης και της
ανάπτυξης του κριτικής ικανότητας των νέων μέσα από την γνώση των κωδίκων της
κινηματογραφικής γλώσσας αλλά και της θεωρητικής κατάρτισης γύρω από τους τρόπους που ο
κινηματογράφος προσπαθεί να διασκεδάσει αλλά και να προβληματίσει το κοινό.
-η ψυχαναλυτική ανάλυση των κωδίκων της θέασης στην κινηματογραφική αίθουσα και οι
διαφορές από την θέαση στην τηλεόραση η το διαδίκτυο.
-οι νέες τεχνολογίες και οι ευκαιρίες που δημιουργούν στην εκπαίδευση μέσα από την χρήση
τους. Ο κινηματογράφος ως παγκόσμια γλώσσα για την προσέγγιση των άλλων τεχνών καθώς
και η αλληλόδραση μαζί τους. Λογοτεχνία, μουσική, θέατρο, εικαστικά, ως αφετηρίες για νέες
προσεγγίσεις μέσα από ταινίες – π.χ., ο Σαίξπηρ και οι μεταφορές από Ρώσους (Κοζινζεφ)
Ιάπωνες (Κουροσάβα), Άγγλους, Πολωνούς και σκηνοθέτες ως δείγμα των πολιτιστικών
ιδιαιτεροτήτων κάθε δημιουργού, χώρας, εποχής.
-ο πολιτιστικός ρόλος της διανομής και οι ιδεολογικές τους συνέπειες, το διαδίκτυο ως μέσον
εξοικείωσης με τον κινηματογράφο άλλων λαών.
Θεωρίες σύγκλισης των μέσων, διαμεσικότητα και εκπαίδευση
Στην πρόταση αυτή τα μέσα και τα νέα μέσα θεωρούνται ως ενδιάμεσα που συνθέτουν μία
κουλτούρα της οθόνης, η οποία χρειάζεται να εννοηθεί ολιστικά. Η σύγκλιση των μέσων, η
ολίσθηση στοιχείων που αφορούν στο περιεχόμενο, στο ύφος, στην αισθητική, στον λόγο, στα
τεχνολογικά γνωρίσματα και οι «γέφυρες» από το ένα μέσο στο άλλο εξετάζονται υπό το πρίσμα
της διαμόρφωσης μίας διαμεσικής κουλτούρας η οποία γίνεται διαπραγματεύσιμο στοιχείο και
πλαίσιο αναφοράς μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή.
Στόχος του μαθήματος είναι να εξετάσουμε και να εννοήσουμε ένα διαφορετικό πρίσμα
αντίληψης της εξέλιξης των μέσων με άξονα την εξής κεντρική προβληματική: Ποιος ο ρόλος
του εκπαιδευτικού και ποια η ιδιαίτερη σχέση μέσων-εκπαιδευτικού-μαθητή στα πλαίσια ενός
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μετα-νεωτερικού déjà vu που εκδηλώνεται σε μία ολστική οθόνη (συνδυάζοντας διαφορετικές
τεχνικές πλατφόρμες);
Το μάθημα ενέχει μία διάσταση ‘πειραματισμού’ και περιλαμβάνει περιπτωσιολογικές αναλύσεις
και στηρίζεται επίσης στην δημιουργία «project» των φοιτητών, που προσβλέπουν στη
διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους μπορεί να εκφραστεί η διαμεσική κουλτούρα των
μαθητών.

Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και εφαρμογές με την αξιοποίηση των ΤΠΕ
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση της εφαρμογής
των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, με έμφαση στην εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων στη διδασκαλία και
τη μάθηση, και τη διαμόρφωση κατάλληλου εκπαιδευτικού πλαισίου. Οι φοιτητές/τριες έρχονται
σε επαφή τόσο με τεχνολογικά εργαλεία και μέσα όσο και με παιδαγωγικές θεωρίες και
πρακτικές που οδηγούν στην αποτελεσματική ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με σύγχρονες
προσεγγίσεις που αφορούν τόσο την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη όσο και με
την έρευνα και ανάλυση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων με στόχο την αναζήτηση της
προστιθέμενης αξίας των ΤΠΕ. Πιο συγκεκριμένα, στόχοι του μαθήματος είναι, μέσω της
μελέτης της διεθνούς βιβλιογραφίας, την ανάλυση παραδειγμάτων, και πρακτικών εφαρμογών,
να αξιοποιήσουν οι φοιτητές/τριες αρχές θεωριών μάθησης και βασικές έννοιες από το χώρο της
διδακτικής σε σχέση με την εκπαιδευτική και μαθησιακή εφαρμογή των ΤΠΕ, να έρθουν σε
επαφή με σύγχρονες τάσεις και προβληματισμούς για την εκπαιδευτική πράξη σε ότι αφορά τις
Τεχνολογίες για τη Μάθηση, και να ενσωματώνουν εργαλεία, σύγχρονες εκπαιδευτικές
προσεγγίσεις, και μεθόδους στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την αξιολόγηση, την εφαρμογή, και
την έρευνα στο πεδίο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και των Τεχνολογιών για τη Μάθηση. Το
μάθημα αξιολογείται βάσει εργασιών που εκπονούνται ατομικά ή ομαδικά.
Ψυχοκοινωνιολογικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις των νέων μέσων επικοινωνίας
Στο μάθημα «Ψυχοκοινωνιολογικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις των νέων μέσων επικοινωνίας» οι
μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-ριες πραγματεύονται, μέσα από παρουσιάσεις και βιωματικά εργαστήρια,
θέματα που αφορούν τις θεωρίες, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για τη
χρήση και την ερμηνεία των νέων μέσων επικοινωνίας καθώς και ζητήματα που αφορούν τη μελέτη και
εφαρμογή των νέων μέσων επικοινωνίας για παιδαγωγικούς σκοπούς. Στο πλαίσιο μιας
κοινωνιοψυχολογικής προσέγγισης των νέων μέσων επικοινωνίας,
στο μάθημα επιδιώκεται
ταυτόχρονα και μια γενικότερη γνώση του κοινωνικού, οικονομικού και ιστορικού πλαισίου, εντός του
οποίου τα κείμενα των νέων αυτών τεχνολογιών παράγονται, διανέμονται και χρησιμοποιούνται από τις
διάφορες κατηγορίες κοινού. Καθώς ο γραμματισμός στα (παλιά και νέα) μέσα επικοινωνίας εμπεριέχει
εξ ορισμού την ικανότητα «ανάγνωσης» και «γραφής» των μέσων, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του
μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου περιλαμβάνουν παρουσιάσεις θεωρίας και μελέτη της
προτεινόμενης βιβλιογραφίας ενώ παράλληλα καλούνται εκπαιδευτικοί, συνάδελφοι από άλλα
πανεπιστήμια, επαγγελματίες των νέων μέσων καθώς και καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τη δουλειά
τους με τα νέα μέσα επικοινωνίας και να εργαστούν μαζί με τους/τις φοιτητές/-ριες, έχοντας ως
απώτερο στόχο την ανάπτυξη τόσο της κριτικής κατανόησης των νέων μέσων επικοινωνίας, όσο και της
ενεργής συμμετοχής τους σε αυτά. Η αξιολόγηση διενεργείται με βάση την ενεργό συμμετοχή στο
μάθημα, την παρουσίαση και θεωρητική ανάλυση ενός μιντιακού κειμένου που επιλέγουν οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές/-ριες σε συνεννόηση με τις διδάσκουσες καθώς και το σχεδιασμό μιας

Σελίδα 105η από τις 118 της Πράξης 1 / 30.03.2018 της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών

δραστηριότητας γραμματισμού στα νέα μέσα επικοινωνίας για μαθητές/-ριες της πρωτοβάθμιας ή της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Πράξη και εφαρμογές της οπτικοακουστικής παιδείας

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η συστηματική εκμάθηση των βασικών αρχών και των
διαδικασιών παραγωγής ενός οπτικοακουστικού έργου που μπορεί να υπηρετήσει
εκπαιδευτικούς στόχους στο σχολικό πρόγραμμα ή σε ευρύτερες δραστηριότητες,
δημιουργώντας τις προϋποθέσεις παράλληλης καλλιέργειας της οπτικοακουστικής παιδείας.
Βασικοί στόχοι του μαθήματος αποτελούν α) η ενημέρωση για τις δυνατότητες πολλαπλής
χρήσης του βίντεο στην εκπαιδευτική διαδικασία σε συνάρτηση με τις ανάγκες συστηματικής
καλλιέργειας της οπτικοακουστικής παιδείας, β) η εξοικείωση με τους βασικούς μηχανισμούς
της οπτικοακουστικής αφήγησης και η απόκτηση από τους/τις φοιτητές/-ριες πρακτικών
δεξιοτήτων στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού με
τρόπο που να οδηγούν στη σύνθεση ολοκληρωμένων οπτικοακουστικών αφηγήσεων, γ) η
κατανόηση των δυνατοτήτων που παρέχει η οπτικοακουστική γλώσσα με τη δυνατότητα
αναπαράστασης και έκφρασης της πραγματικότητας και την επιρροή που ασκεί ταυτόχρονα
στους τρόπους με τους οποίους η πραγματικότητα προσεγγίζεται.
Θεματικές ενότητες του μαθήματος αποτελούν: α) Η έννοια της οπτικοακουστικής παιδείας και
οι βασικές κατευθύνσεις συστηματικής καλλιέργειας και ένταξής της στις διάφορες βαθμίδες της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, β) Τα βασικά στοιχεία της οπτικοακουστικής γλώσσας (διαδικασία
παραγωγής, εικονογραφημένο σενάριο (storyboard) ντεκουπάζ, λήψεις, λήψεις, μοντάζ εικόνας
και ήχου, γ) μοντέλα σχεδιασμού, παραγωγής και εκπαιδευτικής χρήσης του βίντεο με αναφορές
στη χρήση υπάρχοντος υλικού και στον σχεδιασμό και στην παραγωγή βίντεο από τους
διδασκόμενους, δ) Εξέλιξη οπτικοακουστικής γλώσσας στη σύγχρονη εποχή. Καλλιτεχνικές και
πειραματικές αναζητήσεις, ε) Σχέση αντιληπτικής διαδικασίας και εκπαιδευτικών και
πολιτισμικών δεδομένων. Εικόνα και πραγματικότητα-ήχος και πραγματικότητα.
Το μάθημα περιλαμβάνει πλέγμα ασκήσεων για την κατάκτηση των βασικών δομικών εργαλείων
της οπτικοακουστικής αφήγησης με την εξελικτική χρήση διαφόρων μέσων (κείμενο, σειρά
φωτογραφιών, σύνθετη οπτικοακουστική αφήγηση). Συγγραφή ενός μικρού κειμένου ανάλυσης
ταινίας που περιέχει (αφηγηματικά, αισθητικά, τεχνικά) ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η τελική άσκηση αφορά στη δημιουργία ενός μικρού βίντεο με θέμα
που επιλέγει κάθε φοιτητής/-ρια ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του/της και με συγκεκριμένο
εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
Εισαγωγή στις σύγχρονες τεχνικές και πλατφόρμες προγραμματισμού
Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η εισαγωγή στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών
λογισμικού εκπαιδευτικού και πολιτισμικού χαρακτήρα, με χρήση των σύγχρονων μεθόδων και
εργαλείων προγραμματισμού. Παράλληλα, σε πρακτικό επίπεδο, πραγματοποιείται και η
γνωριμία με τις έννοιες του οπτικού (visual), αντικειμενοστραφούς (object oriented) και
γεγονοστραφούς (event-driven) προγραμματισμού. Η προσέγγιση των παραπάνω στόχων γίνεται
μέσα από τη χρήση ειδικών εργαλείων και πλατφορμών προγραμματισμού, οι οποίες επιτρέπουν
την παρουσίαση και διδασκαλία των αρχών και των εννοιών του μοντέρνου προγραμματισμού
χωρίς τους περιορισμούς και τις δυσκολίες που επιφέρει η φορμαλιστική προσέγγιση μέσω της
εκμάθησης εντολών και συντακτικού μίας γλώσσας προγραμματισμού. Επίσης, εκτός από την
παρουσίαση των γενιών γλωσσών προγραμματισμού, παρουσιάζεται και ο σύγχρονος τρόπος
περιγραφής λειτουργίας μέσω μοντελοποίησης καθοδηγούμενης από συμπεριφορές (behavioural
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driven modelling) και αντίστοιχης γλώσσας περιγραφής συμπεριφορών. Το μάθημα έχει έντονο
εργαστηριακό χαρακτήρα, συνδυάζοντας τις θεωρητικές παρουσιάσεις, τόσο όσον αφορά στις
διάφορες πλατφόρμες, και όσον αφορά σε συγκεκριμένες έννοιες και τεχνικές προγραμματισμού,
με τη χρήση υπολογιστών για τη δημιουργία μικρών προγραμμάτων τα οποία δίνουν έμφαση
στην διαδραστικότητα (με προτίμηση τα παιχνίδια), και στην δημιουργία οπτικοακουστικού
υλικού (videos με συγκεκριμένο σενάριο). Τα παραπάνω, υλοποιούνται μέσω της χρήσης
ελεύθερων εργαλείων οπτικού προγραμματισμού, ενώ απαιτούν ελάχιστη έως καθόλου γνώση
δημιουργίας προγραμμάτων υπολογιστή. Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω ατομικών
εργασιών με θέμα το οποίο δίνεται κατά τη διάρκεια της χρονιάς, και στο οποίο οι φοιτητές
δουλεύουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Η μουσική και ο ήχος ως μέσα για τη διαθεματική διδασκαλία με νέες τεχνολογίες
Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού παρουσιάζονται σε θεωρητικό επίπεδο θέματα που αφορούν
την ηχητική και μουσική ενσυναίσθηση των μαθητών με τη χρήση εργαλείων της μουσικής
τεχνολογίας (ανάλογα με τις ανάγκες του γνωστικού αντικειμένου), καθώς και μέθοδοι χρήσης
της μουσικής και του ήχου ως μέσα για τη διαθεματική διδασκαλία στο νέο ψηφιακό σχολείο.
Θεωρία
-Ιστορική ανασκόπηση της μουσικής με αναφορές στο κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο της
εποχής.
-Ακρόαση έργων διαφόρων εποχών μέσω μιας μεγάλης βάσης δεδομένων και εισαγωγή στη
μουσική καλλιέργεια μέσω δομικής ανάλυσης.
-Έμφαση στη μουσική του 20ού αιώνα, την ανάπτυξη της μουσικής βιομηχανίας και την
εξάπλωση της μουσικής πληροφορίας μέσω των νέων μέσων.
-Διαθεματική προσέγγιση της μουσικής με άλλους επιστημονικούς κλάδους (θετικές και
ανθρωπιστικές επιστήμες) καθώς και με άλλες τέχνες.
Εργαστήριο
-Χειρισμός απλών λογισμικών για τη διαχείριση και την επεξεργασία της μουσικής
πληροφορίας.
-Οργάνωση διαδραστικών μαθημάτων μέσω του διαδικτύου με εργαλείο τον ήχο και τη μουσική.
-Σχεδιασμός εκπαιδευτικής παρέμβασης με βάση το γνωστικό αντικείμενο των φοιτητών/-ριών
(π.χ., μαθηματικά, λογοτεχνία, ιστορία) μέσω της μουσικής ή του ήχου σε διαδραστική
πλατφόρμα.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το
εαρινό και το χειμερινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13)
εβδομάδες διδασκαλίας και δύο (2) εβδομάδες εξετάσεων. Τα μαθήματα του εαρινού και
χειμερινού εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων κλπ. είναι υποχρεωτική.
Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η
ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.
Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η επίδοσή τους στα μαθήματα που
υποχρεούνται να παρακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ πραγματοποιείται στο τέλος κάθε
εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή με εκπόνηση εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια
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του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Η
βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10. Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται στη
Γραμματεία του ΔΠΜΣ εντός 20 ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.
Για την απόκτηση του ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να
εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΔΠΜΣ και να εκπονήσει
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι (120) ECTS.
Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, εντός του
μέγιστου προβλεπόμενου διαστήματος των (6) εξαμήνων φοίτησης, ούτως ώστε σύμφωνα με
όσα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών
ΔΕΠ του ΔΠΜΣ, τα μέλη της οποίας έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το εξεταζόμενο
μάθημα και ορίζονται από την ΕΔΕ. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης
διδάσκων (παρ. 6, άρ. 34, Ν.4485/2017).
Στο Δ΄ εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας. Η ΣΕ, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος
τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων καθηγητής (ΕΚ) και
επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, αποδέχεται το θέμα, ορίζει τον
επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της
εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων (παρ. 4, άρ. 34, Ν. 4485/2017).
Ο Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι Καθηγητής του ΔΠΜΣ.
Τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής προέρχονται τουλάχιστον από δυο (2) από τα
Τμήματα που συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ.
Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να έχει ερευνητικό
χαρακτήρα και να είναι πρωτότυπο.
Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.
Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής
επιτροπής (παρ. 4, άρ. 34, Ν. 4485/2017).
Η διπλωματική εργασία είναι ατομική. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται τεκμηριωμένη
εισήγηση από τον επιβλέποντα και έγκριση από την ΕΔΕ. Το θέμα της εργασίας θα πρέπει να
είναι εξειδικευμένο, να έχει πρωτότυπη σύνθεση και ερευνητικό χαρακτήρα. Οι εργασίες θα
πρέπει να αποτελούνται από κείμενο περίπου 25.000 λέξεων και να συνοδεύονται από
παρουσίαση σε ψηφιακή μορφή. Σε περίπτωση που το κύριο αντικείμενο αναπτύσσεται με
πρωτότυπο οπτικοακουστικό υλικό ή ψηφιακή εφαρμογή, το κείμενο τεκμηρίωσης είναι δυνατόν
να περιοριστεί στις 8.000 λέξεις περίπου.
Για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πρέπει να τηρηθεί με συνέπεια το χρονοδιάγραμμα
που έχει συμφωνηθεί με τον/την ΕΚ.
1. Οι διπλωματικές εργασίες πρέπει να παραδίδονται μέσα στις προβλεπόμενες
προθεσμίες. Παράταση δίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως για λόγους
υγείας.
2. Οι ΜΦ οφείλουν να παραδώσουν την εργασία σε τέσσερα (4) δεμένα αντίτυπα και ένα
(1) αντίγραφο σε ψηφιακή μορφή. Η εργασία πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη με
διάστιχο 1,5 γραμμή, σε σελίδες μεγέθους Α4. Στο εξώφυλλο πρέπει να αναφέρονται τα
Τμήματα των ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ, το όνομα του/της ΜΦ, το όνομα
του/της ΕΚ, ο τίτλος της μεταπτυχιακής εργασίας και το ακαδημαϊκό έτος. Η
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3.

4.
5.

6.

διπλωματική εργασία πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από περίληψη 300‐400
λέξεων στα ελληνικά και στα αγγλικά, καθώς και από 4‐6 λέξεις‐κλειδιά και στις δύο
γλώσσες.
Οι διπλωματικές εργασίες κατατίθενται στη Γραμματεία με τη σύμφωνη γνώμη του/της
ΕΚ και εξετάζονται από την τριμελή εξεταστική επιτροπή, με προφορική δημόσια
υποστήριξη της εργασίας. Ο τόπος και ο χρόνος της υποστήριξης ανακοινώνονται
εγκαίρως από τη Γραμματεία.
Η βαθμολόγηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται από την τριμελή εξεταστική
επιτροπή και κατατίθεται στη Γραμματεία, σε ειδικό έντυπο, με ευθύνη του/της ΕΚ.
Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει διόρθωση της διπλωματικής εργασίας ή να την
απορρίψει. Στην πρώτη περίπτωση ορίζεται επανεξέταση της διορθωμένης εργασίας.
Στη δεύτερη περίπτωση, στον/στην ΜΦ δίνεται μόνο πιστοποιητικό παρακολούθησης
του Προγράμματος Σπουδών του ΔΠΜΣ.
Καταθέτοντας οποιαδήποτε εργασία (διπλωματική ή άλλη εργασία), ο/η ΜΦ πρέπει να
αναφέρεται ρητά στις πηγές που έχει χρησιμοποιήσει και να διαφοροποιεί με
εισαγωγικά τα αποσπάσματα κειμένου που προέρχονται από άλλες πηγές. Τα
αποσπάσματα αυτά δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 20% του συνολικού κειμένου. Η
αντιγραφή και η λογοκλοπή θεωρούνται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Με τον όρο
λογοκλοπή εννοείται:
- οικειοποίηση ή χρήση της εργασίας ή τμημάτων εργασίας άλλων (δημοσιευμένης ή
μη) χωρίς τη δέουσα αναφορά,
- επανάληψη μέρους εργασίας, η οποία είχε κατατεθεί από τον/την υποψήφιο/‐α στο
παρελθόν σε άλλο πλαίσιο και είχε αξιολογηθεί, χωρίς αυτό να προσδιορίζεται και να
γνωστοποιείται ρητά,
- παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, χωρίς σχετική αναφορά στην πηγή.
Στις παραπάνω περιπτώσεις, και ύστερα από αιτιολογημένη εισήγησή της, η ΕΔΕ του
ΔΠΜΣ μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της ΜΦ.

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή,
αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του ΔΠΜΣ (άρ. 34, παρ. 5, Ν.4485/2017).
Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωματικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο
"ΠΕΡΓΑΜΟΣ", σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για
τους φοιτητές του Α΄ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών
συγγραμμάτων. Τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα του ΔΠΜΣ υποχρεούνται να εξασφαλίσουν στους
φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα
και τη διδασκαλία (παρ. 3, αρ. 34, Ν.4485/2017).
2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέχουν και να παρακολουθούν σεμινάρια
ερευνητικών ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επισκέψεις εργαστηρίων,
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συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του ΔΠΜΣ, διαλέξεις ή άλλες
επιστημονικές εκδηλώσεις του ΔΠΜΣ κ.ά.
3. Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή, μετά την εισήγηση της ΣΕ, δύναται να αποφασίσει τη
διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:
- υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών,
- έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και δεν έχουν ολοκληρώσει
επιτυχώς το πρόγραμμα,
- υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα
Κανονισμό,
- έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση πειθαρχικών
παραπτωμάτων από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα,
- αυτοδίκαια, κατόπιν αιτήσεως του/της μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας,
- υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας
(Ν.2121/1993) κατά τη συγγραφή των προβλεπομένων εργασιών τους,
- δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης.
4. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΔΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το
οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το
εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού
διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά
δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή
παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές
δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών
που εισάγονται στο ΔΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου
εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο
εισόδημα (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/2017).
5. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε
διδάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρ. 1, άρ. 44, Ν.4485/2017). Τα αποτελέσματα
της αξιολόγησης του κάθε διδάσκοντος θα του κοινοποιούνται.
6. Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της Συνέλευσης του ΤΕΑΠΗ (ΕΚΠΑ) και σε χώρο του
Τμήματος ή της Σχολής, παρουσία του Διευθυντή του ΔΠΜΣ ή του Αναπληρωτή του, του
Προέδρου του Τμήματος ή του Αναπληρωτή του και, κατά τις δυνατότητες, ενδεχομένως
εκπροσώπου του Πρυτάνεως.
Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
για την Εκπαίδευση» απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση».
7. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών
πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα
με το Ν.3328/2005 (Α΄ 80).
8. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν την έκδοση παραρτήματος διπλώματος.
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9. Για τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για
την Εκπαίδευση» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο
ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται σε δύο ισόποσες
δόσεις στην αρχή και στη μέση κάθε εξαμήνου. Εξαίρεση αποτελεί η πρώτη δόση των διδάκτρων
Α εξαμήνου η οποία καταβάλλεται με την εγγραφή στο ΔΠΜΣ. Για τα εξάμηνα παράτασης
σπουδών, οι ΜΦ καταβάλουν το 50% των τελών φοίτησης του εξαμήνου (400 ευρώ) στην αρχή
του εξαμήνου.
10. Το ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση»
δύναται να παρέχει υποτροφίες αριστείας έπειτα από απόφαση της ΕΔΕ.
ΑΡΘΡΟ 9
ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΜΣ
1. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΠΜΣ θα διατεθούν οι χώροι διδασκαλίας και οι βιβλιοθήκες
των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω εργαστήρια:
• Αίθουσα πολυμέσων του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του
Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Εργαστήρια: (α) Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, (β)
Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ του Τμήματος ΕΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης του
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
• Εργαστήρια: (α) Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών, (β) Επικοινωνιών και Δικτύων του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του ΔΠΜΣ γίνεται από τη Γραμματεία του
ΔΠΜΣ, η οποία στελεχώνεται από διοικητικό προσωπικό του ΤΕΑΠΗ και απασχολούμενο/η
υπάλληλο με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου.
3. Η χρηματοδότηση του ΔΠΜΣ μπορεί να προέρχεται από:
α) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα,
όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του
ιδιωτικού τομέα,
β) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
γ) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,
δ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Επειδή τα λειτουργικά έξοδα του ΔΠΜΣ δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις ανωτέρω πηγές
χρηματοδότησης, μέρος των λειτουργικών του εξόδων καλύπτεται από τα τέλη φοίτησης.
4. Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται
αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και των λοιπών
δραστηριοτήτων του ΔΠΜΣ, ο οποίος κατατίθεται στην ΕΔΕ του ΔΠΜΣ (παρ. 2, άρ. 44,
Ν.4485/2017). Ο εν λόγω απολογισμός με ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλλεται αμελλητί στα
μέλη της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (παρ. 5, άρ. 44, Ν.4485/2017).
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5. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΔΠΜΣ θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 44 του Ν.4485/2017.
ΑΡΘΡΟ 10
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ
Οι διδάσκοντες του ΔΠΜΣ προέρχονται, τουλάχιστον κατά 80%, από:
- μέλη Δ.Ε.Π. των Συνεργαζόμενων Τμημάτων,
- μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Συνεργαζόμενων Τμημάτων, κατόχους διδακτορικού
διπλώματος, εκτός κι αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης
ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,
- ομότιμους καθηγητές (άρ. 69, Ν.4386/2016) και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των
Συνεργαζόμενων Τμημάτων,
- διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α' 112),
- επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχους διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους
διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορεί να απασχολούνται ως
ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της ΕΔΕ και πράξη του Διευθυντή για τη διεξαγωγή
διδακτικού, και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του
ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ (παρ. 7, άρ. 29, Ν. 4009/2011).
Επιπροσθέτως, το ΔΠΜΣ θα απασχολήσει σε ποσοστό 20% με αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ:
- μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,
- ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του αρ. 13Α, Ν. 4310/2014 και της Ακαδημίας Αθηνών,

- επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση
ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες
αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό
αντικείμενο του ΔΠΜΣ,
- επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή αλλοδαπούς νέους επιστήμονες,
κάτοχους διδακτορικού διπλώματος (παρ. 7, άρ. 16, Ν.4009/2011),
ή γίνονται νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 & 6, αρ. 36,
Ν.4485/2017).
Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του ΔΠΜΣ γίνεται ύστερα από
εισήγηση της ΣΕ και έγκριση της ΕΔΕ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΠΜΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
ΕΣΟΔΑ

2018/
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100.800

2019

2020

2021

2022

56.140

67.200

67.200

67.200

37.120

32.000

34.000

34.000

34.000
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4.000

5.000

5.000

5.000
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1.000
2.000

16.300
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9.820
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8.000
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11.000
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1.000
2.000
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2.000
3.000
2.000
3.000
11.000
3.000
1.000
2.000
1.200

2.000
3.000
2.000
3.000
11.000
3.000
1.000
2.000
1.200

2.000
3.000
2.000
3.000
11.000
3.000
1.000
2.000
1.200

100.800

56.140

67.200

67.200

67.200

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΑ
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην
οργάνωση του ΠΜΣ
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που
συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρ. 36 του
ν.4485/2017
Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών
Δαπάνες για υποτροφίες
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
Δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού
Έξοδα δημοσιότητας-προβολής
Αγορά εκπαιδευτικού υλικού
Οργάνωση συνεδρίων
Δαπάνες εργασιών πεδίου
Άλλο
ΣΥΝΟΛΟ
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
μεταξύ
του Τμήματος Επιστήμης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Ε.Κ.Π.Α.,
του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Ε.Κ.Π.Α.,
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
για την επανίδρυση και λειτουργία
Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο
«Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση»

ΑΘΗΝΑ 2018
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Το παρόν Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) υπογράφεται σε συνέχεια του από 18/2/2015
ΕΠΣ μεταξύ των Πρυτάνεων του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Προέδρου
του ΤΕΙ Πειραιά και στο πλαίσιο της επανίδρυσης του ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας
και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017.
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, συνεργάζονται για την επανίδρυση και λειτουργία του
Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση».
Γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ αποτελούν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση.
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που
απονέμει το ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση»
είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Οι απόφοιτοι του Προγράμματος αποκτούν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις
«Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση».
Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος παρέχει το Τμήμα
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο μεταπτυχιακός τίτλος παρέχεται από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική
Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στον τίτλο θα αναφέρονται
και όλα τα συνεργαζόμενα Τμήματα και Ιδρύματα.
Άρθρο 2
Διάρκεια λειτουργίας
Το ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» θα
λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029,
εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ.
8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του Ν.4485/2017.
Άρθρο 3
Υποχρεώσεις συνεργαζόμενων Τμημάτων
Οι υποχρεώσεις των συνεργαζόμενων Τμημάτων και η αντίστοιχη κατανομή έργου ορίζονται
ως εξής:
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Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» αναλαμβάνει το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Για την λειτουργία του ΔΔΠΜΣ τα συνεργαζόμενα Τμήματα συμβάλουν προσφέροντας
διδακτικό έργο και πρόσβαση στην υλικοτεχνική τους υποδομή και συγκεκριμένα:
Διατίθενται οι χώροι διδασκαλίας και οι βιβλιοθήκες των συνεργαζόμενων Τμημάτων καθώς και
η χρήση των παρακάτω εργαστηρίων τους:
• Αίθουσα πολυμέσων του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του
Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Εργαστήρια: (α) Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, (β)
Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ, του Τμήματος ΕΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης του
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
• Εργαστήρια: (α) Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών, (β) Επικοινωνιών και Δικτύων, του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Άρθρο 4
Διοίκηση Προγράμματος
Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του ΔΠΜΣ είναι:
(1) Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ)
Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή έχει διετή θητεία, είναι εννεαμελής και συγκροτείται από
επτά (7) διδάσκοντες – μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων και δύο (2) εκπροσώπους
των μεταπτυχιακών φοιτητών. Η κατανομή των μελών ανά συνεργαζόμενο Τμήμα και κατ’
αναλογία του αριθμού των διδασκόντων τους στο ΔΠΜΣ έχει ως εξής:
- Δύο (2) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
- Δύο (2) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
- Δύο (2) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, και
- Ένα (1) μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
(2) Ο Πρόεδρος της ΕΔΕ, όπως και ο Διευθυντής του Προγράμματος, εκλέγεται από την ΕΔΕ
σύμφωνα με το αρ. 31, παρ. 4, Ν.4485/2017.
(3) Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ)
Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) αποτελείται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων
Τμημάτων, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από την ΕΔΕ για
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διετή θητεία. Η θητεία του Προέδρου της ΣΕ μπορεί να ανανεωθεί μία φορά (παρ. 5, αρ. 31,
Ν.4485/2017).
(4) Ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντή του ΔΠΜΣ
Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του είναι μέλη ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της
βαθμίδας του αναπληρωτή, είναι του ίδιου ή συναφούς αντικειμένου με το γνωστικό
αντικείμενο του ΔΠΜΣ. Ο Διευθυντής είναι μέλος και Πρόεδρος της ΣΕ.
Επιλέγεται από τα εκλεγμένα μέλη της ΣΕ και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του με
απόφαση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ για διετή θητεία.
Δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο συνεχόμενες θητείες. Προγενέστερες της ισχύος
του Ν.4485/2017 θητείες δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που
αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση του ΔΠΜΣ
Η χρηματοδότηση του ΔΠΜΣ προέρχεται από:
-

τέλη φοίτησης
δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου ή
του ιδιωτικού τομέα,
πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,
κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικό με το ΔΠΜΣ, για το οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη στον
Κανονισμό και στην απόφαση του Πρύτανη, αρμόδια για να αποφασίσει είναι η ΕΔΕ.

Αθήνα, ……………..
Η Πρόεδρος του Τμήματος

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική
Ηλικία
του ΕΚΠΑ

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Βάσω Τροβά
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Δήμητρα Μακρυνιώτη
Καθηγήτρια

Καθηγήτρια

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης
του ΕΚΠΑ

Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Γεώργιος Πλειός
Καθηγητής

Ευστάθιος Κυριάκης-Μπιτζάρος
Καθηγητής

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος
Καθηγητής

Γεώργιος Πετράκος
Καθηγητής

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Κωνσταντίνος Μουτζούρης
Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
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