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1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 

Η Ενότητα αυτή περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή, ανάλυση και κριτική αξιολόγηση της 
διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης, καθώς και ενδεχόμενες προτάσεις για τη βελτίωσή της.  

 

1.1.  Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο 
Τμήμα. 

1.1.1. Ποια ήταν η σύνθεση της ΟΜΕΑ; 
Η ΟΜ.Ε.Α. αποτελείται από τους Νίκο Δεμερτζή (Πρόεδρο), Βασίλη 
Καραποστόλη και Νικόλα Χρηστάκη. Πλαισιώνεται από ομάδα εργασίας που 
αποτελείται από τους Αντώνη Αρμενάκη, Λίζα Τσαλίκη και Δημήτρη Χαρίτο. 
Σύμφωνα με τον Νόμο, στην ΟΜ.Ε.Α. συμμετέχει και εκπρόσωπος του 
φοιτητικού συλλόγου, ο οποίος όμως δεν ανταποκρίθηκε σε σχετική πρόσκληση. 

 
1.1.2. Με ποιους και πώς συνεργάσθηκε η ΟΜΕΑ για τη διαμόρφωση της έκθεσης; 

Με στελέχη της Γραμματείας του Τμήματος και δύο στελέχη της ΜΟΔΙΠ. Στην 
αρχή της διαδικασίας είχε πυκνή επικοινωνία με μέλη της ΑΔΙΠ. 

  
1.1.3. Ποιες πηγές και διαδικασίες χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών;  

Αρχεία της Γραμματείας του Τμήματος, έγγραφη επικοινωνία με τους διευθυντές 
των εργαστηρίων, τους υπευθύνους της πρακτικής άσκησης, των προγραμμάτων 
ERASMUS, την διευθύντρια της Συντονιστικής Επιτροπής του ΜΠΣ και τα 
επιμέρους μέλη ΔΕΠ για την παροχή διευκρινήσεων επί των απογραφικών τους 
δελτίων και επιπλέον πληροφοριών.   

  

1.1.4. Πώς και σε ποια έκταση συζητήθηκε η έκθεση στο εσωτερικό του Τμήματος;  
Σε αρκετό βαθμό σε επίπεδο τομέων και ΓΣ μέσω ειδικών συναντήσεων και 
συνεδριάσεων. 

   

1.2.  Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν 
κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. 

Επί πολύ καιρό, στην αρχή της διαδικασίας, από αρκετά μέλη ΔΕΠ εκδηλώθηκε απροθυμία 
και προπαντός αμφιβολίες για τη χρησιμότητα της αξιολόγησης και ως εκ τούτου υπήρξαν 
σημαντικές καθυστερήσεις στην υποβολή των απογραφικών δελτίων  διδασκόντων και  
μαθημάτων. Με συντονισμένες ενέργειες (κατ’ επανάληψη έγγραφη υπενθύμιση, ειδική 
ενημέρωση από τον Γενικό Συντονιστή της ΜΟΔΙΠ, συζητήσεις και ενημέρωση στους τομείς) 
οι αμφιβολίες μειώθηκαν και, παρά τις όποιες επιμέρους επιφυλάξεις, τελικώς μόνο ένας 
συνάδελφος απείχε της διαδικασίας. Παρουσιάστηκαν προβλήματα συνοχής στο εσωτερικό 
της ΟΜΕΑ. Η επί πέντε εβδομάδες κατάληψη του τμήματος στην αρχή του ακαδ. Έτους 2011-
12 καθώς και οι απεργιακές κινητοποιήσεις επέφεραν δυσλειτουργίες στο έργο της.   

Παρουσιάστηκαν επίσης δυσκολίες στην άντληση και συλλογή στοιχείων αναφορικά με την 
υπο-ενότητα 3.5.7 της ενότητας 4.4 (Πόσα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος και πόσες φορές 
έχουν διατελέσει κριτές σε επιστημονικά περιοδικά;) δεδομένου ότι δεν προβλέπεται στο 
απογραφικό δελτίο διδάσκοντος, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να υποχρεωθούν εκ των 
υστέρων να τροφοδοτήσουν την ΟΜΕΑ με νέα στοιχεία. 
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Επίσης, το ίδιο πρόβλημα προέκυψε αναφορικά με τις συμμετοχές σε επιστημονικές 
επιτροπές συνεδρίων και σε συντακτικές επιτροπές περιοδικών σε Ελλάδα και εξωτερικό,  
καθώς ο εν λόγω επιμερισμός δεν προβλέπεται στο απογραφικό δελτίο.  

     

1.3.  Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας. 

1. Άμεση ανασύνθεση της ΟΜΕΑ. 

2. Συνυπολογισμός και «παραμετροποίηση» των ποιοτικών διαστάσεων του έργου που 
επιτελείται. Και τούτο διότι με τη σχεδόν μονοδιάστατη στόχευση σε ποσοτικά 
δεδομένα είναι δύσκολο να κριθούν πνευματικοί άνθρωποι, ειδικά αν το έργο τους 
έχει να κάνει με την έρευνα, τη διδασκαλία, τη δημιουργία και την κοινωνική δράση 
στον χώρο των επιστημών του ανθρώπου. 

3. Επικαιροποίηση των πεδίων του απογραφικού δελτίου διδάσκοντος βάσει των 
παραπάνω επισημάνσεων.  
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1. 2. Παρουσίαση του Τμήματος 

2.1.  Γεωγραφική θέση του Τμήματος (π.χ. στην πρωτεύουσα, σε μεγάλη πόλη, 
σε μικρή πόλη, συγκεντρωμένο, κατανεμημένο σε μια πόλη κλπ).  

 

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών είναι ένα από τα νεότερα τμήματα του παλαιότερου και μεγαλύτερου 
Πανεπιστημίου της χώρας και εδρεύει στην Αθήνα. Όλα τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις του 
τμήματος βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, επιτρέποντας σε φοιτητές, ακαδημαϊκό 
προσωπικό και επισκέπτες την εύκολη πρόσβαση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

Η Γραμματεία και η Προεδρία του τμήματος βρίσκονται στην οδό Σταδίου 5 στον 7ο όροφο. 
Η πρόσβαση γίνεται με μετρό (σταθμός Σύνταγμα), τραμ (στάση Σύνταγμα), τρόλεϊ και μπλε 
λεωφορεία (στάση Σύνταγμα). 

Στο κτίριο της οδού Καλαμιώτου 2 στεγάζονται ορισμένες από τις αίθουσες διδασκαλίας του 
τμήματος (1ος και 2ος όροφος), το Εργαστήριο Τεχνών και Πολιτιστικής διαχείρισης (6ος 
όροφος), το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ 
(2ος και 6ος όροφος), το Εργαστήριο Ψυχολογικών Εφαρμογών και Επικοινωνιακού 
Σχεδιασμού (5ος όροφος), το Εργαστήριο Οπτικοακουστικών Μέσων (3ος  όροφος) και η 
Βιβλιοθήκη του τμήματος (4ος όροφος). Η πρόσβαση στο κτίριο γίνεται με μέσα 
συγκοινωνίας: μετρό (σταθμός Σύνταγμα ή Μοναστηράκι), ηλεκτρικό σιδηρόδρομο (σταθμός 
Μοναστηράκι), λεωφορεία ή τρόλεϊ (στάση οδού Αθηνάς). Το Εργαστήριο Κοινωνικής 
έρευνας στα ΜΜΕ βρίσκεται στην οδό Μιχαλακοπούλου 99, πλησίον του σταθμού μετρό 
Μέγαρο Μουσικής. 

Το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 το Τμήμα θα αποκτήσει πληρέστερη στέγαση στο Γρυπάρειο 
Μέγαρο (Ριβολί) που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Αριστείδου 11 και 
είναι εύκολα προσβάσιμο με το μετρό (στάση Πανεπιστήμιο). Εκεί διεξάγεται μέρος των 
προπτυχιακών μαθημάτων. Οι υπόλοιπες αίθουσες διδασκαλίας βρίσκονται στην οδό 
Ιπποκράτους 7 (στάση μετρό Πανεπιστήμιο) στον 1ο όροφο (αίθουσες Α και Β). 

Τα γραφεία των διδασκόντων στεγάζονται στις οδούς Σταδίου 5, Ακαδημίας 33, και 
Καλαμιώτου 2. 
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2.2.  Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος. 

2.2.1. Στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία (ποσοτικά στοιχεία). 
   2009-

2010 
2008-
2009 

2007-
2008 

2006-
2007 

2005-
2006 

2004-
2005 

Καθηγητές Σύνολο 11       

 Από εξέλιξη*  - - - 1 3 2 

 Νέες προσλήψεις*  - - - - - - 

 Συνταξιοδοτήσεις*  - - - - - - 

 Παραιτήσεις*  - - - - - - 

Αναπληρωτές Καθηγητές Σύνολο 3       

 Από εξέλιξη*  - - - 1 - - 

 Νέες προσλήψεις*  - - - - - - 

 Συνταξιοδοτήσεις*  - - - - - - 

 Παραιτήσεις*  - - - - - - 

Επίκουροι Καθηγητές Σύνολο 9       

 Από εξέλιξη*  - 1 2 - 1 - 

 Νέες προσλήψεις*  - - - - - - 

 Συνταξιοδοτήσεις* 2 2    - - - - - 

 Παραιτήσεις*  - - - - - - 

Λέκτορες Σύνολο 3       

 Νέες προσλήψεις*  - - - 2 - - 

 Συνταξιοδοτήσεις*  - - - - - - 

 Παραιτήσεις*  - - - - -  
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Μέλη ΕΕΔΙΠ Σύνολο 2  1 - - - - - 

Διδάσκοντες επί 
συμβάσει** 

Σύνολο -* 13 11 13 11 8 8 

Τεχνικό προσωπικό 
εργαστηρίων 

Σύνολο  2 - 1 - - 1 - 

Διοικητικό προσωπικό Σύνολο 8 - - - - - - 
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2.2.2. Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία. 
 
 
Προπτυχιακοί 
Έτος εισαγωγής Συνολικός αριθμός 

εισαχθέντων 

2002-2003 174 

2003-2004 177 

2004-2005 185 

2005-2006 174 

2006-2007 177 

2007-2008 185 

2008-2009 143 

 
 
Μεταπτυχιακοί 
 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 46 - 118 187 228 

 (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 24 - 40 60 68 

(β) Πτυχιούχοι άλλων 
Τμημάτων 

22 - 78 127 160 

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων 
θέσεων  

20 - 30 30 30 

Συνολικός αριθμός εγγραφέντων  22 - 30 31 30 

Συνολικός αριθμός 
αποφοιτησάντων  

2 - 27 26 25 
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Διδακτορικοί 
 2008-

2009 
2008-
2007 

2006-
2007 

2005-
2006 

2004-
2005 

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β)      

 (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 14 12 8 9 11 

(β) Πτυχιούχοι άλλων 
Τμημάτων 

7 5 5 5 3 

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων 
θέσεων 

     -       -         -        -        - 

Συνολικός αριθμός εγγραφέντων 
υποψηφίων 

     10   10    10    12  13 

Απόφοιτοι        9     5       4       6    2 

Μέση διάρκεια σπουδών αποφοίτων       6            5        7       6     5 
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2.3.  Σκοπός και στόχοι του Τμήματος. 
2.3.1. Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής 

του;  
Οι σκοποί του τμήματος περιγράφονται στο Προεδρικό Διάταγμα 527 (Φ.E.K. 
6/10/1989, τεύχος A, αρ. 223) [βλ. Παράρτημα]. 

 
 

2.3.2. Πώς αντιλαμβάνεται η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος τους στόχους και 
τους σκοπούς του Τμήματος; 
Το τμήμα λειτουργεί με ολοκληρωμένη αντίληψη της ουμανιστικής παιδείας στο   
πεδίο της επικοινωνίας. Τα μέλη του Τμήματος συμφωνούν ότι οι σκοποί και οι 
στόχοι του Τμήματος όπως αναφέρονται στο Προεδρικό Διάταγμα για την 
ίδρυση του Τμήματος ΕΜΜΕ χρήζουν συμπλήρωσης και βελτίωσης ώστε να 
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης και στις ανάγκες της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 
2.3.3. Υπάρχει απόκλιση των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του 

Τμήματος από εκείνους που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει;  
 
Υπάρχει απόκλιση από τους επίσημα διατυπωμένους στόχους λόγω της 
παρέλευσης μιας 20ετίας από το ΦΕΚ ίδρυσης του και λόγω των ραγδαίων 
εξελίξεων στην τεχνολογία και των βαθιών αλλαγών στο επικοινωνιακό πεδίο. 

 
2.3.4. Επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; 

Αν όχι, ποιοι παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια 
αυτή; 
Τα περισσότερα μέλη του  Τμήματος θεωρούν ότι οι στόχοι επιτυγχάνονται σε 
ικανοποιητικό βαθμό. Δεν επιτυγχάνονται ακόμα καλύτερα αποτελέσματα ένεκα 
παραγόντων που δρουν αποτρεπτικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και αφορούν 
την εναλλασσόμενη και ανατρεπόμενη ειδική πολιτική παιδείας και τη 
συνεχιζόμενη ανεπάρκεια της δημόσιας διοίκησης. Το Τμήμα δεν διαθέτει δικό 
του κτίριο, με συνέπεια τον διασκορπισμό των χώρων διδασκαλίας σε 
ακατάλληλες και ανεπαρκείς κτιριακές υποδομές. Ανεπαρκείς είναι και οι 
εργαστηριακές υποδομές. Λόγω της εισαγωγής νέων αντικειμένων προκύπτουν 
ανάγκες στελέχωσης και διεύρυνσης του εκπαιδευτικού προσωπικού, οι οποίες 
όμως δεν καλύπτονται, λόγω των καθυστερήσεων στους διορισμούς μελών 
Δ.Ε.Π. και παρακωλύσεων στους διορισμούς διδασκόντων  του 407/80 και 
επιστημονικού προσωπικού  Σ.Μ.Ε και Ε.Δ.Ε.Π. 

 

 
2.3.5. Θεωρείτε ότι συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσημα διατυπωμένων (στο 

ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τμήματος;  
 

Για τα περισσότερα μέλη του Τμήματος συντρέχει λόγος αναθεώρησης διότι η 
κοινωνία και το  επικοινωνιακό περιβάλλον έχουν αλλάξει. 
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2.3.5(α) Δραστηριότητες του Τμήματος που υποστηρίζουν τους στόχους του1. 
 

1. Υπό την αιγίδα του Τμήματος και με πρωτοβουλία του καθηγητή Σ. 
Παπαθανασόπουλου εκδίδεται δύο φορές το χρόνο  επί μία δεκαετία το περιοδικό 
‘Ζητήματα Επικοινωνίας’ το οποίο είναι το πρώτο και μοναδικό επιστημονικό 
περιοδικό που δραστηριοποιείται στο πεδίο των σπουδών επικοινωνίας. 

2. Υπό την αιγίδα του Τμήματος εκδίδεται επί 15ετία ετήσιο διεπιστημονικό ερευνητικό 
περιοδικό τέχνης με τον τίτλο "Ελελεύ". Το "Ελελεύ" αποτελεί προϊόν συνεργασίας 
διδασκόντων και φοιτητριών/φοιτητών του Τμήματος υπό τη διεύθυνση και 
επίβλεψη της Καθηγήτριας κ. Πέπης Ρηγοπούλου. 

3. Το εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών του Τμήματος, σε συνεργασία με τον καθηγητή Ν. 
Δεμερτζή, υποστηρίζει την ιστοσελίδα της επιστημονικής επιθεώρησης Επιστήμη και 
Κοινωνία. 

4. Extra Muros:  Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος (4/4/2000) 
δίδεται η δυνατότητα για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών, στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, που σχετίζονται με συγκεκριμένα μαθήματα. Πιλοτικά 
δεκαπέντε φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΜΣ επισκέφθηκαν τις Βρυξέλλες τον Ιούνιο 
του 2001. 

5. Από το Νοέμβριο του 2000 λειτουργεί το δικτυακό ραδιόφωνο του Τμήματος στη 
διεύθυνση www.media.uoa.gr/radio. Την ευθύνη του προγράμματος, καθώς και την 
τεχνική υποστήριξη της όλης προσπάθειας έχουν αναλάβει αποκλειστικά φοιτητές 
και φοιτήτριες του Τμήματος με το συντονισμό της συνεργάτριας του Τμήματος δρ. 
Αγγελικής Γαζή και του κ. Ν. Μύρτου. 

6. Στο Τμήμα δραστηριοποιείται σύλλογος Αποφοίτων (www.media.uoa.gr/graduates) 

7. Στο Τμήμα λειτουργεί Θεατρική ομάδα με υπεύθυνη την καθηγήτρια Πέπη 
Ρηγοπούλου (Οι παραστάσεις γίνονται στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Θόλου 5 και Κλεψύδρας). 

 

Παραγωγές που έχουν γίνει: 

I. Σαίξπηρ, Τρικυμία: Αναλόγιο, 1993 

II. Εγώ, ο Βλαδιμήρ Μαγιακόφσκυ: παρουσίαση βασισμένη σε ντοκουμέντα και 
μαρτυρίες γύρω από τη ζωή και το θάνατο του Ρώσου ποιητή, 1994 

III. Ο ξεπεσμένος Δερβίσης: παράσταση βασισμένη στο ομότιτλο έργο του Αλ. 
Παπαδιαμάντη και σε άλλα έργα σχετικά με τους Δερβίσηδες, 1995 

IV. Ο Μπάυρον στην Αθήνα: έργο βασισμένο στη ζωή και το έργο του ποιητή Μπάυρον, 
αλλά και σε κείμενα για την Αθήνα που επισκέφθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα, 1996 

V. Η Πανδώρα και οι αδελφές της: έργο βασισμένο σε κείμενα που μιλούν για τη 
γυναίκα-μηχανή, για τη γυναίκα-παγίδα και κούκλα, στο πλαίσιο της αναίρεσης του 
ανδροκρατικού αυτού μοντέλου, 1998 

VI. Το γεφύρι του Δρίνου: έργο βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Ίβο Άντριτς, 
1999 

VII. Μην δαγκώνετε τους βρυκόλακες: έργο των Π. Ρηγοπούλου - Γ. Ανδρεάδη, 2000 

                                                             
1 Το πεδίο αυτό εισάγεται επιπροσθέτως  δεδομένου ότι έτσι το ερωτηματολόγιο προσαρμόζεται καλύτερα στη 
φυσιογνωμία του Τμήματος.  
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VIII. Ο ‘άλλος’ μετά την καταστροφή: ξένοι, πρόσφυγες και μετανάστες: έργο βασισμένο 
σε μαρτυρίες και κείμενα σχετικά με τον ξένο, τον ικέτη, τον ανέστιο, με αφορμή τα 
50 χρόνια από την ίδρυση της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. 

IX. Μαρτυρία: δραματοποίηση μαρτυριών για τους ολοκληρωτισμούς του 20ού αιώνα. 

 

2.4.  Διοίκηση του Τμήματος. 
2.4.1. Ποιες επιτροπές είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν στο Τμήμα; 

  

Επιτροπή Συντονιστής Μέλη επιτροπής 

 Προπτυχιακού 
προγράμματος 

Δεμερτζής 
Διευθυντές Τομέων (Κομνηνού, Ντάβου 
και Δεμερτζής) και 2 φοιτητές 

 Συντονιστική 
Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος 

Ρήγου 

Οι υπεύθυνοι των νέων κατευθύνσεων 
Χατζούλη, Ρηγοπούλου, Δεμερτζής, 
Μεϊμάρης, Παπαθανασόπουλος και 
Τσεβάς ως νομικός σύμβουλος της 
επιτροπής  

 Ωρομίσθιων 
Μεταπτυχιακών 
Φοιτητών 

Παναγιωτοπούλου 
Αρμενάκης, Φιλοκύπρου, 
Χριστοπούλου, Παναγιωτοπούλου 

 Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Μουσικών 
Σπουδών 

Μανιάτης Μανιάτης, Χαρίτος, Τσεβάς 

 Διεθνών Σχέσεων / 
Erasmus 

Σόρογκας Σόρογκας, Τσαλίκη, Χριστοπούλου 

 Δημοσίων σχέσεων & 
Πρακτικής Άσκησης 

Χαιρετάκης Σόρογκας, Χαιρετάκης, Γκούσκος 

 Βιβλιοθήκης Γκούσκος Λούλος, Γκούσκος 

 Ωρολογίου προγράμματος 
και εξετάσεων 

Μουρλάς 
Μουρλάς, Τσαλίκη, Φιλοκύπρου, 
Χριστοπούλου 

 Οδηγός σπουδών Φιλοκύπρου Φιλοκύπρου, Πλειός, Τσαλίκη 

 Εποπτείας κτηρίων Αρμενάκης 
Αρμενάκης (Σταδίου), Μουρλάς 
(Καλαμιώτου), Μανιάτης (Ακαδημίας 
33) 

 Φοιτητές ΑΜΕΑ Χατζούλη Χατζούλη 

 Στέγασης Χαρίτος Παπαθανασόπουλος, Μεϊμάρης, 
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Πανούσης, Χαρίτος,  

 Νομικής υποστήριξης Πανούσης Πανούσης, Τσεβάς 

 Φοιτητικών θεμάτων Χατζούλη Χατζούλη, Καραποστόλης, Τσαλίκη 

 Διεθνών συνεδρίων Χατζούλη 
Παπαθανασόπουλος, Πανούσης, 
Μεϊμάρης, Χαρίτος, Χατζούλη 

 Δημοσιογράφων Παπαθανασόπουλος Παπαθανασόπουλος, Κομνηνού 

 ΔΟΑΤΑΠ Πλειός Πλειός, Αρμενάκης 

 

2.4.2. Ποιοι εσωτερικοί κανονισμοί (π.χ. εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών) υπάρχουν στο Τμήμα; 
 

Το Τμήμα διαθέτει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας προπτυχιακού και 
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών  

 

2.4.3. Είναι διαρθρωμένο το Τμήμα σε Τομείς; Σε ποιους; Ανταποκρίνεται η διάρθρωση 
αυτή στη σημερινή αντίληψη του Τμήματος για την αποστολή του;  
Το Τμήμα περιλαμβάνει τρεις τομείς: 

1)   τον Τομέα Kοινωνικής και Πολιτικής Aνάλυσης της Eπικοινωνίας, 

2) τον Τομέα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Eπικοινωνιακών Eφαρμογών και 
Tεχνολογίας, 

3) τον Τομέα Ψυχολογίας της Eπικοινωνίας, Eπικοινωνιακών Πρακτικών και 
Σχεδιασμού. 

Η διάρθρωση αυτή δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή αποστολή του Τμήματος 
τόσο ως προς τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις όσο και ως προς τη 
λυσιτελέστερη  συμβολή του Τμήματος στις αναπτυξιακές ανάγκες της 
κοινωνίας.   

 



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 13 
 

2. Προγράμματα Σπουδών 

2-I Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 

2-I.1. Ανταπόκριση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του 
Τμήματος και τις ανάγκες της κοινωνίας. 

  
1-I.1.1. Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικά 

εφαρμόζονται; 

Οι διδάσκοντες του Τμήματος δραστηριοποιούνται σε τομείς διαφορετικούς μεταξύ 
τους, όπως οι σπουδές πολιτισμού, η πολιτική επιστήμη και η κοινωνιολογία, η 
νομική επιστήμη, η ιστορία, η ψυχολογία, η η φιλοσοφία, η ιστορία της τέχνης, η 
γλωσσολογία, οι νεοελληνικές σπουδές, οι νέες τεχνολογίες και οι εφαρμογές τους, η 
δημοσιογραφία, η διαφήμιση, οι δημόσιες σχέσεις, η θεωρία και η πρακτική των 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Υποστηρίζουμε ότι το πρόγραμμα των σπουδών του 
Τμήματός μας προσφέρει μέσα από το διεπιστημονικό χαρακτήρα του τη 
δυνατότητα στους φοιτητές του να ακονίζουν τις κρίσιμες και αναλυτικές 
ικανότητές τους και εξοπλίζει τους πτυχιούχους με τις θεμελιώδεις και αμετάβλητες 
απαιτήσεις του επαγγέλματος της επικοινωνίας.  

Η επιτροπή προγράμματος προπτυχιακών σπουδών εξετάζει την αναγκαιότητα 
αλλαγής ή πρόσθεσης νέων μαθημάτων. Το 2008-9 πρότεινε στη ΓΣ την μείωση του 
αριθμού των επιλεγόμενων μαθημάτων, την αύξηση των ωρών διδασκαλίας και την 
καθιέρωση της πτυχιακής εργασίας ως αντίστοιχη σε δύο μαθήματα επιλογής (10 
ECTS). Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε από τη ΓΣ και έχει εφαρμοστεί. 

 
1-I.1.2. Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών; 

Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζονται; 

Ο συνεχής διάλογος γύρω από ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα 
προαπαιτούμενα μαθήματα, την πρακτική άσκηση, τους κύκλους σπουδών, τις 
ειδικότητες και τις κατευθύνσεις είναι χαρακτηριστικό του Τμήματός μας. Ωστόσο 
υπάρχουν δομικές αδυναμίες και επί μία και πλέον δεκαετία το πρόγραμμα 
σπουδών δεν έχει αναθεωρηθεί και αξιολογηθεί με συστηματικό τρόπο. 

 

1-I.1.3. Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών; 

Δημοσιοποιείται έντυπα  και ηλεκτρονικά.  

 

1-I.1.4. Υπάρχει αποτελεσματική διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής εξέλιξης 
των αποφοίτων; Πώς χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματά της; 

Ναι, εν μέρει. Στο παρελθόν έχει γίνει μια πρώτη συστηματική μελέτη, στο πλαίσιο 
διπλωματικής εργασίας υπό την εποπτεία του καθηγητή Ν. Δεμερτζή, σχετικά με τη 
διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων και 
απορρόφησής τους στην αγορά εργασίας. Υπάρχει Σύλλογος Αποφοίτων που και 
αυτός καταγράφει αποσπασματικά την εξέλιξη. 
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2-I.2. Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. 
1-I.2.1. Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο 

σύνολο των μαθημάτων;  

Το ποσοστό των μαθημάτων κορμού είναι 50%. Τα υπόλοιπα είναι επιλεγόμενα 
σύμφωνα με τις υποκειμενικές ανάγκες και προτιμήσεις των φοιτητών. 

 

1-I.2.2. Πόσα μαθήματα ελεύθερης επιλογής προσφέρονται ;   

 Το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 προσφέρθηκαν 48 μαθήματα ελεύθερης  επιλογής. 

 

1-I.2.3. Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων / μαθημάτων υποχρεωτικής 
επιλογής / μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των μαθημάτων;  

Δεν υπάρχουν μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, υπάρχουν κατ΄ επιλογήν 
σεμινάρια. Για την απόκτηση του πτυχίου ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να 
παρακολουθήσει 24 υποχρεωτικά μαθήματα, 21 μαθήματα επιλογής και 3 
σεμινάρια. 

 

1-I.2.4. Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, μαθημάτων 
επιστημονικής περιοχής, μαθημάτων γενικών γνώσεων και μαθημάτων ανάπτυξης 
δεξιοτήτων στο σύνολο των μαθημάτων;   

Στο τμήμα μας δεν υφίσταται τέτοιος διαχωρισμός μαθημάτων, ωστόσο για τις 
ανάγκες της παρούσας έκθεσης έχει γίνει ενδεικτικός καταμερισμός των 
μαθημάτων στον αντίστοιχο πίνακα. 

 

1-I.2.5. Πώς κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, 
εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων;  

Ο χρόνος κατανέμεται 70% για θεωρητική διδασκαλία και 30% για εργαστήρια. 
70% για θεωρητική διδασκαλία και 30% για εργαστήρια για τα περισσότερα από τα 
υποχρεωτικά. Για τα μαθήματα επιλογής και τα σεμινάρια η αναλογία αυτή 
αντιστρέφεται. 

 
1-I.2.6. Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; Παρατηρείται 

επικάλυψη ύλης μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η 
έκταση της ύλης των μαθημάτων; Υπάρχει διαδικασία επανεκτίμησης, 
αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης της ύλης των μαθημάτων;  

Υπάρχουν επικαλύψεις. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει «ορθολογικός»  
προσδιορισμός στην έκταση της ύλης δεδομένης της διεπιστημονικότητας που 
χαρακτηρίζει την επικοινωνία καθώς και της διαφοράς των γνωστικών 
αντικειμένων. Υπάρχει διαδικασία επανεκτίμησης, αναπροσαρμογής και 
επικαιροποίησης της ύλης ατομικώς ανά διδάσκοντα και συχνά σε συνεργασία 
μεταξύ δύο διδασκόντων. Δεν υπάρχει μια θεσμοθετημένη διαδικασία στο 
Πρόγραμμα Σπουδών. 

 

1-I.2.7. Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο λειτουργικό είναι; 
Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων που εντάσσονται στο σύστημα;  

 Δεν εφαρμόζεται το σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων.  
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1-I.2.8. Πόσα μαθήματα προσφέρονται από άλλα και πόσα σε άλλα προγράμματα 
σπουδών; Ποια είναι αυτά; 

Μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 προσφέρονταν 3 μαθήματα φύλου τα 
οποία προσφέρονται σε διεπιστημονικό επίπεδο σε όλα τα Τμήματα του  
Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, λόγω έλλειψης 
διδακτικού προσωπικού, δυστυχώς δεν προσφέρονται τα μαθήματα αυτά και θα 
χαιρόμαστε πάρα πολύ να υπάρξει δυνατότητα  να συνεχιστούν στο μέλλον.  

 

1-I.2.9. Ποιες ξένες γλώσσες διδάσκονται στο Τμήμα; Είναι υποχρεωτικά τα σχετικά 
μαθήματα; 

 Γαλλικά,  δεν είναι υποχρεωτικά. Σημειώνεται ότι η εισαγωγή των φοιτητών στο 
Τμήμα προϋποθέτει τη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας. 

 

2-I.3. Το εξεταστικό σύστημα. 
 

1-I.3.1. Εφαρμόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι 
αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοι συγκεκριμένα; 

Ναι, εφαρμόζονται περιοδικές ασκήσεις, φροντιστηριακές ασκήσεις, ατομικές και 
συλλογικές εργασίες, γραπτές και προφορικές, εξετάσεις, παρουσιάσεις εργασιών. 

 

1-I.3.2. Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών; 

Με το να καθιστούμε από την αρχή του εξαμήνου γνωστό τον τρόπο αξιολόγησης 
του κάθε μαθήματος γραπτώς και προφορικώς και με την πρόσβαση του φοιτητή 
στο αξιολογημένο γραπτό του. 

 

1-I.3.3. Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια είναι αυτή; 

Όχι δεν υπάρχει. Εκτιμάται ότι στο μέλλον θα πρέπει να υιοθετηθεί. 

 
1-I.3.4. Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της πτυχιακής/ 

διπλωματικής εργασίας; 

Έχουν ανακοινωθεί τα θέματα τα οποία μπορεί να εποπτεύσει ο κάθε διδάσκων και 
είναι γνωστά στους φοιτητές. Συνεπώς οι φοιτητές γνωρίζουν σε ποιους θα 
μπορούσαν να αποταθούν ανάλογα με τα θέματα που τους ενδιαφέρουν. Έχει 
ανακοινωθεί ότι κάθε καθηγητής μπορεί να αναλάβει μέχρι 5 διπλωματικές 
εργασίες και αυτό είναι επίσης γνωστό στους φοιτητές. Η λίστα που θα 
συμπληρωθεί είναι κατά συνάφεια στα γνωστικά αντικείμενα που έχουν 
ανακοινωθεί και κατά προτεραιότητα δήλωσης από τους φοιτητές σε συνάρτηση με 
τη βαθμολογία τους στα συναφή με το θέμα τους μαθήματα. 

 

1-I.3.5. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για την πτυχιακή/ διπλωματική 
εργασία; Ποιες; 

Ναι υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για την πτυχιακή εργασία 
που αναφέρονται στον οδηγό σπουδών (βλ. Παράρτημα) και είναι σύμφωνες με τις 
διεθνείς ακαδημαϊκές προδιαγραφές.  
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2-I.4. Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. 
 

1-I.4.1. Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό; 

Ναι, στο ποσοστό περίπου 1%. μέσω κυρίως ανταλλαγών του Ιδρύματος Fulbright. 
Δεν υπάρχουν διαδικασίες, θεσμικοί τρόποι και οικονομικοί πόροι για να 
μπορέσουμε να προσκαλέσουμε καθηγητές από το εξωτερικό. Όσοι έχουν έρθει 
είχαν εξασφαλίσει χρηματοδότηση με δικές τους ενέργειες. 

 
1-I.4.2. Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθμός και ποσοστό); 

Ναι, υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών μέσω ERASMUS περίπου 3-4 
άτομα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο. Στο Τμήμα φοιτούν και 20 αλλοδαποί φοιτητές.  

 
 

1-I.4.3. Πόσα και ποια μαθήματα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα; 

Ο αριθμός των μαθημάτων ποικίλλει σύμφωνα με αποφάσεις της ΓΣ ανάλογα με 
τη ζήτηση. 

 
1-I.4.4. Σε πόσα (και ποια) προγράμματα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ. 

ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών 
συμμετέχει το Τμήμα; 

Στα προγράμματα ERASMUS. 

 
1-I.4.5. Υπάρχουν συμφωνίες διμερούς συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του 

εξωτερικού; Ποιες; 

Πολλές ανταλλαγές με το πρόγραμμα ERASMUS (συνολικά 60 θέσεις υποτρόφων) 
και με το Communication University of China στο Πεκίνο για συμμετοχή φοιτητών 
και διδασκόντων σε διεθνές workshop που διεξάγεται στην Κίνα. 

 

1-I.4.6. Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; Ποιες; 

Καμία. 

 

1-I.4.7. Eφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS);  

Ναι.  

 

1-I.4.8. Υπάρχουν και διανέμονται ενημερωτικά έντυπα εφαρμογής του ECTS;  

Ναι, υπάρχουν και μοιράζονται έντυπα εφαρμογής του ECTS. 
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2-I.5. Πρακτική άσκηση των φοιτητών. 
 

1-I.5.1. Υπάρχει ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών; Είναι υποχρεωτική η 
πρακτική άσκηση για όλους τους φοιτητές; 

Υπάρχει.  Δεν είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές. 

 

1-I.5.2. Αν η πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική, ποιο ποσοστό των φοιτητών την 
επιλέγει; Πώς κινητοποιείται το ενδιαφέρον των φοιτητών; 

Δεν υπάρχει προκαθορισμένο ποσοστό. Ο αριθμός ποικίλλει ανάλογα με τις 
διαθέσιμες θέσεις εργασίας και το ενδιαφέρον που εκφράζουν οι φοιτητές, 
καθώς οι τελευταίοι κρίνουν τη διαθεσιμότητά τους με βάση και τις όποιες άλλες 
υποχρεώσεις τους. Οι 190 φοιτητές που ασκούνται στην παρούσα φάση είναι 
περίπου το 25% των ενεργών φοιτητών του Τμήματος.  

 

Πώς καλλιεργείται το ενδιαφέρον των φοιτητών σε περίπτωση που η πρακτική 
άσκηση είναι υποχρεωτική; 

Η πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική στο Τμήμα. 

 

1-I.5.3. Πώς έχει οργανωθεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος; Ποια είναι 
η διάρκειά της; Υπάρχει σχετικός εσωτερικός κανονισμός; 

Από το 1993 οργανώνεται αυτόνομα από το Τμήμα Πρακτική Άσκηση μεγάλου 
αριθμού φοιτητών και φοιτητριών στις εφημερίδες Καθημερινή, Αυγή και 
Ελευθεροτυπία, στο περιοδικό ΜΕΤΡΟ, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς Flash, 
ΕΡΑ και Μελωδία και στους τηλεοπτικούς σταθμούς ΕΤ-1, ΝΕΤ, MEGA και 
STAR, με υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Στ. Παπαθανασόπουλο. 

Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1997-1998 και 1998-1999 η Πρακτική Άσκηση του 
Τμήματος εντάχθηκε στο ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΕΠΘ με υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. 
Μιχάλη Μεϊμάρη. Mεγάλος αριθμός τριτοετών και τεταρτοετών φοιτητών του 
Τμήματος απασχολήθηκε σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που συνδέονται 
άμεσα με το αντικείμενο των Σπουδών τους. Ενδεικτικά αναφέρονται: στον 
τομέα της δημοσιογραφίας η ΕΡΑ και το περιοδικό Αθηνόραμα, στον τομέα της 
διαφήμισης η Amirati Puris Lintas, στον τομέα των Δημοσίων Σχέσεων η 
Ολυμπιακή Αεροπορία και η Ελληνοαμερικανική Ένωση, στον τομέα των Νέων 
Τεχνολογιών η Post Reality και στον Τομέα της Πολιτιστικής Διαχείρισης το 
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και το ίδρυμα Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσης.  

Από το 2005 το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης οργανώθηκε στο πλαίσιο του 
ΕΠΕΑΕΚ. Ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2005 και διήρκεσε μέχρι το τέλος του 
2008 (λήξη φυσικού αντικειμένου 31/12/2008). Κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος αυτού ασκήθηκαν συνολικά 152 φοιτητές σε επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, εντός πεδίων που σχετίζονται με το 
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός μας (τηλεοπτικοί σταθμοί, ραδιοφωνικοί 
σταθμοί, εφημερίδες, περιοδικά, εταιρείες δημοσίων σχέσεων, διαφημιστικές 
εταιρείες, ινστιτούτα επικοινωνίας και πολιτισμού, ενημερωτικές ιστοσελίδες, 
αθλητικές ιστοσελίδες, εταιρείες ερευνών). 

Ένα νέο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ ξεκίνησε το Σεπτέμβριο 
του 2010 και βρίσκεται σε εξέλιξη. Η συνολική χρηματοδότηση είναι για την 
άσκηση 190 φοιτητών με ορίζοντα ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου το 
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Σεπτέμβριο του 2012. Ήδη μέχρι σήμερα (κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής 
χρονιάς που ολοκληρώνεται- 2011), έχουν ασκηθεί 113 φοιτητές και φοιτήτριες. 
Μέχρι στιγμής έχουν ασκηθεί ή ασκούνται 88 φοιτήτριες και 25 φοιτητές,  εκ 
των οποίων οι 62 με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και οι 51 με καθεστώς 
ημιαπασχόλησης (σύνολο 113) 

Η διαδικασία επιλογής προβλέπεται από το εκάστοτε Τεχνικό Δελτίο Έργου. Στο 
πρώτο πρόγραμμα έγινε με βάση το μέσο όρο που είχαν μέχρι τη στιγμή της 
επιλογής, δεδομένου ότι είχαν ολοκληρώσει τουλάχιστον τα 2/3 των μαθημάτων 
των προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών και με σειρά προτεραιότητας με βάση το 
χρόνο υποβολής της αίτησης. Στο δεύτερο πρόγραμμα παραμένει η υποχρέωση 
της ολοκλήρωσης των 2/3 των μαθημάτων των προηγούμενων ακαδημαϊκών 
ετών (1ου και 2ου) και από εκεί και πέρα επιλέγονται με βάση το χρόνο υποβολής 
αίτησης (που αποτελεί και ένα δείκτη ενδιαφέροντος), καθώς το ενδιαφέρον εκ 
μέρους των φοιτητών είναι εξαιρετικά αυξημένο και η ικανοποίησή του δεν θα 
μπορούσε να περιοριστεί μόνο σε φοιτητές με υψηλό μέσο όρο βαθμολογίας.  

 
1-I.5.4. Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Τμήμα στην οργάνωση 

της πρακτικής άσκησης των φοιτητών;  

Υπάρχουν φορείς που είτε δεν συνεργάζονταν αρμονικά με την ομάδα της 
πρακτικής είτε δεν επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους φοιτητές. Το 2007 
υπήρξε καθυστέρηση στη χρηματοδότηση. Οι μη συνεργάσιμοι φορείς 
αντικαταστάθηκαν με νέους, σε μια - ούτως ή άλλως- συνεχή προσπάθεια 
εμπλουτισμού της «δεξαμενής» συνεργαζόμενων φορέων με το πρόγραμμα. Την 
περίοδο 2007-2008 υπήρξε καθυστέρηση στην χρηματοδότηση. Στο παρόν 
πρόγραμμα παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις στην καταβολή των αμοιβών 
των φοιτητών σε ορισμένες περιπτώσεις καθώς και αύξηση της γραφειοκρατίας.  

 
1-I.5.5. Σε ποιες ικανότητες εφαρμογής γνώσεων στοχεύει η πρακτική άσκηση; Πόσο 

ικανοποιητικά κρίνετε τα αποτελέσματα; Πόσο επιτυχής είναι η  εξοικείωση των 
ασκουμένων με το περιβάλλον του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; 

Η πρακτική στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με περιβάλλοντα εργασίας 
και καθήκοντα εντός αυτών των περιβαλλόντων σε ποικιλία επικοινωνιακών 
οργανισμών. Τα αποτελέσματα κρίνονται ως απόλυτα θετικά, καθώς οι φοιτητές 
γνωρίζουν από κοντά τον τρόπο δουλειάς των επιχειρήσεων των μέσων και της 
επικοινωνίας, ενώ ορισμένοι από αυτούς προσλαμβάνονται στη συνέχεια από τις 
επιχειρήσεις και εργάζονται πέραν του διαστήματος της πρακτικής τους. Οι δε 
αξιολογήσεις που λαμβάνουν οι φοιτητές από τους υπεύθυνους των 
επιχειρήσεων (και κατατίθενται στο αρμόδιο γραφείο του προγράμματος της 
πρακτικής) κρίνονται ως ιδιαίτερα επιτυχείς, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία 
των φοιτητών- σύμφωνα με τις αξιολογήσεις αυτές- έχει καταφέρει να 
ανταποκριθεί στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί. 

 

1-I.5.6. Συνδέεται το αντικείμενο απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση με την 
εκπόνηση πτυχιακής / διπλωματικής εργασίας; 

Προς το παρόν δεν συνδέεται, καθώς ο θεσμός της εκπόνησης διπλωματικής 
βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και έχει εφαρμοστεί από ελάχιστους- μέχρι στιγμής- 
φοιτητές. 
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1-I.5.7. Δημιουργούνται με την πρακτική άσκηση ευκαιρίες για μελλοντική απασχόληση 
των πτυχιούχων; 

Ένας σημαντικός αριθμός φοιτητών (34) παρέμειναν και μετά το πέρας της 
πρακτικής τους στις επιχειρήσεις που ασκήθηκαν, ενώ ελάχιστοι (περί τα 5 
άτομα) εργάζονται στους φορείς που έκαναν την πρακτική τους ακόμα και 
σήμερα (οι 2 εξ αυτών από το έτος 2006). Επιπρόσθετα, υπάρχουν και στο 
παρόν πρόγραμμα πρακτικής περιπτώσεις φοιτητών (12) που παρά τη δυσχερή 
επαγγελματική και οικονομική συγκυρία επέκτειναν τη συνεργασία τους με τους 
φορείς που έκαναν την πρακτική τους ακόμα και μετά το πέρας της τελευταίας. 

 

1-I.5.8. Έχει αναπτυχθεί δίκτυο διασύνδεσης του Τμήματος με κοινωνικούς, 
πολιτιστικούς ή παραγωγικούς φορείς με σκοπό την πρακτική άσκηση των 
φοιτητών;  

Υπάρχει μια διαρκής διαδικασία επαφών με φορείς του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα με σκοπό τη συνεργασία στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης 
των φοιτητών. Υπάρχει ένας αριθμός φορέων που εξακολουθούν μέχρι και 
σήμερα να συνεργάζονται με το Τμήμα ήδη από το πρώτο πρόγραμμα πρακτικής 
άσκησης (2005). 

 

1-I.5.9. Ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει το Τμήμα προκειμένου να δημιουργηθούν 
θέσεις απασχόλησης φοιτητών (σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο); 

Η διεξαγωγή του προγράμματος πρακτικής άσκησης αποτελεί μια σημαντική 
πρωτοβουλία του Τμήματος στην κατεύθυνση της επαγγελματικής 
αποκατάστασης των αποφοίτων του. 

 

1-I.5.10. Υπάρχει στενή συνεργασία και επαφή μεταξύ των εκπαιδευτικών / εποπτών του 
Τμήματος και των εκπροσώπων του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; 

Ναι. 

 

1-I.5.11. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη συνεργασία του 
Τμήματος με τους φορείς εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; Ποιες; 

Βασική προϋπόθεση είναι η διάθεση, εκ μέρους των φορέων-επιχειρήσεων, 
θέσεων απασχόλησης για τους φοιτητές σε τομείς που άπτονται του 
αντικειμένου σπουδών τους (επικοινωνία, δημόσιες σχέσεις, δημοσιογραφία, 
διαφήμιση κ.λπ.). Επιπρόσθετα κάθε φορέας αξιολογείται κατά τη διάρκεια της 
συνεργασίας με το Τμήμα ως προς τον απρόσκοπτο χαρακτήρα της συνεργασίας, 
τα καθήκοντα που αναθέτει στους φοιτητές/τριες του Τμήματος και την 
αντιμετώπιση των φοιτητών εντός του επιχειρησιακού περιβάλλοντος εργασίας. 
Φυσικά, λαμβάνεται υπ’ όψιν και το «όνομα»-κύρος κάποιας επιχείρησης στο 
χώρο της επικοινωνίας και των ΜΜΕ. 

 

1-I.5.12. Πώς παρακολουθούνται και υποστηρίζονται οι ασκούμενοι φοιτητές;  

Οι φοιτητές ήδη από την αρχή και μέχρι το τέλος της εξάσκησής τους βρίσκονται 
σε συνεχή επαφή με τους υπεύθυνους διεξαγωγής του προγράμματος (κ.κ. 
Μύρτου και Πουλακιδάκο - ΕΕΠ), οι οποίοι ελέγχουν την όλη διαδικασία και 
παρεμβαίνουν για να εξομαλύνουν και να επιλύσουν τυχόν προβλήματα που θα 



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 20 
 

παρουσιαστούν, όντας σε επαφή τόσο με τις εταιρείες-φορείς, όσο και με τους 
φοιτητές. 
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1.II. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

2-I.6. Τίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
ΠΜΣ στην Επικοινωνία και τα ΜΜΕ 

2-I.7. Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
Κανένα.  

Το Τμήμα συμμετέχει σε δύο διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών 
σπουδών: 

1. "Μουσική Κουλτούρα και Επικοινωνία: Ανθρωπολογικές και 
Επικοινωνιακές Προσεγγίσεις της Μουσικής" (το οποίο και διευθύνεται εκ 
περιτροπής από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ) 

2. "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση" 
(με το ΤΕΑΠΗ του ΕΚΠΑ). 

 

2-I.8. Ανταπόκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος 
και τις ανάγκες  της κοινωνίας. 

Όσον αφορά τους στόχους του ΠΜΣ ανταποκρίνονται πλήρως στους στόχους 
του Τμήματος διότι προσφέρονται εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα που 
συνδέονται άμεσα με εκείνα τα οποία θεραπεύει το Τμήμα σύμφωνα με τις 
εγκριτικές διατάξεις. 

Όσον αφορά τις ανάγκες της κοινωνίας αυτές εκφράζονται ποικιλοτρόπως και 
έμπρακτα από τη ζήτηση των εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων από την 
αγορά εργασίας. Μέχρι σήμερα η απορρόφηση των τελειοφοίτων του παλαιού 
ΠΜΣ (από το καινούργιο ΠΜΣ δεν έχουν αποφοιτήσει ακόμα οι πρώτοι 
φοιτητές).  

Το  πρόγραμμα βρίσκεται στον πυρήνα γνωστικών περιοχών αιχμής και:  

(α) προσφέρει σπουδές οι οποίες παρέχουν γνώσεις και δεξιότητες στις περιοχές 
των ευρωπαϊκών επικοινωνιών, της δημόσιας επικοινωνίας, των πολιτισμικών 
σπουδών, της διαχείρισης συγκρούσεων και των τεχνολογιών της επικοινωνίας 
και της πληροφορίας, 

 (β) συνδέεται άμεσα με την αγορά εργασίας (πλήρως καταρτισμένα και 
ειδικευμένα στελέχη στα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα), 

(δ) πραγματοποιείται από διδάσκοντες που έχουν αποδεδειγμένη 
διεπιστημονική προσέγγιση (εκ της φύσεως του γνωστικού αντικειμένου της 
επικοινωνίας) και έχουν αξιοποιήσει τις συνέργειες των διαφόρων 
επιστημονικών κλάδων που ασχολούνται με την επικοινωνία σε ποικίλες έρευνες.   

  

1-II.3.1. Υπάρχουν διαδικασίες  ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικές 
είναι; 

Ναι, από την ανταπόκριση των ενδιαφερομένων στις ετήσιες προκηρύξεις 
εισαγωγής καθώς και από τις αξιολογήσεις των φοιτητών. 

Όσον αφορά τις ανάγκες της κοινωνίας αυτές εκφράζονται ποικιλοτρόπως και 
έμπρακτα από τη ζήτηση των εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων από την 
αγορά εργασίας. Μέχρι σήμερα η απορρόφηση των τελειοφοίτων του παλαιού 
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ΠΜΣ ήταν ικανοποιητική.  (από το καινούργιο ΠΜΣ δεν έχουν αποφοιτήσει 
ακόμα οι πρώτοι φοιτητές).  

 

1-II.3.2. Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος 
Σπουδών; Πόσο αποτελεσματικές είναι; 

Ναι, προβλέπεται από το ΦΕΚ. Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ προβαίνει σε 
ετήσια αξιολόγηση του προγράμματος λαμβάνοντας υπόψη τα ακαδημαϊκά 
κριτήρια είναι τη διαδικασία διαλόγου και συνεννόησης των μελών ΔΕΠ μεταξύ 
τους που διεξάγεται στους Τομείς και στη Γενική Συνέλευση σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. 

 

1-II.3.3. Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών; 

Με εκτύπωση ανεξάρτητου βιβλίου Οδηγού Σπουδών και σε ηλεκτρονική μορφή 
στο διαδίκτυο στα Ελληνικά και στα  Αγγλικά,  καθώς και με καταχωρήσεις στον 
Τύπο. 

 

1-II.3.4. Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας όσων 
απέκτησαν τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τμήμα;  

Το νέο πρόγραμμα είναι πολύ πρόσφατο για να έχουμε αξιόπιστη 
παρακολούθηση της πορείας των μεταπτυχιακών σπουδών.  

 

 

2-I.9. Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
1-II.4.1. Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο 

σύνολο των μαθημάτων;  

Το τρέχον ΠΜΣ περιλαμβάνει πέντε κατευθύνσεις:  

 Ευρωπαϊκές Επικοινωνίες: Δομές και Πολιτικές 
 Κοινή γνώμη και Δημόσια Επικοινωνία 
 Πολιτισμικές Σπουδές 
 Συγκρούσεις: Διαχείριση Συγκρούσεων και Επικοινωνία  
 Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης 

Το ποσοστό των μαθημάτων κορμού είναι 100%. Υπάρχει ένα κοινό μάθημα 
μεθοδολογίας για όλες τις κατευθύνσεις και 25 μαθήματα κορμού που 
εξειδικεύονται ανά κατεύθυνση, καθώς και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. 

 

1-II.4.2. Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων / μαθημάτων 
υποχρεωτικής επιλογής / μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των 
μαθημάτων;  

Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά ανά κατεύθυνση. Στο σύνολο των έξι (6) 
μαθημάτων κάθε κατεύθυνσης όλα είναι υποχρεωτικά. Το μάθημα της 
Μεθοδολογίας είναι κοινό υποχρεωτικό για όλες τις κατευθύνσεις. 

 



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 23 
 

1-II.4.3. Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, μαθημάτων 
επιστημονικής περιοχής, μαθημάτων γενικών γνώσεων και μαθημάτων 
ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των μαθημάτων;   

Το ΠΜΣ δεν δομείται στη βάση τέτοιων διαχωρισμών. 

 

1-II.4.4. Πώς κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, 
εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων;  

50% θεωρητική διδασκαλία και 50% ασκήσεις, εργαστήρια και παρουσιάσεις 
εργασιών. Στο υποχρεωτικό μάθημα Μεθοδολογίας για όλες τις κατευθύνσεις 
υπάρχει εργαστήριο για την εκμάθηση της χρήσης διαφόρων στατιστικών 
προγραμμάτων ανάλυσης δεδομένων. Το ίδιο συμβαίνει και με το ειδικό μάθημα 
μεθοδολογίας ανά κατεύθυνση. Το ποσοστό που καλύπτουν τα εργαστήρια αυτά 
σε σχέση με το σύνολο των μαθημάτων ανέρχεται σε 40%.  Για τα υπόλοιπα 
μαθήματα της κάθε κατεύθυνσης το ποσοστό θεωρητικής-πρακτικής 
διδασκαλίας είναι 70:30. 

 

1-II.4.5. Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχει 
επικάλυψη ύλης μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική 
η έκταση της ύλης των μαθημάτων; Υπάρχει διαδικασία επανεκτίμησης, 
αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης της ύλης των μαθημάτων; 

Το ΠΜΣ έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη ύλης 
μεταξύ των μαθημάτων, εξ ου και η ύπαρξη των 5 κατευθύνσεων. Κάθε 
κατεύθυνση συνεδριάζει και συντονίζει την ύλη  των μαθημάτων. Δεν υπάρχουν 
κενά ύλης, και λόγω αντικειμένου τα μαθήματα επικαιροποιούνται σε ετήσια 
βάση. Επιπροσθέτως, υπάρχουν δημιουργικές συγκλίσεις οι οποίες λειτουργούν 
ως γέφυρα ανάμεσα σε ορισμένα μαθήματα. Αναλυτικό διάγραμμα της ύλης του 
κάθε μαθήματος δημοσιεύεται στους Οδηγούς σπουδών ανά κατεύθυνση και 
παράλληλα αναρτάται στα αντίστοιχα μαθήματα στο e-class. 

 

1-II.4.6. Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο λειτουργικό είναι; 

Όχι, γιατί σε αυτό το εντατικό επίπεδο σπουδών δεν είναι λειτουργικό και 
αποτελεσματικό. 

 

2-I.10. Το εξεταστικό σύστημα. 
1-II.5.1. Εφαρμόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι 

αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοι συγκεκριμένα; 

Η αξιολόγηση εφαρμόζεται διάμεσου ασκήσεων κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων, συμμετοχής στα μαθήματα, παρουσίασης εργασιών στο τέλος των 
μαθημάτων, κατάθεσης των εργασιών και ανάλογα με το μάθημα και γραπτές 
εξετάσεις. Στα περισσότερα μαθήματα η εξέταση βασίζεται στο συνδυασμό 
ανάμεσα στην παρουσία των φοιτητών και τη συμμετοχή τους στο μάθημα, από 
τη μία, και στην εκπόνηση και παρουσίαση των εργασιών τους, από την άλλη. 

 

1-II.5.2. Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών; 

Στην αρχή κάθε μαθήματος ο/η διδάσκων ενημερώνει τους φοιτητές για τη 
διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών. Επίσης, κάθε κατεύθυνση εκδίδει σε 
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σχεδόν ετήσια βάση φυλλάδιο όπου εξηγεί τους στόχους της κατεύθυνσης, το 
περιεχόμενο των μαθημάτων καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησης. Με το να 
ανακοινώνεται από την αρχή ο τρόπος αξιολόγησης και οι βαθμολογίες να είναι 
προσβάσιμες από όλους στο δημόσιο χώρο. 

 
1-II.5.3. Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια είναι 

αυτή; 

Γίνεται συζήτηση με τους φοιτητές κατά πόσο η εξεταστική διαδικασία είναι 
αποτελεσματική. 

 

1-II.5.4. Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της μεταπτυχιακής 
εργασίας; 

Τα θέματα ανακοινώνονται κάθε χρόνο από τους υπεύθυνους της κατεύθυνσης, 
αναρτώνται στο διαδίκτυο και η εξέταση της μεταπτυχιακής εργασία γίνεται από 
τριμελή επιτροπή. Αφού ο φοιτητής επιλέγει κι ανακοινώνει το θέμα της 
μεταπτυχιακής εργασίας, εποπτεύεται από τον επιβλέποντα καθηγητή και στο 
τέλος εξετάζεται από τριμελή επιτροπή, συχνά από καθηγητές εκτός τμήματος 
ανάλογα και με το θέμα της εργασίας.  

 

1-II.5.5. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για τη μεταπτυχιακή εργασία; 

Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για τη διπλωματική εργασία 
και αναγράφονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και στον οδηγό 
σπουδών. 

 

2-I.11. Επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών. 
1-II.6.1. Ποια είναι η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών; 

Η διαδικασία προγράφεται λεπτομερώς στην προκήρυξη του εισαγωγικού 
διαγωνισμού και στον εσωτερικό κανονισμό που δημοσιεύεται στον οδηγό 
σπουδών. Περιλαμβάνει εξετάσεις γραπτές και προφορικές. 

 

1-II.6.2. Με ποια συγκεκριμένα κριτήρια επιλέγονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές; 

Συναφές πτυχίο με το αντικείμενο σπουδών του ΠΜΣ και πτυχίου τουλάχιστον 
‘λίαν καλώς’ και γνώση σε επίπεδο C1 μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας 
(αγγλικής, ή γαλλικής ή γερμανικής) –αναφέρονται όλα στον οδηγό σπουδών. Οι 
υποψήφιοι πρέπει να περάσουν με τουλάχιστον το βαθμό 5 στις γραπτές 
εξετάσεις και μετά καλούνται για προφορικές εξετάσεις. Η αναλογία γραπτών-
προφορικών είναι 70%-30%.  

 

1-II.6.3. Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών;  

45% επί συνόλου των υποψηφίων, με βάση τα στοιχεία του εισαγωγικού 
διαγωνισμού 2010.  
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1-II.6.4. Πώς δημοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και τα αποτελέσματα της 
επιλογής φοιτητών; 

Τα γραπτά είναι σφραγισμένα, η αξιολόγηση γίνεται από 2 αξιολογητές και τα 
γραπτά αντιστοιχούν στο 70% της  βαθμολογίας. Η προφορική εξέταση γίνεται 
μετά την αποσφράγιση των γραπτών παρουσία όλης της ΣΕΠΜΣ και του 
γραμματέως του ΠΜΣ. Η προφορική εξέταση γίνεται  παρουσία 2 αξιολογητών. 
Η έγκριση των αποτελεσμάτων γίνεται από τη ΓΣΕΣ. 

 

1-II.6.5. Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας 
επιλογής φοιτητών; 

Βλέπε την προηγούμενη απάντηση. 

  

2-I.12. Χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
1-II.7.1. Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών; 

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

 

1-II.7.2. Πώς εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 

Ουσιαστικά, από τον αλτρουισμό των διδασκόντων. 

 

1-II.7.3. Πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι που διατίθενται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών; 

Με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν σε κάθε κατεύθυνση που αφορούν 
κάλυψη βιβλιογραφικών κενών, λογισμικών προγραμμάτων και εξοπλισμού. Οι 
δαπάνες είναι σαφώς οριοθετημένες από το Πανεπιστήμιο και προ-εγκρίνονται 
από τις οικονομικές υπηρεσίες του ΕΚΠΑ και την/ον αντίστοιχο πάρεδρο. 

 

2-I.13. Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
1-II.8.1. Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό ; 

Από τη στιγμή που δεν προβλέπονται αμοιβές από τις οριοθετημένες δαπάνες 
από το Πανεπιστήμιο, δεν μπορούν να διδάξουν καθηγητές από το εξωτερικό 
άνευ αποδοχών. Παρά ταύτα έχουν δώσει διαλέξεις ξένοι καθηγητές όπως ο 
Dominique Caristi και η Zizi Papacharissi. 

 

1-II.8.2. Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθμός και ποσοστό); 

1 (ένας)= 2%. 

 

1-II.8.3. Πόσα και ποια μαθήματα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα; 

Κανένα.  

 

1-II.8.4. Υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού; 

Όχι. 
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1-II.8.5. Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
Ποιες; 

Όχι. 
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1.III. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών  

2-I.14. Ανταπόκριση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος 
και τις ανάγκες  της κοινωνίας. 

Η εφαρμογή του Προγράμματος στο σύνολό του παράγει επιστημονικό δυναμικό 
ικανό να στελεχώσει καίριες θέσεις στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας έτσι 
είτε στη βελτίωση της επαγγελματικής θέσης που ήδη κατέχουν οι  φοιτητές είτε 
στην απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας.  Η καθιέρωση συνεχούς 
ερευνητικής δραστηριότητας, η ανταλλαγή και η συνεργασία με ξένα 
πανεπιστήμια και φορείς, συμβάλλει στην αναβάθμιση του επιστημονικού 
επιπέδου της χώρας και στην αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των 
ελληνικών πανεπιστημίων.  

 

1-III.1.1. Υπάρχουν διαδικασίες  ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικές 
είναι; 

Η ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση που ακολουθεί το Διδακτορικό 
Πρόγραμμα Σπουδών εξασφαλίζει την ευρεία και σε βάθος διερεύνηση των 
αναπτυξιακών και κοινωνικών προβλημάτων που άπτονται του κλάδου της 
Επικοινωνίας. Η παραγωγή ικανών και εξειδικευμένων στελεχών υποστηρίζει 
την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και συγκρατεί το επιστημονικό 
και ερευνητικό δυναμικό εντός της χώρας. 

 

1-III.1.2. Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης αυτού του Προγράμματος 
Σπουδών; Πόσο αποτελεσματικές είναι;  

Ναι, τον Απρίλιο του 2011, το Τμήμα προέβη στη σύσταση καταλόγου 
υποψηφίων διδακτόρων που δεν έχουν ολοκληρώσει το διδακτορικό τους με 
προοπτική τη διαγραφή τους. 

 

1-III.1.3. Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών; 

Εμπεριέχεται στον Οδηγό Σπουδών του ΠΜΣ του Τμήματος, αλλά η μεγαλύτερη 
και αποτελεσματικότερη δημοσιοποίηση του προέρχεται από το έντονο 
ενδιαφέρον πολλών υποψηφίων να ενταχθούν στο πρόγραμμα.  

 

1-III.1.4. Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας όσων  
απέκτησαν Διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα; 

Μέσω της προσωπικής επαφής των επιβλεπόντων. 

 

2-I.15. Δομή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών. 
1-III.2.1. Προσφέρονται μαθήματα διδακτορικού κύκλου; Ποια είναι αυτά; 

Προσφέρονται σεμινάρια που οργανώνει ο επιβλέπων. Επίσης, ανάλογα με το 
θέμα και τον υποψήφιο, η τριμελής επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον 
υποψήφιο να παρακολουθήσει κάποια μαθήματα του ΠΜΣ.  
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1-III.2.2. Προσφέρονται μαθήματα ερευνητικής μεθοδολογίας; Ποια είναι αυτά; 

Η ερευνητική μεθοδολογία συνδέεται άμεσα με την καθοδήγηση της τριμελούς 
επιτροπής. 

 

2-I.16. Εξεταστικό σύστημα. 
1-III.3.1. Υπάρχει συμμετοχή συναφών θεματικά ειδικών επιστημόνων από άλλα ΑΕΙ ή 

ερευνητικά Ιδρύματα στη σύνθεση των 7μελών και 3μελών επιτροπών; 

Ναι, είναι πάγια τακτική του Τμήματος.  

 

1-III.3.2. Πώς παρακολουθείται διαχρονικά η επίδοση και η πρόοδος των υποψηφίων 
διδακτόρων; 

Με συχνές συναντήσεις του υποψηφίου διδάκτορα με την τριμελή 
συμβουλευτική επιτροπή, με παρουσιάσεις εργασίας εν προόδω και με σεμινάρια 
στα οποία καλούνται να παρουσιάσουν την πορεία της διατριβής τους, καθώς και 
με ετήσιες εκθέσεις προόδου.  

 

1-III.3.3. Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων 
διδακτόρων; 

Διαμέσου της δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών που 
προηγούμενες η ημερομηνία υποστήριξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος, καθώς και τη συμμετοχή αξιολογητών από άλλα πανεπιστήμια ή 
τμήματα του ΕΚΠΑ. 

 

1-III.3.4. Εφαρμόζονται κοινές (μεταξύ των διδασκόντων) διαδικασίες αξιολόγησης των 
υποψηφίων διδακτόρων; 

Προφανώς, αφού οι συμβουλευτικές επιτροπές είναι τριμελείς. 

 

1-III.3.5. Πώς αξιολογείται η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων; 

Βλέπε παραπάνω. 

 

1-III.3.6. Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της διδακτορικής 
διατριβής; 

Η διαδικασία περιγράφεται στον Οδηγό Σπουδών (βλ Παράρτημα).  

 

1-III.3.7. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για τη διδακτορική διατριβή; 
Ποιες; 

Βλέπε άρθρα 7 και 9 και Παράρτημα 1 του Κανονισμού Σπουδών του ΠΜΣ. 

 

2-I.17. Επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων. 
1-III.4.1. Ποια είναι η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων; 

Οι αιτήσεις για εκπόνηση δ.δ. κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος κάθε 
Μάιο και Οκτώβριο, εξετάζονται από τους αντίστοιχους τομείς τον Ιούνιο και το 
Νοέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους και επικυρώνονται από τη ΓΣΕΣ.  
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1-III.4.2. Με ποια συγκεκριμένα κριτήρια επιλέγονται; 

Αναγνωρισμένο πτυχίο και ΠΜΣ, συνάφεια με γνωστικό αντικείμενο του 
Τμήματος και ενδιαφέρον από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος να αναλάβουν την 
επίβλεψη της διατριβής. Συνεκτιμούνται πρότερες βαθμολογίες, τυχόν 
δημοσιεύσεις, επαγγελματική εμπειρία κ.λπ. 

 

1-III.4.3. Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων διδακτόρων; 

90%. 

 

1-III.4.4. Πώς δημοσιοποιείται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 
διδακτόρων; 

Βλέπε άρθρo 9 και Παράρτημα 1 του Κανονισμού Σπουδών του ΠΜΣ. 

 

1-III.4.5. Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας 
επιλογής υποψηφίων διδακτόρων; 

Βλέπε άρθρo 9 και Παράρτημα 1 του Κανονισμού Σπουδών του ΠΜΣ. 

 

2-I.18. Σεμινάρια και ομιλίες 
1-III.5.1. Υπάρχει γενικό σεμινάριο σε τακτή χρονική βάση (εβδομαδιαίο, μηνιαίο) όπου 

καθηγητές και ερευνητές στο Τμήμα παρουσιάζουν τη δουλειά τους για 
ενημέρωση των συναδέλφων τους, αλλά και των φοιτητών; 

Βλέπε παραπάνω καθώς και σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών «Με την 
ολοκλήρωση των 18 μηνών από την εγγραφή τους, ο/η υποψήφιος/α καλείται σε 
ειδικό σεμινάριο διδακτορικού κύκλου να παρουσιάσει την πορεία εκπόνησης 
διδακτορικής του/της διατριβής». 

 

1-III.5.2. Υπάρχει δυνατότητα πρόσκλησης ομιλητών από άλλα παν/μια και ερευνητικά 
κέντρα για να δώσουν  ομιλίες και να ενημερώσουν για το έργο τους;  

Ναι, όταν υπάρχουν κονδύλια και έγκριση δαπανών. 

 

2-I.19. Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών. 
1-ΙΙΙ.6.1  Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό στις 7μελείς και 3μελείς 

επιτροπές; Σε ποιο ποσοστό; 

Ναι. Το ποσοστό είναι 3%. Το ποσοστό αυτό ενδέχεται να αυξηθεί δεδομένου ότι 
σύμφωνα με το νόμο οι δ.δ. μπορούν να γραφούν σε ξένη γλώσσα, αρκεί να 
υπάρξουν και τα κατάλληλα κονδύλια. 

  

1-ΙΙΙ.6.2    Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών υποψηφίων διδακτόρων; 

Ναι, 3%. 

 

1-ΙΙΙ.6.3    Παρέχεται δυνατότητα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής σε ξένη γλώσσα; 

Ναι, διότι προβλέπεται από το νόμο. 
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1-ΙΙΙ.6.4     Υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού; 

Όχι. 

 

1-ΙΙΙ.6.5  Παρέχονται από το Τμήμα κίνητρα στους υποψήφιους διδάκτορες για την 
συμμετοχή τους σε διεθνή «Θερινά Προγράμματα» (summer schools), διεθνή 
ερευνητικά συνέδρια, υποβολή άρθρων σε έγκριτα περιοδικά, κλπ.; 

Κίνητρα παρέχονται, δυστυχώς δεν παρέχεται χρηματοδότηση. Όμως το τμήμα 
μέσω των επιστημονικών του περιοδικών «Ζητήματα Επικοινωνίας» και 
«Ελελεύ», καθώς και του συνεργαζόμενου περιοδικού «Επιστήμη και Κοινωνία», 
προσφέρει βήμα για την υποβολή και δημοσιοποίηση άρθρων των φοιτητών.  

  

1-ΙΙΙ.6.6    Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών; Ποιες; 

Όχι, το πρόγραμμα είναι νέο. 
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3. Διδακτικό έργο 

3.1. Αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού. 

2.1.1. Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές; Πώς 
εφαρμόζεται;  

Σε κάποια μαθήματα προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου υπάρχει 
διαδικασία αξιολόγησης, η οποία έχει εφαρμοστεί  με πρωτοβουλία 
συγκεκριμένων καθηγητών, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό 
επίπεδο για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το χειμερινό εξάμηνο 
2010-2011 ακολουθήσαμε την αξιολόγηση που προτάθηκε από την Α.ΔΙ.Π. 

 

2.1.1. Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των διδασκόντων από 
τους φοιτητές; 

Γίνονται αναπροσαρμογές στο τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων σε επίπεδο 
αξιολόγησης, ύλης και οργάνωσης. Ωστόσο δεν έχει υπάρξει ακόμα οργανωμένη 
αξιοποίηση βάσει συμφωνημένων διαδικασιών. 

 

2.1.2. Ποιος είναι ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των μελών του 
ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος; 

Έξι  (6) ώρες κατά μέσο ώρο. Ενδεικτικά ας αναφερθεί ότι για τον Τομέα 
Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού και 
για το  ακαδημ. έτος  2010-2011 ο μέσος όρος είναι 8,7 ώρες για το χειμερινό και 
7,3 ώρες για το εαρινό εξάμηνο. 

  
2.1.3. Πόσα από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν στο 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών; 

Όλα τα μέλη ΔΕΠ. 

 

2.1.5. Υπάρχουν θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες/βραβεία διδασκαλίας; 

Όχι. 

 

2.1.6. Συνεισφέρουν στο διδακτικό έργο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι 
διδάκτορες του Τμήματος και σε τί ποσοστό; 

Μερικώς, περίπου 5% και κυρίως στα εργαστήρια. Δεν υπάρχει στο Τμήμα 
κανονιστικό πλαίσιο για το ζήτημα αυτό.  

 

2.2 Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας. 

2.2.1. Ποιές συγκεκριμένες διδακτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται; 

Διαλέξεις, εργασίες, εργαστήρια και ασκήσεις. 
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2.2.2. Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχομένου των μαθημάτων και των 
διδακτικών μεθόδων; 

Λόγω του αντικειμένου των μαθημάτων του Τομέα το περιεχόμενο των 
μαθημάτων επικαιροποιείται κατά 20% κατά μέσο όρο σε ετήσια βάση. 

 

2.2.3. Ποιο είναι το ποσοστό των φοιτητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις; 

70-80%. 

 

2.2.4. Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις; 

Στην εξεταστική του Ιουνίου προσήλθαν 3000 φοιτητές και πέρασαν επιτυχώς 

2200 φοιτητές. Ποσοστό επιτυχίας 73%. 

 

2.2.5. Ποιος είναι ο μέσος βαθμός πτυχίου; 

7,40 (Λίαν καλώς). 

2.2.6. Ποια είναι η μέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου; 

5,5 έτη. 

 

3.2. Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου. 

2.3.1. Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές η ύλη των μαθημάτων στην αρχή του 
εξαμήνου; 

Προφορικά, μέσω του site του Τμήματος, με φωτοτυπίες  και της πλατφόρμας e-
class. 

 

2.3.2. Περιγράφονται οι μαθησιακοί στόχοι των μαθημάτων και τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα; 

Ναι. 

 

2.3.3. Υπάρχει διαδικασία μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων των 
μαθημάτων; 

Δεν υπάρχει κάποιος ειδικός και οργανωμένος τρόπος πλην των εξετάσεων. 

 

2.3.4. Σε ποιο βαθμό τηρείται το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων; 

Τηρείται απολύτως, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας οπότε και γίνονται 
αναπροσαρμογές. 

 

2.3.5. Είναι ορθολογική η οργάνωση και δομή του ωρολογίου προγράμματος 
μαθημάτων; 

Κατά κανόνα ναι. Όταν παρατηρούνται δυσλειτουργίες οφείλονται στην έλλειψη 
διδακτικών χώρων-αιθουσών τις οπολιες συχνότατα το Τμήμα δανείζεται από 
άλλες σχολές του ΕΚΠΑ.  
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2.3.6. Πόσα (και ποια) από τα βασικά εισαγωγικά Μαθήματα διδάσκονται από μέλη 
ΔΕΠ/ΕΠ των δύο ανώτερων βαθμίδων; 

1. Εισαγωγή στις θεωρίες της μαζικής επικοινωνίας 
2. Εισαγωγή στην ψυχολογία της επικοινωνίας, 
3. Γνωστικοί και συναισθηματικοί παράγοντες στην επικοινωνία 
4. Κοινωνική Θεωρία Ι 
5. Κοινωνική Θεωρία ΙΙ 
6. Γενική Γλωσσολογία  
7. Βασικές έννοιες στη θεωρία της επικοινωνίας  
8. Ιστορία της Τέχνης 
9. Τέχνη και ΜΜΕ 
10. Πολιτική Θεωρία 
11. Αισθητική και Επικοινωνία 
12. Εισαγωγή στις θεωρίες της μαζικής επικοινωνίας 
13. Σύγχρονη Τεχνολογία και ΜΜΕ 
14. Κατασκευή της βίας και της εγκληματικότητας στα ΜΜΕ 
15. Ανάλυση λόγου και εικόνας 

 
2.3.7. Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν μαθήματα 

που δεν εμπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο;  
Κανένα. 

 

3.3. Εκπαιδευτικά βοηθήματα.  
2.4.1. Είδη και αριθμός βοηθημάτων (π.χ. βιβλία, σημειώσεις, υλικό σε ιστοσελίδες, 

κλπ) που διανέμονται στους φοιτητές. 

 Βιβλία. 
 Σημειώσεις. 
 Ανηρτημένο υλικό στην πλατφόρμα eclass. 
 Φωτοτυπημένα κείμενα κατά την διάρκεια των παραδόσεων και των 

εργαστηρίων. 
 

2.4.2. Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθημάτων; Πώς εφαρμόζεται; 

Βεβαίως, εφαρμόζεται ανάλογα με τις βιβλιογραφικές και εκδοτικές εξελίξεις. 

 

2.4.3. Πώς και πότε συγκεκριμένα διατίθενται τα βοηθήματα;  

Το Τμήμα συμμετέχει στο πρόγραμμα Εύδοξος. 

 

2.4.4. Ποιο ποσοστό  της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

70-80%. 

 

2.4.5. Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Ναι, κατά κανόνα. 
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3.4. Μέσα και υποδομές. 
2.5.1. Αίθουσες διδασκαλίας: 

 (α) Αριθμός και χωρητικότητα.  

3 αμφιθέατρα (120, 130, και 150 ατόμων αντιστοίχως), 1 αίθουσα σεμιναρίων 
(20 ατόμων). 

 

(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα. 

Επί μία εικοσαετία το Τμήμα δεν διέθετε δικές τους αίθουσες ικανές να 
καλύψουν τις διδακτικές ανάγκες όλων των ετών. Στα μέσα της δεκαετίας του 
1990 ενοικιάστηκε πενταόροφο κτήριο επί της οδού Καλαμιώτου 1 στο οποίο 
στεγάστηκαν 2 αίθουσες διδασκαλίας, η βιβλιοθήκη, γραφεία διδασκόντων και 
εργαστήρια. Οι εν λόγω αίθουσες, ούτως ή άλλως ανεπαρκείς αριθμητικά, δεν 
πληρούν τις προβλεπόμενες παιδαγωγικές προδιαγραφές, αλλά και ολόκληρο το 
κτίριο στερείται προδιαγραφών ασφαλείας από άποψη αντισεισμικότητας και 
πυρασφάλειας. Όλα αυτά τα χρόνια το Τμήμα αντιμετώπιζε δύσκολα και 
δυσεπίλυτα προβλήματα για την εξεύρεση αιθουσών διδασκαλίας και 
διεξαγωγής των εξετάσεων, με αποτέλεσμα την απώλεια πολλών ωρών 
διδασκαλίας (διότι συχνότατα οι επιπλέον αίθουσες παραχωρούνταν αφού τα 
υπόλοιπα Τμήματα του ΕΚΠΑ ολοκλήρωναν τις δικές τους υποχρεώσεις και 
προγραμματισμό) και την απολύτως αντιπαραγωγική αφιέρωση εργατοωρών 
από μέλη ΔΕΠ για την αντιμετώπισή τους.    Επανειλημμένως οι Προεδρίες του 
Τμήματος, η ΓΣ αλλά και οι φοιτητές έχουν πραγματοποιήσει πλήθος οχλήσεων 
όλων των ειδών προς την Πρυτανεία του Ιδρύματος για την επίλυση του 
κτιριακού προβλήματος του Τμήματος.  Όχι χωρίς παλινωδίες, και με την 
άσκηση ιδιαίτερης και πολύχρονης πίεσης, πριν από δύο χρόνια αποφασίστηκε 
από την διοίκηση του Ιδρύματος η μεταστέγαση του Τμήματος στο κτίριο 
«Γρυπάρειο».  Στο μεταξύ (ακαδ. Έτος 2008-9) παραχωρήθηκαν στο Τμήμα δύο 
μεγάλες αίθουσες στο κτίριο της οδού Ιπποκράτους 2 με τις οποίες 
εξυπηρετούνται σε σχετικά καλό επίπεδο οι ανάγκες του Τμήματος σε αίθουσες. 
Από τις αίθουσες αυτές απουσιάζει σύγχρονος εξοπλισμός εποπτικών μέσων, με 
αποτέλεσμα είτε οι διδάσκοντες να μην  είναι σε θέση να εφαρμόσουν νέες ΤΠΕ 
στα μαθήματά τους, είτε να φροντίζουν οι ίδιοι για την μεταφορά τους. 
Επιπλέον, η ακουστική τους είναι εκτός προδιαγραφών. Εκ παραλλήλου, το 
Τμήμα χρησιμοποιεί από κοινού με το Οικονομικό Τμήμα του ΕΚΠΑ ένα μεγάλο 
αμφιθέατρο σύγχρονων προδιαγραφών στο υπόγειο του Γρυπαρείου (πρώην 
κινηματογράφος Ριβολί) για μαθήματα με μεγάλα ακροατήρια και για τη 
διενέργεια εξετάσεων.          

 

(γ) Βαθμός χρήσης. 

Καθημερινή 

 

(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του υποστηρικτικού εξοπλισμού. 

 Βλέπε (β) 

 

2.5.2. Εκπαιδευτικά εργαστήρια:  ΒΛΕΠΕ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 

(α) Αριθμός και χωρητικότητα 

5 (πέντε) 
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(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. 

(γ) Βαθμός χρήσης. 

(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού. 

(ε) Επάρκεια αποθηκών (εργαστηριακού εξοπλισμού, αντιδραστηρίων, κλπ). 

 

2.5.3. Είναι διαθέσιμα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός προγραμματισμένων 
ωρών; 

 

2.5.4. Επάρκεια και ποιότητα των χώρων και του εξοπλισμού των κλινικών.  
Δεν εφαρμόζεται. 

 

2.5.5. Σπουδαστήρια:  

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΑ 

(α) Αριθμός και χωρητικότητα 

(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. 

(γ) Βαθμός χρήσης. 

 

2.5.6 Προσωπικό Διοικητικής/Τεχνικής/Ερευνητικής Υποστήριξης 

(α) Αριθμός και ειδικότητες 

2 θέσεις ειδικού και Eργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (E.E.ΔI.Π.): 
Γαλλική γλώσσα και ραδιοτηλεοπτική παραγωγή 

 

2 θέσεις ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στο 
Εργαστήριο Κονωνικής έρευνας στα ΜΜΕ και το Εργαστήριο Ψυχολογικών 
Eφαρμογών και Eπικοινωνιακού Σχεδιασμού 

 
(β) Επάρκεια ειδικοτήτων 

Ιδιαίτερα περιορισμένη. 

 

3.5. Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).   
2.6.1. Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην παρουσίαση των μαθημάτων; Πώς; 

Ναι, χρησιμοποιείται η πλατφόρμα e-class, από ένα σχετικά  μεγάλο ποσοστό 
των μελών ΔΕΠ. Επίσης, οι ηλεκτρονικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του 
τμήματος αξιοποιούνται για τη παρουσίαση των μαθημάτων και για την επίσημη 
επικοινωνία με τους φοιτητές. Σημειώνεται ότι συνήθως είναι τα ίδια τα μέλη 
ΔΕΠ που δημιουργούν το περιεχόμενο το οποίο αναρτάται στο διαδίκτυο. 

 

2.6.2. Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στη διδασκαλία; Πώς; 

Ναι, ως εποπτικά μέσα στο βαθμό που διατίθενται στις αίθουσες διδασκαλίας. 
Στις περιπτώσεις που δεν διατίθενται σε κάποιες αίθουσες, μεταφέρονται από τα 
μέλη ΔΕΠ. Σε υποχρεωτικά ή επιλογής μαθήματα, καθώς και σε σεμινάρια που 
έχουν εργαστηριακό χαρακτήρα, γίνεται χρήση Η/Υ και άλλων ΤΠΕ από τους 
φοιτητές για την καλύτερη αφομοίωση της σχετικής ύλης.  
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2.6.3. Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 

Ναι, χρησιμοποιείται e-class για την παρουσίαση περιεχομένου και Η/Υ για τη 
διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων όπου αυτό είναι απαραίτητο, όπως 
για παράδειγμα στα μαθήματα στατιστικής και μεθοδολογίας ή στα μαθήματα 
που αποσκοπούν εκτός από την μετάδοση θεωρητικών γνώσεων και στην 
εκμάθηση λογισμικού. 

 

2.6.4. Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 

Ναι, μέσω του e-class, όχι όμως συστηματικά από όλους τους διδάσκοντες. 
Επίσης σε κάποια μαθήματα εργαστηριακού χαρακτήρα η αξιολόγηση των 
φοιτητών γίνεται μέσω της χρήσης Η/Υ. 

 

2.6.5. Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην επικοινωνία των φοιτητών με τον διδάσκοντα; Πώς; 

Ναι, μέσω του e-class και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και μέσω 
του e-class (που υποστηρίζει λειτουργίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου & mailing 
list). 

 

2.6.6. Ποιο το ύψος των επενδύσεων του Τμήματος σε ΤΠΕ κατά την τελευταία πενταετία;  

Ετησίως δαπανώνται περίπου 15000 ευρώ κυρίως για προμήθεια και 
αντικατάσταση Η/Υ της Γραμματείας, των Τομέων, της βιβλιοθήκης  και των  
εργαστηρίων.   

 

3.6. Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και η μεταξύ τους συνεργασία. 
2.7.1. Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα μαθήματα. 

Οι φοιτητές είναι περίπου 700 στο σύνολό τους ετησίως / 24 Διδάσκοντες. 

Περίπου 29 φοιτητές/ διδάσκοντα 

 

2.7.2. Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα εργαστήρια. 

Το μόνο μάθημα που είναι αμιγώς εργαστηριακό είναι το «Eισαγωγή στις Nέες 
Tεχνολογίες και εργαστηριακές εφαρμογές» (Υποχρεωτικό 1ου έτους). Αναλογία 
1/140 φοιτητές. 

 

Σε ορισμένα άλλα μαθήματα περιλαμβάνεται εργαστηριακή υποστήριξη:  

α) Ηλεκτρονική Διαχείριση Εντύπου. 1/15 φοιτητές 

β) Διαδικτυακή Δημοσιογραφία.  1/25 φοιτητές 

γ) Τηλεοπτική και Ραδιοφωνική Παραγωγή.  1/140 φοιτητές 

δ) Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Διοικηση Ψηφιακής Επικοινωνίας.  1/5 φοιτητές 

ε) Παίγνια Ψηφιακής Επικοινωνίας. 1/5 φοιτητές  

στ)  Διαχείριση Περιεχομένου στο Διαδύκτιο. 1/25 φοιτητές 

ζ) Οπτική Επικοινωνία. 1/15 φοιτητές 
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Σημειώνεται ότι οι αναλογίες προσδιορίζονται κατά μέσο όρο και σε τρέχοντα 
χρόνο. 

 

2.7.3. Έχουν οι διδάσκοντες ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους 
φοιτητές; Τις τηρούν; Αξιοποιούνται από τους φοιτητές; 

Έχουν. Ενίοτε για λόγους ανωτέρας βίας δεν τηρούνται. Οι φοιτητές δεν 
αξιοποιούν πλήρως  τη δυνατότητα συνεργασίας με τους διδάσκοντες.  

 

3.7. Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα. 
2.8.1. Πώς μεθοδεύεται η εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. 

αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας); 

Μέσω  μαθημάτων μεθοδολογίας, πρακτικής άσκησης και ειδικών σεμιναρίων. 

 

2.8.2. Παρέχεται στους φοιτητές δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά έργα;  

Ναι. 

 

3.8. Συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και με το κοινωνικό 
σύνολο. 

2.9.1. Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού συνεργάζεται το Τμήμα και πώς; 

Στο πλαίσιο ερευνητικών ομάδων, τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών, 
εξεταστικών επιτροπών, συνεδρίων, διατμηματικών προγραμμάτων σπουδών, 
επιτροπών αξιολόγησης, κ.λπ.,  με τα παρακάτω κέντρα:  

1. Τμήμα Μουσικών Σπουδών (ΕΚΠΑ). 

2. Υπολογιστικό Κέντρο (ΕΚΠΑ) 

3. Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

4. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Παν. Αθηνών. 

5. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ. 

6. Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ (ΑΠΘ). 

7. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς). 

8. Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΑΠΘ). 

9. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). 

10. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

11. Πάντειο Πανεπιστήμιο.  

12. Πανεπιστήμιο Πειραιά. 

13. Πανεπιστήμιο Πατρών.  

14. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

15. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.  

16. Ιόνιο Πανεπιστήμιο.  

17. Τ.Ε.Ι. Κρήτης.  

18. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. 

19. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. 
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2.9.2. Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού συνεργάζεται το Τμήμα και πώς;  

Στο πλαίσιο ερευνητικών ομάδων, το Τμήμα συνεργάζεται με τα παρακάτω 
εκπαιδευτικά κέντρα: 

1. Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Τεχνών (Βιέννη), 

2. University of Vienna, Department of Communication (Βιέννη) 

3. Πανεπιστήμιο Group Haute Ecole ICHEC Saint Louis (Βέλγιο), 

4. Coibra University (Πορτογαλία),  

5. Universidade nova de Lisboa (Πορτογαλία),  

6. Nottingham Trent University (Nottingham, UK), 

7. London School of Economics (UK),  

8. University of London (UK), 

9. Universite Paris 8 (Γαλλία), 

10. University Paul Verlaine (Γαλλία), 

11. University of Lapland – Faculty of Tourism (Φινλανδία),  

12. Univerza v Mariboru, Faculty of Electrical Engineering and Computer 
Science (Μάριμπορ), 

13. Adamiecki University of Economics, Katowice (Πολωνία),  

14. Ακαδημία Καλών Τεχνών του Κατοβίτσε (Πολωνία), 

15. Communication University of China (Beijing, China), 

16. Renmin University (Beijing, China),  

17. Turin University,Faculty of Political Sciences and Department of Political 
Studies (Ιταλία),  

18. Karls University Prague, Faculty for Communication (Πράγα), 

19. Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος), 

20. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου (Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου) 

 

2.9.3. Αναπτύσσονται συγκεκριμένες εκπαιδευτικές συνεργασίες με τοπικούς, 
περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς φορείς; 

Ναι. 

 

3.9. Κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών.  
2.10.1. Υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός του Τμήματος σχετικά με την κινητικότητα των 

μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας; 

Δεδομένων των όρων λειτουργίας και των ελλείψεων σε υποδομές και 
ανθρώπινο δυναμικό (ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ), το Τμήμα έχει έναν ικανοποιητικό 
αριθμό συμφωνιών με πανεπιστήμια του εξωτερικού.  Ο αριθμός 
συνεργαζόμενων πανεπιστημίων βαίνει αυξανόμενος: από 6 το 1996 έχουν 
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φτάσει σήμερα τα 25. Πρόθεσή μας είναι η σύναψη περισσότερων συμφωνιών 
με πανεπιστήμια οι γλώσσες διδασκαλίας των οποίων είναι γνωστές στους 
φοιτητές/ριες του Τμήματος καθώς και η ενίσχυση της κινητικότητας των 
διδασκόντων. Δυστυχώς, το Γραφείο Διεθνών / Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων δεν 
επιτρέπει στο Τμήμα μας περισσότερες από δύο μετακινήσεις μελών ΔΕΠ ανά 
έτος. Πέραν τούτων, υπάρχει κινητικότητα από τα μέλη Δ.Ε.Π., η οποία είτε 
αυτοχρηματοδοτείται είτε καλύπτεται μερικώς από προσκλήσεις από τους 
ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς φορείς.   

 

2.10.2. Πόσες και ποιες συμφωνίες έχουν συναφθεί για την ενίσχυση της κινητικότητας του 
διδακτικού προσωπικού ή/και των φοιτητών; 

Οι συμφωνίες για την κινητικότητα των φοιτητών/ριών αναγράφονται στον 
κατάλογο που ακολουθεί. Οι συμφωνίες για κινητικότητα διδασκόντων ισχύουν 
ανά έτος· προβλέπεται μετακίνηση 2 μελών ΔΕΠ το ακαδ. έτος 2011-2012. 

 
Χώρα Πανεπιστήμιο Πόλη 

Θέσεις  
(εξάμ.  Χ  
μήνες) 

1 Αυστρία Universität Salzburg Σάλτσμπουργκ 3 Χ 6 

2 Αυστρία Universität Wien Βιέννη 3 Χ 5 

3 Βουλγαρία 
Sofia University “Saint 

Kliment Ohridski” 
Σόφια 2 Χ 5 

4 Γαλλία 
Université de Versailles – Saint 

– Quentin – En Yvelines 
Βερσαλλίες 3 Χ 5 

5 Γαλλία Université Lumière Lyon II Λυόν 2 Χ 10 

6 Γαλλία 
Université Paul Verlaine – 

Metz 
Μες 3 Χ 5 

7 Γερμανία Leibniz Universität Hannover Αννόβερο 2 Χ 5 

8 Γερμανία 
Ludwig – Maximilians – 

Universität München 
Μόναχο 2 Χ 6 

9 Γερμανία Universität Hamburg Αμβούργο 2 Χ 6 

10 Γερμανία 
Westfalische Wilhelms – 

Universität Münster 
Μίνστερ 2 Χ 10 

11 Ελβετία 

ZHAW Zürcher Hochschule 
für Angewandte 
Wissenschaften 

- IAM Institut für Angewandte 
Medienwissenschaft 

Ζυρίχη 2 Χ 6 

12 Ισπανία Universidad de Vigo Βίγκο 3 Χ 5 

13 Ισπανία 
Universidad Francisco de 

Vitoria 
Μαδρίτη 3 Χ 5 

14 Ισπανία 
University of Santiago de 

Compostela 
Σαντιάγο 3 Χ 5 

15 Ιταλία Universita degli studi di Pavia Παβία 1 Χ 5 

16 Ιταλία Universita degli Studi di Roma Ρώμη 2 Χ 5 
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Χώρα Πανεπιστήμιο Πόλη 

Θέσεις  
(εξάμ.  Χ  
μήνες) 

“La Sapienza” – Τμήμα 
Πολιτικών Επιστημών 

17 Κύπρος 
Cyprus University of 

Technology 
Λεμεσός 4 Χ 3 

18 Πολωνία 
The Academy of Fine Arts in 

Katowice 
Κατοβίτσε 2 Χ 5 

19 Πολωνία 
The Karol Adamiecki 

University of Economics in 
Katowice 

Κατοβίτσε 3 Χ 5 

20 Πορτογαλία 
Universidade Catolica 

Portuguesa 
Λισσαβόνα 2 Χ 5 

21 Πορτογαλία Universidade de Lisboa Λισσαβόνα 2 Χ 6 

22 Πορτογαλία Universidade de Porto Πόρτο 3 Χ 5 

23 Πορτογαλία 
Universidade do Minho 

(Braga) 
Μπράγκα 2 Χ 6 

24 Τουρκία Izmir University of Economics Σμύρνη 2 Χ 4 

25 Τουρκία Yeditepe University 
Κωνσταντι-
νούπολη 

2 Χ 5 

 

 

2.10.3. Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος μετακινήθηκαν προς άλλα 
Ιδρύματα στο πλαίσιο ακαδημαïκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την 
τελευταία πενταετία; 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS 3 (βλ.πίνακα): 

2009-10  1 

2010-11  2 

Σε ατομική βάση τα περισσότερα. 

 

2.10.4. Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Ιδρυμάτων μετακινήθηκαν προς το 
Τμήμα στο πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την 
τελευταία πενταετία; 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS Ουδείς (0). Στο πλαίσιο άλλων 
δραστηριοτήτων δύο (2). 

 

2.10.5. Πόσοι φοιτητές του Τμήματος μετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύματα στο πλαίσιο 
ακαδημαïκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία; 

 

2006-2007    22 

2007-2008    31 
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2008-2009    32 

2009-2010    32 

2010-2011     19 

Συνολικός αριθμός φοιτητών = 136. 

 

2.10.6. Πόσοι φοιτητές άλλων Ιδρυμάτων μετακινήθηκαν προς το Τμήμα στο πλαίσιο 
ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία; 

2006-2007  11 

2007-2008  10 

2008-2009  6 

2009-2010  6 

2010-2011  4 

Συνολικός αριθμός φοιτητών = 37. 

 

2.10.7. Υπάρχουν διαδικασίες αναγνώρισης του εκπαιδευτικού έργου που 
πραγματοποιήθηκε σε άλλο Ίδρυμα; 

Οι προβλεπόμενες: βεβαίωση από το ίδρυμα υποδοχής και σύνταξη έκθεσης από 
τον/την μετακινηθέντα/είσα. Πριν την αναχώρησή τους, οι φοιτητές του 
Τμήματος συμβουλεύονται με τον υπεύθυνο του προγράμματος ERASMUS στο 
Τμήμα και προσπαθούν να βρουν αντιστοιχίες μαθημάτων. Μετά πηγαίνουν 
στους αντιστοίχους καθηγητές για τη σύμφωνη γνώμη τους. 

 

2.10.8. Πόσο ικανοποιητική είναι η λειτουργία και η στελέχωση του κεντρικού Γραφείου 
Διεθνών / Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των συνδέσμων τους; 

Από ικανοποιητική έως πολύ ικανοποιητική. 

 

2.10.9. Τι ενέργειες για την προβολή και ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τα 
προγράμματα  κινητικότητας αναλαμβάνει το Τμήμα; 

Το Τμήμα μας ενημερώνει τους/τις φοιτητές/ριές του για τη διαθεσιμότητα 
θέσεων σε συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Την ενημέρωση για το 
δικό μας Τμήμα αναλαμβάνουν τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. Σε κάθε 
πανεπιστήμιο στέλνεται ετησίως αρχείο με key data για το Τμήμα μας (έναρξη 
εξαμήνων, γλώσσες διδασκαλίας κ.λπ.). Ο οδηγός προπτυχιακών σπουδών του 
Τμήματος είναι τυπωμένος και στα αγγλικά. Υπό κατασκευή βρίσκεται στην 
καινούρια ιστοσελίδα του Τμήματος σελίδα για τους ενδιαφερόμενους ξένους 
φοιτητές. Είναι απαραίτητη η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων και η αποστολή 
τους ετησίως στα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, αλλά για κάτι τέτοιο δεν 
προβλέπονται κονδύλια. Σε μεγάλο βαθμό, οι συμφωνίες με τα συνεργαζόμενα 
πανεπιστήμια προκύπτουν από ερευνητικές / ακαδημαϊκές συνεργασίες των 
μελών ΔΕΠ. 
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2.10.10. Οργανώνονται εκδηλώσεις για τους εισερχόμενους φοιτητές από άλλα Ιδρύματα; 

Όχι από το Τμήμα μας αλλά από το Γραφείο Διεθνών / Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων (π.χ. ημέρα υποδοχής εισερχομένων φοιτητών). Στο τμήμα, 
υπάρχουν διαπροσωπικά δίκτυα που τους στηρίζουν. 

 

2.10.11. Πώς υποστηρίζονται οι εισερχόμενοι φοιτητές; 
Οι περισσότεροι εισερχόμενοι φοιτητές δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσουν 
μαθήματα στα ελληνικά. Συνήθως, σε συνεργασία με τον/την διδάσκοντα/ουσα, 
αναλαμβάνουν να μελετήσουν βιβλιογραφία και να γράψουν εργασία στα 
μαθήματα στα οποία έχουν εγγραφεί. Τα δύο τελευταία χρόνια όλοι οι 
εισερχόμενοι φοιτητές παρακολουθούν εβδομαδιαίο tutorial από τον 
ακαδημαϊκό υπεύθυνο του προγράμματος, στο οποίο δίνονται λύσεις σε πολλά 
ακαδημαϊκά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο Τμήμα μας και στη χώρα μας. 

 

2.10.12. Πόσα μαθήματα διδάσκονται σε ξένη γλώσσα για εισερχόμενους αλλοδαπούς 
σπουδαστές;  

Δεν υπάρχει ξεχωριστό module μαθημάτων στην αγγλική ή σε άλλη γλώσσα 
(παλαιότερα είχε προταθεί module πέντε μαθημάτων στην αγγλική για το εαρινό 
εξάμηνο, δεν ενεργοποιήθηκε όμως ποτέ διότι δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους 
εισερχόμενους φοιτητές). Όταν ο αριθμός των εισερχομένων φοιτητών σ’ ένα 
μάθημα είναι μεγάλος, ο διδάσκων/ουσα έχει τη διακριτική ευχέρεια να διδάξει 
το μάθημα αυτό στα αγγλικά, κάτι που έχει γίνει ορισμένες φορές στο παρελθόν, 
ανάλογα με τη ζήτηση. Επιπλέον, οι διδάσκοντες επικοινωνούν μαζί τους  στα 
αγγλικά, τους δίνουν εργασίες κ.λπ.  

 

2.10.13. Υπάρχει πρόσθετη (από το Τμήμα ή/και το Ίδρυμα) οικονομική ενίσχυση των 
φοιτητών και των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού που λαμβάνουν μέρος στα 
προγράμματα κινητικότητας; 

Ουδεμία πρόσθετη ενίσχυση. 

 

2.10.14. Πώς προωθείται στο Τμήμα η ιδέα της κινητικότητας φοιτητών και μελών του 
ακαδημαϊκού προσωπικού και της Ευρωπαϊκής διάστασης γενικότερα; 

Με την ανάπτυξη εγκεκριμένων από τη ΓΣ συνεργασιών με Ιδρύματα του 
εξωτερικού και τη συνεχή προβολή στους φοιτητές του Τμήματος. 

  

2.10.15. Πώς ελέγχεται η ποιότητα (και όχι μόνον η ποσότητα) της κινητικότητας του 
ακαδημαϊκού προσωπικού; 

Δεν ελέγχεται.  Διενεργείται μια γενική αξιολόγηση από τη Γενική Συνέλευση. 
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4. Ερευνητικό έργο  

4.1. Προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος. 
3.1.1. Υπάρχει συγκεκριμένη ερευνητική πολιτική του Τμήματος; Ποια είναι;  

Πέρα και ανεξάρτητα από την ελευθερία που απολαμβάνει κάθε διδάσκων 
αναφορικά με τους ερευνητικούς του προσανατολισμούς, στο Τμήμα, ως 
οργανική μονάδα του ΕΚΠΑ δεν είχε υπάρξει ενιαίος στρατηγικός σχεδιασμός 
βάσει μετρήσιμης και ιεραρχημένης στοχοθεσίας. Ωστόσο, στο πλαίσιο της πολυ-
επιστημονικότητας και διεπιστημονικότητας του Τμήματος, τους τελευταίους 
μήνες εφαρμόστηκε ένα σύστημα διαχείρισης των ερευνητικών προγραμμάτων 
που χρηματοδοτούνται από τον ΕΛΚΕ κατά με το οποίο να αποθαρρύνεται η 
κατάτμηση της χρηματοδότησης σύμφωνα με τον αριθμό μελών ΔΕΠ, ενώ 
ενθαρρύνονται πρωτοβουλίες με τις οποίες επιτυγχάνονται συνέργειες και 
κρίσιμη μάζα ερευνητών. Ετέθησαν έτσι οι βάσεις προκειμένου να προωθούνται 
ερευνητικοί τομείς όπου το Τμήμα είναι ήδη ισχυρό ή επιθυμεί να αναπτυχθεί 
και να δημιουργούνται ευκαιρίες για επιπλέον χρηματοδότηση  ερευνητικών 
ομάδων. 

 

3.1.2. Πώς παρακολουθείται η υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος; 

Με τις συνεχείς δημοσιεύσεις, τα βιβλία των διδασκόντων, τα συνέδρια που 
οργανώνει το Τμήμα και τα επιστημονικά περιοδικά που εκδίδει το Τμήμα. 

 

3.1.3. Πώς δημοσιοποιείται ο απολογισμός υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής του 
Τμήματος; 

Με την ενημέρωση του Διευθυντή του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού 
Ιστιτούτου του Τμήματος που αποτελεί τον κλυριο φορέα διαχείρισης των 
προγραμμάτων που εκτελούνται. 

   

3.1.4. Παρέχονται κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας στα μέλη της ακαδημαϊκής 
κοινότητας; Ποια είναι αυτά; 

Από το ακαδ. Έτος 2010-11, και μετά από οδηγίες του πρυτανικού συμβουλίου, 
τα ερευνητικά κονδύλια που αντιστοιχούν στο Τμήμα κατανέμονται στους 3 
Τομείς του Τμήματος με στόχο την βέλτιστη χρήση των κονδυλίων στην έρευνα 
και την καινοτομία. Το Τμήμα, πριν προχωρήσει σε δαπάνες, προβλέπεται να 
καταθέσει ένα συνοπτικό σχεδιασμό και προγραμματισμό των δράσεων που 
επιθυμεί να υποστηρίξει για την ανάπτυξη της έρευνάς του.  

 

3.1.5. Πώς ενημερώνεται το ακαδημαϊκό προσωπικό για δυνατότητες χρηματοδότησης της 
έρευνας; 

Από την Επιτροπή Ερευνών του ΕΚΠΑ, τις διευθύνσεις της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, την ΓΓΕΤ, το ΥΠΔΜΘ. 

 

3.1.6. Πώς υποστηρίζεται η ερευνητική διαδικασία; 

α) Μέσω της λειτουργικής υποστήριξης του Επιστημονικού Πανεπιστημιουακού 
Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας (ΕΠΙΕΕ) που διαθέτει το Τμήμα. β) 
Μέσω των προγραμμάτων που χρηματοδοτεί ο ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ. γ) Μέσω 
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ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τρίτους φορείς 
(υπουργεία, κ.α.). δ) Μέσω ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων. ε) Με 
ίδια μέσα στο πλαίσιο της λειτουργίας των εργαστηρίων. 

 

3.1.7. Υπάρχουν θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες έρευνας;  

Όχι. 

 

3.1.8. Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο εσωτερικό του Τμήματος; 

Μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων, ανταλλαγής απόψεων και οργάνωσης 
ημερίδων και συνεδρίων. 

 

3.1.9. Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα εκτός Τμήματος, στην ελληνική και 
διεθνή ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα; 

Μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων και οργάνωσης ημερίδων και συνεδρίων. Το 
ΕΠΙΕΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ έχει διοργανώσει, 
από το 2004 έως και σήμερα, έξι κύκλους διαλέξεων με γενικό τίτλο «Ζητήματα 
Επικοινωνίας». Με μεγάλη συμμετοχή φοιτητών και μη ακαδημαϊκού κοινού. 

 

3.1.10. Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο τοπικό και εθνικό κοινωνικό 
περιβάλλον; 

Με συχνές δημοσιεύσεις/μεταδόσεις σε μέσα ενημέρωσης  εθνικής  και τοπικής 
εμβέλειας και σε ημερίδες συναφών επαγγελματικών φορέων. 

 

4.2. Ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο Τμήμα. 
3.2.1. Ποια ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε 

εξέλιξη κατά την τελευταία πενταετία; 

1. 2010-2011: Η επανάκτηση της πόλης – μια νεανική ματιά στην Αθήνα. Συνεργασία με 
τον Δήμο Αθηναίων για τη σχεδίαση και σύνταξη ενός συνόλου κειμένων σχετικών με 
την πόλη της Αθήνας και την αποτύπωση αυτών σε ψηφιακή αρχειοθήκη. 

 

2. 2010-2011: Πολιτιστική Εκδήλωση για την “Ημέρα του Μετανάστη” (18 Δεκεμβρίου). 
Συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων 
Μ.Ε.Σ.Ο. για την υλοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας του 
Μετανάστη (18/12) με σκοπό να αναδειχτούν τα προβλήματα που προκύπτουν από 
τη μετανάστευση και να αναγνωριστεί η μεγάλη συμβολή των μεταναστών στον 
πολιτισμό και την οικονομία. 

 

3. 2009-2010: Έλεγχος ορθής λειτουργίας της AGB Hellas A.E. Συνεργασία με την 
Επιτροπή Ελέγχου Έρευνας Τηλεθέασης στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού 
της για τον επιστημονικό έλεγχο της ορθής λειτουργίας των διαδικασιών της 
εταιρείας μέτρησης τηλεθέασης AGB Hellas A.E. 

 

4. 2009-2010: Η φήμη της Ελλάδας στα διεθνή ΜΜΕ. Έρευνα για λογαριασμό της 
Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης με σκοπό την καταγραφή 
στοιχείων από τον διεθνή τύπο για θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος. 
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5. 2009: Μέσα ενημέρωσης, πολιτική κουλτούρα και κοινωνία πολιτών. Μελέτη στο 
πλαίσιο μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας για τη διερεύνηση της επιρροής των 
επικοινωνιακών συστημάτων στην παροχή της ενημέρωσης. 

 

6. 2008-2009: Τα Ελληνόπουλα στο διαδίκτυο: Ευκαιρίες και κίνδυνοι. Έρευνα για 
λογαρια- σμό της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς με σκοπό να βοηθήσει στην 
καλύτερη κατανόηση της χρήσης του διαδικτύου από τα παιδιά και να 
χαρτογραφήσει τις αναδυόμενες τάσεις και πρακτικές χρήσεις του διαδικτύου από 
διαφορετικές κοινωνικές ομάδες στην Ελλάδα. 

 

7. 2008: Το ξεκίνημα – όψεις της νεανικής δημιουργικότητας. Έρευνα για λογαριασμό 
της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης που περιλάμβανε τη 
συγκέντρωση εκλεκτών δειγμάτων της παγκόσμιας λογοτεχνίας, τα οποία 
αναφέρονται στη γένεση του δημιουργικού πνεύματος σε νέους ανθρώπους σε 
πείσμα των δυσκολιών τις οποίες οι νέοι αυτοί αντιμετώπιζαν. 

 

8. 2009 Διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου «Τα παράδοξα της μίμησης στην καρδιά 
της σχέσης των Νεώτερων με τους Αρχαίους», Τμήμα ΕΜΜΕ, Γαλλικό Ινστιτούτο 
Αθηνών, Περιοδικό αληthεια, Εκδόσεις Πατάκη. 

9. 2009 Διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου «Ο Alain Badiou και οι όροι της 
φιλοσοφίας», Τμήμα ΕΜΜΕ, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Περιοδικό αληthεια, 
Εκδόσεις Πατάκη. 

 

10. 2007-2008: Διερεύνηση, καταγραφή και προβολή καλών πρακτικών ψηφιακής 
πολιτιστικής δημιουργίας και δημιουργία Α’ φάσης Θεσμού Αριστείας. Έρευνα για 
λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 
προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», που αφορούσε τη 
διαμόρφωση/διατύπωση κριτηρίων αριστείας (διερεύνηση, καταγραφή, εντοπισμός, 
αξιολόγηση, ανάδειξη, προβολή και επιβράβευση των καλών πρακτικών για την 
τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση, επικοινωνία και προβολή της πολιτιστικής και ιστορικής 
κληρονομιάς, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο). Με βάση τη δράση αυτή, 
απονεμήθηκαν βραβεία σε τελικούς δικαιούχους που πληρούσαν τα κριτήρια και 
καθιερώθηκε θεσμός αριστείας από τον φορέα. 

 

11. 2007: Τηλεοπτικός πολιτικός (διά)λογος. Έρευνα για λογαριασμό της Γενικής 
Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης που αποσκοπούσε στην ανάλυση 
περιεχομένου εκπομπών διαλόγου κατά την προεκλογική περίοδο._ 

 

12. 2007: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έρευνα για 
λογαριασμό του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ερμής» με στόχο την κατανόηση της σημασίας της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και την υιοθέτηση υπεύθυνων πρακτικών από τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

 

13. 2006: Δομή, περιεχόμενο και ποιότητα της τηλεοπτικής ενημέρωσης. Σκοπός της 
έρευ-νας ήταν να καταγραφεί η έκταση και ο τρόπος προβολής των ελληνικών 
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πολιτικών θεσμών και προσώπων από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων της ελληνικής 
τηλεόρασης. 

 

14. 2005: Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων στην περιφέρεια / Ησίοδος. Η έρευνα 
εκπονήθηκε για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. 
Αφορούσε στην ανάπτυξη βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων στον πληθυσμό της 
ελληνικής περιφέρειας. 

 

15. 2005-2007: Byzantium – Early Islam. Το ΕΠΙΕΕ συμμετείχε ως εταίρος στο τριετούς 
διάρκειας πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του οποίου συντονιστής και 
υπεύθυνος ήταν η Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν επίσης 
εταίροι από την Ιταλία, την Κύπρο, το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. 

 

16. 2004-2005: Η Νέα γενιά στην Ελλάδα σήμερα. Στόχος της πανελλαδικής έρευνας, η 
οποία εκπονήθηκε για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς στο πλαίσιο 
του έργου ΝΕΟΛΑΙΑ, ήταν η δημιουργία αξιόπιστων και συγκρίσιμων βάσεων 
δεδομένων αναφορικά με το προφίλ της ελληνικής νεολαίας. 

 

17. 2003-2006: Σχέσεις και επικοινωνία ανδρών και γυναικών στην εργασία, τη φιλία 
και το ζευγάρι: Εικόνες του συναισθήματος και της σεξουαλικότητας 

 

18. 2011- : Η επίδραση του κοινωνικοοικονομικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος στην 
αναπαράσταση και διαχείριση της σύγκρουσης στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις σε 
περιπτώσεις μεταναστών και μειονοτικών ομάδων στη σύγχρονη Ελλάδα 

 

19. 2010- : Σύγκρουση, συλλογικό τραύμα και η ανάπτυξη της ομάδας και της 
ομαδικότητας στη Δυτική Όχθη και το Ισραήλ 

 

20. 2010- : Ο εθισμός στο διαδίκτυο κατά  την εφηβική ηλικία 

 

21. 2009-2010: Ποιοτική  διερεύνηση της ψυχολογικής πτυχής της σχέσης των εφήβων 
με το διαδίκτυο: Χρήση, στάσεις και ανάγκες 

 

22. 2006: Η δυναμική των διαπροσωπικών σχέσεων και η διαχείριση του άγχους: 
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση 

 

23. 2007: Γνωστικές επιδράσεις της συναισθηματικής ατζέντας των τηλεοπτικών 
ειδήσεων  

 

24. 2005-2007: Ο λόγος  των μέσων στην κοινωνία της διακινδύνευσης: Αναπαραστάσεις 
συναισθήματα και διαχείριση κρίσεων σε περιπτώσεις διατροφικής διακινδύνευσης 

 

25. «Η προβολή της γρίπης του ιού Η1Ν1 από τις τηλεοπτικές ειδήσεις και οι απόψεις του 
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού», σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής 
της  Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ (2010) 
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26. «Η κάλυψη της τρομοκρατίας στη Βόρεια και Νότια Ευρώπη. Το παράδειγμα των  
online εφημερίδων στη Γερμανία, τη Μ. Βρετανία, την Ελλάδα και την Τουρκία  
(2010).  

 

27. «Η ελληνική κρίση τα ΜΜΕ και το μέλλον της ΕΕ» (2010). Έρευνα για την κάλυψη 
της ελληνικής κρίσης και την προοπτική της πολιτικής ολοκλήρωσης της ΕΕ στις 
online εκδόσεις των εφημερίδων τριών ευρωπαϊκών χωρών (2010).  

 

28. ««Η κουλτούρα του Facebook» (2010). Ανάλυση περιεχομένου των ιστοσελίδων 
κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook.   

 

29. «Περιεχόμενο και ποιότητα των ελληνικών τηλεοπτικών ειδήσεων – 2010». Ανάλυση 
περιεχομένου και λόγου των τηλεοπτικών ειδήσεων εννέα (9) σταθμών πανελλήνιας 
εμβέλειας. 

 

30. «H εσωστρέφεια των ελληνικών τηλεοπτικών ειδήσεων», (2007). Ανάλυση 
περιεχομένου των τηλεοπτικών ειδήσεων έξι (6) τηλεοπτικών σταθμών πανελλήνιας 
εμβέλειας.  

 

31. «Δημοσιότητα και ιδιωτική ζωή στην ελληνική blogόσφαιρα» (2007). Ανάλυση του 
βαθμού και τρόπου προβολής της ιδιωτικής ζωής στην ελληνική blogόσφαιρα.  

 

32. «Παρακολούθηση του βαθμού και τρόπου προβολής των πολιτικών κομμάτων και 
προσώπων από τα δελτία ειδήσεων της ελληνικής τηλεόρασης» (2007).  
(Χρηματοδοτήθηκε από το ΙΟΜ μέσω του ΕΛΚΕ)  

 

33. «Η κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των εθνικών εκλογών 2007 από τα 
τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων»(2007). 

 

34. «Οι διεθνείς σχέσεις και η εξωτερική πολιτική στην τηλεόραση και τον Τύπο», (2008)   

 

35. «Βαθμός και τρόπος προβολής των πολιτικών θεσμών και προσώπων από τα δελτία 
ειδήσεων της ελληνικής τηλεόρασης» (2007).  

 

36. «Η Κουλτούρα των Ειδήσεων", με χρηματοδότηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου 
Αθηνών (2006).   

 

37. "H Κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των Νομαρχιακών και Δημοτικών Εκλογών 
2006, από τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων" (2006). 

 

38. Υπηρεσίες Εντοπισμού Θέσης: Επανασυνδέοντας Κοινωνικές Ομάδες με τη Δια βίου 
Εκπαίδευση (RECALL) (2009-50970-LLP-1-2009-1-UK-KA3-KA3MP)  1/11/2009 - 
30/10/2012 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα στο πλαίσιο του keyActivity3: Κοινωνία της 
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Πληροφορίας (ICT), Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης (Life Long Learning 
Programme)  

 

39. ΕΠΙΝΟΗΣΗ – Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών – Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
και Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού για Ήπια Νοητική Καθυστέρηση, 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 
2000-2006 (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 

 

40. Ολοκληρωμένο πολυχρηστικό σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας και ανταλλαγής 
περιεχομένου, με δυνατότητα ψηφιακής αναπαράστασης ατόμων μετακινούμενων 
στο φυσικό χώρο σε γραφικό περιβάλλον διεπαφής με χρήση τεχνολογιών 
εντοπισμού θέσης (LOcation-based Communication Urban NETwork, LOCUNET), 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττικής 2000-2006 

 

41. Web-Training Game, Πρόγραμμα LEONARDO (2004-2006) 

 

42. Προσαρμοζόμενα και Εξατομικευμένα Επικοινωνιακά Περιβάλλοντα στο Διαδίκτυο, 
Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια 2004-
2006 

 

43. 2010. Πρόγραμμα Καποδίστρια «Τέχνη και Ιατρική»: τεχνικές της ενδοσκόπησης.  

 

44. 2008. Ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος Ηράκλειτος με την διατριβή: Τα 
αινίγματα του Ηρακλή ( Γιάννης Λάμπρου) 

 
45. έργο Μάθηση 2.0 – Ενημέρωση για την αξιοποίηση Διαδικτυακών Εργαλείων 

και Κοινοτήτων στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης 
 
 

46. έργο Εμπόδια και ευκαιρίες για την υιοθέτηση υπηρεσιών συμμετοχικής 
ψηφιακής επικοινωνίας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης – Πρόγραμμα 
«Καποδίστριας» 
 

 
3.2.1(α). Επιτελούμενο έργο  κατά την τελευταία πενταετία που δεν καλύπτεται 
από το πεδίο 3.2.12 

1. 2010 Έκδοση πρακτικών του Διεθνούς  Συνεδρίου εξόριστοι στο δέρμα μας ΙΙ, ( 
έκτακτη έκδοση περιοδικού Ελελεύ).  

2. 2009. Εκπαιδευτικό ταξίδι στην Μπιενάλε της Βενετίας με την ενίσχυση του ΥΠΠΟ. 

3. 2009. Μάστερ –κλας της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου του Σικάγο κας Μαρίας 
Μπακάλις  (υποτρόφου ιδρύματος Fulbright). 

4. 2009. Συνδιοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου  Exile dans sa peau, Παρίσι  

5. 2009 Διοργάνωση του Συνεδρίου Εξόριστοι στο δέρμα μας ΙΙ, Αθήνα. 

                                                             
2 Το πεδίο αυτό εισάγεται επιπροσθέτως προκειμένου να αποτυπωθεί καλύτερα η ιδιαιτερότητα του Τμήματος.  
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6. 2009 Διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου «Τα παράδοξα της μίμησης στην καρδιά 
της σχέσης των Νεώτερων με τους Αρχαίους», Τμήμα ΕΜΜΕ, Γαλλικό Ινστιτούτο 
Αθηνών, Περιοδικό αληthεια, Εκδόσεις Πατάκη. 

7. 2009 Διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου «Ο Alain Badiou και οι όροι της 
φιλοσοφίας», Τμήμα ΕΜΜΕ, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Περιοδικό αληthεια, 
Εκδόσεις Πατάκη. 

8. 2010-11. Σεμινάρια επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων με το στατιστικό 
πακέτο SPSS σε στελέχη του ΕΚΠΑ (Υπολογιστικό Κέντρο). 

9. 2008. Παραγωγή του Βίντεο: Σρέμπερ εναντίον Σρέμπερ. Ακολούθησαν προβολές 
στην Αθήνα και στο Παρίσι.  

10. 2007. Προβολή της ταινίας ( Ντόκου/φίξιον) Κανείς δεν ρωτά για την ψυχή μου στο 
Φεστιβάλ Θεσσαλονικής και στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.  

11. 2006 Διεθνές Συνέδριο «Για το δικαίωμα στην Πόλη» στο Κέντρο Μελίνα Μερκούρη,  
σε συνεργασία με την UNESCO, την ΕΡΤ, τον Δήμο Αθήνας και τον Πολυχώρο 
Μπουζ.  

12. 2006. Περφόρμανς με θέμα την πόλη. Μπουζ.  

13. 2006. «Δρόμενα». Παράσταση με θέμα την πόλη. Θέατρο Λήδρα.  

14. 2006. Φεστιβάλ Ντοκυμαντέρ για την πόλη. Μπουζ. 

15. 2006. Έκδοση πρακτικών του Συνεδρίου ( Έκτακτη έκδοση περιοδικού Ελελεύ). 

16. 2005 Ημερίδα  «Τα Μέσα εν Πολέμω». 

17. 2007 Διεθνές συμπόσιο σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας «Το παρόν της 
Ιστορίας» 

18. 2007 Διεθνές συνέδριο «EUTIC 2007 – Προκλήσεις & Χρήσεις των ΤΠΕ: Διάχυση 
των Μέσων και της Πληροφορίας: προς μια ανοικτή κοινωνία» 

19. 2007 Ημερίδα στο πλαίσιο του 48ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 
«Κινηματογραφικά αρχεία: Σκαπανείς στην αξιοποίηση της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς»  

20. 2008 Ημερίδα σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών «Μουσική και 
Πολιτική»,  

21. 2007 Ημερίδα «50 χρόνια από το θάνατο του Β. Ράιχ: η Ιστορία μιας απώθησης» 

22. 2008 Συν-διοργάνωση και συμμετοχή του Τμήματος στο Συνέδριο της Γενικής 
Γραμματείας Ενημέρωσης-Επικοινωνίας με τα αντίστοιχα Τμήματα του Παντείου και 
του ΑΠΘ 

23. 2008 Διεθνές συνέδριο «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας» 

24. 2008 Συμμετοχή και συν-διοργάνωση του  5ου  Φεστιβάλ Πρωτοποριακού  
Κινηματογράφου 

25. 2008  Εκδήλωση "Μέρες ευχρηστίας και προσβασιμότητας"  

26. 2008. Συνέδριο "Globalization and Pornography" 

27. 2008. Ημερίδα "Το θεσμικό πλαίσιο για τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση" 
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28. 2010-2011 - "Η ψυχοκοινωνική καριέρα της ελληνίδας μοτοσικλετίστριας" 

 

 

3.2.2. Ποιο ποσοστό μελών ΔΕΠ/ΕΠ αναλαμβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες; 

95% 

 

3.2.3. Συμμετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες ή/και μεταδιδακτορικοί ερευνητές στα 
ερευνητικά προγράμματα;  

 Ναι. 

 

4.3. Ερευνητικές υποδομές. 

3.3.1. Αριθμός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων. 

Στο Τμήμα λειτουργούν πέντε (5) ερευνητικά εργαστήρια με την παρακάτω 
χωρητικότητα:  
1. Eργαστήριο Τεχνών και Πολιτιστικής Διαχείρισης (30 τμ) 
2. Eργαστήριο Nέων Tεχνολογιών στην Eπικοινωνία, την Eκπαίδευση και τα 

MME (200 τμ) 
3. Eργαστήριο Ψυχολογικών Eφαρμογών και Eπικοινωνιακού Σχεδιασμού (20 

τμ.) 
4. Eργαστήριο Kοινωνικής Έρευνας στα MME  (50 τμ) 
5. Eργαστήριο Oπτικο-Ακουστικών Mέσων (100 τμ) 

 

 

 

3.3.2. Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών εργαστηρίων. 

 

Eργαστήριο Τεχνών και Πολιτιστικής Διαχείρισης 

Το εργαστήριο στεγάζεται στον 6ο  όροφο του κτιρίου της οδού Καλαμιώτου, αρ. 
2. Ο διαθέσιμος χώρος είναι πολύ περιορισμένος. 

 Το κτίριο δε διαθέτει χώρο για γραφεία ερευνητών και υποψηφίων διδακτόρων 
τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή και απρόσκοπτη ερευνητική 
δραστηριότητα κατά την εμπλοκή των ερευνητών σε ερευνητικά και 
αναπτυξιακά προγράμματα στα οποία συμμετέχει ειδικά το εργαστήριο και 
γενικότερα το Τμήμα και οι διδάσκοντές του. Το κτίριο επίσης δε διαθέτει 
ασφαλή πρόσβαση και εξόδους κινδύνου σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.  

 
 

Eργαστήριο Ψυχολογικών Eφαρμογών και Eπικοινωνιακού 
Σχεδιασμού 

Πολύ περιορισμένη. Το Εργαστήριο χρειάζεται σε σύνολο τουλάχιστον 150 έως 
180 τμ.  για να λειτουργήσει επαρκώς, συμπεριλαμβάνοντας και τους χώρους με 
ειδικές προδιαγραφές (π.χ. φωτισμός, ηχητική μόνωση κλπ.) που απαιτούνται 
για τη λειτουργία συγκεκριμένου εξοπλισμού. 
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Eργαστήριο Nέων Tεχνολογιών στην Eπικοινωνία, την Eκπαίδευση και 
τα MME 

Το εργαστήριο στεγάζεται στον 2ο  και  6ο  όροφο του κτιρίου της οδού 
Καλαμιώτου, αρ. 2. Οι διαθέσιμοι χώροι είναι αρκετά περιορισμένοι αφού δεν 
δίνουν τη δυνατότητα επέκτασης των θέσεων εργασίας έτσι ώστε να μπορούν να 
πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες προς τους 
προπτυχιακούς φοιτητές. Πρέπει στο άμεσο μέλλον να διαθέτει τουλάχιστον 40 
θέσεις εργασίας (από 16 που έχει σήμερα) ώστε να ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες. Το κτίριο δεν διαθέτει χώρο για γραφεία ερευνητών και υποψηφίων 
διδακτόρων τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή και απρόσκοπτη 
ερευνητική δραστηριότητα κατά την εμπλοκή των ερευνητών σε ερευνητικά και 
αναπτυξιακά προγράμματα νέων τεχνολογιών στα οποία συμμετέχει το Τμήμα 
και οι διδάσκοντές του. Το κτίριο επίσης δεν διαθέτει ασφαλή πρόσβαση και 
εξόδους κινδύνου σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.  

 

Eργαστήριο Kοινωνικής Έρευνας στα MME  

Ο χώρος είναι σαφώς ακατάλληλος. Πρόκειται για διαμέρισμα κατοικίας και όχι 
για ειδικά κατασκευασμένο εργαστηριακό χώρο και μάλιστα στο ισόγειο 
κεντρικής πολυσύχναστης λεωφόρου της Αθήνας, ενώ βρίσκεται μακριά από τις 
εγκαταστάσεις του Τμήματος. Η ποιότητά του είναι μέτρια και κάνει δύσκολη τη 
χρήση του υπάρχοντος εξοπλισμού, πολύ δε περισσότερο την επέκτασή του.   

Είναι ανεπαρκής. Σε ωφέλιμο χώρο 45 τ.μ. είναι η α) η αίθουσα εγγραφής και οι 
θέσεις εργασίας για την ανάλυση του τηλεοπτικού προγράμματος, β) το αρχείο 
τηλεοπτικών ενημερωτικών προγραμμάτων, γ) οι θέσεις εργασίας για την 
ανάλυση των εντύπων και του διαδικτύου δ) το μηχάνημα ανάγνωσης μικροφίλμ 
και το αρχείο των μικροφίλμ, ε) ο χώρος εκπαίδευσης και συσκέψεων των 
ερευνητών στ) η θέση εργασίας του μέλους ΕΤΕΠ και ζ) το γραφείο ερευνητή 
του εργαστηρίου.  

 

Εργαστήριο Οπτικο-Ακουστικών Μέσων 

Το εργαστήριο στεγάζεται στον 3ο όροφο του κτηρίου της οδού Καλαμιώτου αρ. 
2. Οι διαθέσιμοι χώροι κρίνονται ως οριακά ικανοποιητικοί για τις ανάγκες που 
καλύπτει. 

  

 
3.3.3. Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού. 

 

Eργαστήριο Τεχνών και Πολιτιστικής Διαχείρισης 

Μία τηλεόραση, ένα DVD-CD player, 1 προβολέα οροφής και ένα φορητό 
OPTOMA. Δύο συσκευές προβολής σλάιτ, ένα βίντεο κασσέτ ρικόρντερ 
Panasonic, μία ψηφιακή ερασιτεχνική κάμερα SONY  και μια ψηφιακή κάμερα 
SONY. HDV DUCAM,  μια φωτογραφική NIKON F80, ένα φακό NIKON ZOOM , 
2 ηχεία AROVANA SP, 2 lap top, 1 υπολογιστή FLATRON , 1 φορητή οθόνη, 2 
προγράμματα adobe photoshop, μια συσκευή για σκανάρισμα , μια τσάντα 
μεταφοράς για τον υπολογιστή και μια τσάντα μεταφοράς της μηχανής. Επίσης 
υπάρχουν πολύ λίγα φωτιστικά ( 5 σποτ και 2 στήλες ΝΕΟΝ), ένα γραφείο, 15 
καρέκλες, ένα τραπέζι , μια βιβλιοθήκη.          
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Ο εν λόγω εξοπλισμός είναι ελάχιστος, ανεπαρκής για τις δράσεις και σε 
συνδυασμό με τον επίσης ελάχιστο χώρο και την ανυπαρξία ειδικού τεχνικού 
προσωπικού δεν μπορεί να εξυπηρετήσει παρά σε πολύ περιορισμένο βαθμό τις 
κάθε λογής ανάγκες του εργαστηρίου.    

 

Eργαστήριο Nέων Tεχνολογιών στην Eπικοινωνία, την Eκπαίδευση και 
τα MME 

Το Εργαστήριο διαθέτει συνολικά 32 υπολογιστές τύπου Mac και 8 υπολογιστές 
PCs με Windows, από τους οποίους οι 12 είναι μοντέλο Power PC G3 400Mhz για 
τους οποίους έχει σταματήσει η παραγωγή και η υποστήριξη από το 2000. Οι 
υπολογιστές αυτοί βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία για πάνω από 10 χρόνια, 
έχουν παρουσιάσει αρκετά τεχνικά προβλήματα, θεωρούνται πεπαλαιωμένοι και 
χρήζουν άμεσης αντικατάστασης. Επιπλέον, η πρόσβαση προς το διαδίκτυο 
πραγματοποιείται μέσω τηλεφωνικής γραμμής με μέγιστο ρυθμό διασύνδεσης 
2Mbps, η οποία για τα σημερινά δεδομένα θεωρείται πολύ περιορισμένη και 
χαμηλής ταχύτητας για εκπαιδευτική και ερευνητική χρήση. 

 

Eργαστήριο Ψυχολογικών Eφαρμογών και Eπικοινωνιακού 
Σχεδιασμού 

Μέτρια. Ο περιορισμός χώρων και η εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία 
παραγγελίας εξοπλισμού από το εξωτερικό (π.χ. με συνοδευτικό τιμολόγιο και 
αποπληρωμή του πωλητή σχεδόν ένα μήνα αφότου έχει στείλει τα προϊόντα) 
κάνουν σχεδόν αδύνατη την ανανέωση παλιού ειδικού εξοπλισμού (π.χ. 
ερευνητικό software) ή την παραγγελία σύγχρονων εργαλείων. 

 

Eργαστήριο Kοινωνικής Έρευνας στα MME  

Ο υπάρχων εξοπλισμός είναι ανεπαρκής για την ικανοποιητική επιτέλεση της 
ερευνητικής και διδακτικής δραστηριότητας του εργαστηρίου, ιδιαίτερα αν 
ληφθεί υπ’ όψιν η παλαίωσή του και η ραγδαία εξέλιξη του αντικειμένου με το 
οποίο ασχολείται. Συγκεκριμένα έχει γίνει δύσκολη η αποθήκευση του 
ερευνητικού υλικού (περιεχόμενο των μέσων), δεν επαρκεί για την ανάλυση του 
ερευνητικού υλικού που συλλέγεται, δεν υπάρχει εξοπλισμός για την 
παρακολούθηση και τη μελέτη του ραδιοφώνου, ενώ με μεγάλη δυσκολία μπορεί 
να παρακολουθήσει το περιεχόμενο των νέων μέσων.  

Ο υπάρχων εργαστηριακός εξοπλισμός είναι μέτρια κατάλληλος. Με δυσκολία 
ανταποκρίνεται στην ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου, ενώ με αυτόν 
τον εξοπλισμό δεν μπορεί να διευρυνθεί το έργο του εργαστηρίου. Πέραν αυτού, 
οι ηλεκτρολογικές και άλλες συναφείς υποδομές του κτιρίου είναι ανεπαρκείς.    

 

Εργαστήριο ΟπτικοΑκουστικών Μέσων 

1 πλήρες Ραδιοφωνικό studio 5 θέσεων εκφώνησης. 

2 αυτόνομες ψηφιακές μονάδες ηχογράφησης ήχου (εσωτερικού και εξωτερικού 
χώρου) 

1 πλήρες τηλεοπτικό studio 3κάμερο με κσονσόλα τηλεσκηνοθεσίας 

3 Σταθμούς εργασίας μοντάζ εικόνας και ήχου (2 Mac, 1 PC) 

5 κάμερες ημιεπαγγελματικές και επαγγελματικές για παραγωγή στο πεδίο 

1 σύστημα ανάρησης φόντων και green screen 
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Ο υπάρχων εξοπλισμός κρίνεται ανεπαρκής και σε σημαντικό βαθμό 
πεπαλαιωμένος. 

 

3.3.4. Καλύπτουν οι διαθέσιμες υποδομές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;  

 

Eργαστήριο Τεχνών και Πολιτιστικής Διαχείρισης  

Οι διαθέσιμες υποδομές καλύπτουν σε  μικρό βαθμό τις ανάγκες της ερευνητικής 
διαδικασίας. 

 

Eργαστήριο Nέων Tεχνολογιών στην Eπικοινωνία, την Eκπαίδευση και 
τα MME 

Οι διαθέσιμες υποδομές καλύπτουν μόνο μερικώς τις ανάγκες της ερευνητικής 
διαδικασίας σε θέματα νέων τεχνολογιών και πληροφορικής και απαιτείται η 
άμεση αναβάθμισή τους και η εύρεση νέων χώρων 

 

Eργαστήριο Ψυχολογικών Eφαρμογών και Eπικοινωνιακού 
Σχεδιασμού 

Ελλιπώς. Χρειάζονται περισσότερες θέσεις εργασίας, υπολογιστές και η 
δυνατότητα παραγγελίας σύγχρονων λογισμικών προγραμμάτων από το 
εξωτερικό. 

 

Eργαστήριο Kοινωνικής Έρευνας στα MME  

Από μέτρια έως οριακά.   

 

Εργαστήριο Οπτικο-Ακουστικών Μέσων 

Οριακά.   

 

3.3.5. Ποια ερευνητικά αντικείμενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες υποδομές; 

Eργαστήριο Τεχνών και Πολιτιστικής Διαχείρισης 

Όλες οι πλευρές που έχουν να κάνουν με την σχεδίαση και υλοποίηση θεατρικών 
αναλογίων αλλά και με την παραγωγή και την post production (montage κ.λ.π.) 
εκπαιδευτικών και δημιουργικών βίντεο δεν ικανοποιούνται από τον εξοπλισμό 
αλλά και από τον χώρο του εργαστηρίου και γι αυτό καταφεύγουμε σε εκτός 
Πανεπιστημίου λύσεις.   

 

Eργαστήριο Nέων Tεχνολογιών στην Eπικοινωνία, την Eκπαίδευση και 
τα MME 

Τα ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο τις Νέες Τεχνολογίες και την 
Πληροφορική στα οποία συμμετέχει το Τμήμα δεν έχουν τον απαραίτητο χώρο 
και εξοπλισμό για τη σωστή και αποδοτική τους ανάπτυξη. Απαιτούνται νέοι 
χώροι δραστηριοποίησης των ερευνητών που συμμετέχουν σε αυτά και ταχύτερη 
πρόσβαση των ερευνητών στο διαδίκτυο. Η συνεχής ενημέρωση και 
επικαιροποίηση του λογισμικού που διαθέτουν οι υπολογιστές κρίνονται επίσης 
απαραίτητες συνιστώσες για την ορθή και αποδοτική δράση των μελών του 
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Εργαστηρίου στα ερευνητικά προγράμματα που συμμετέχει. Ειδικότερα, τα 
ερευνητικά αντικείμενα των μέσων επικοινωνίας δι’ εντοπισμού, της μάθησης 
που βασίζεται στο ψηφιακό παιχνίδι, του σχεδιασμού του νέου τεχνολογικού 
επικοινωνιακού περιβάλλοντος, της εικονικής-επαυξημένης πραγματικότητας 
καθώς και της ψηφιακής αφήγησης, απαιτούν μεγαλύτερες υποδομές και 
καλύπτονται μόνο μερικώς από τις διαθέσιμες.  

 

Eργαστήριο Ψυχολογικών Eφαρμογών και Eπικοινωνιακού 
Σχεδιασμού 

Καλύπτονται όλα τα ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, αλλά ελλιπώς, 
και το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάζεται σε αντικείμενα βασικής έρευνας 
που απαιτούν ειδικό εξοπλισμό. 

 

Eργαστήριο Kοινωνικής Έρευνας στα MME  

Η έρευνα ακροατηρίου, για την οποία απουσιάζει παντελώς οποιοσδήποτε 
τεχνολογικός εξοπλισμός.  

Η επαρκής αποθήκευση του ερευνητικού υλικού που παρακολουθείται 
(τηλεοπτικού προγράμματος) 

Η παρακολούθηση, καταγραφή και μελέτη του ραδιοφώνου,  

Το περιεχόμενο των νέων μέσων.  

 

3.3.6. Πόσο εντατική χρήση γίνεται των ερευνητικών υποδομών; 

Eργαστήριο Τεχνών και Πολιτιστικής Διαχείρισης 

Η χρήση είναι αρκετά συχνή (3 φορές την εβδομάδα). Σεμινάριο υποψηφίων 
διδακτόρων, κάποιες θεατρικές πρόβες, συναντήσεις για σεμινάρια και 
προγράμματα στις οποίες μετέχουν διδάσκοντες ΔΕΠ. Τον χειμώνα οι συνθήκες 
είναι  απαγορευτικές .  

 

Eργαστήριο Nέων Tεχνολογιών στην Eπικοινωνία, την Eκπαίδευση και 
τα MME 

Κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους  διεξάγονται πέντε μεταπτυχιακά 
μαθήματα, έξι  μαθήματα επιλογής και σεμινάρια, καθώς επίσης διεξάγεται και 
μεγάλος αριθμός (συνολικά οκτώ ώρες ανά εβδομάδα) πρακτικής άσκησης και 
εξοικείωσης των φοιτητών/τριών με τους υπολογιστές και το Διαδίκτυο. Μια 
σημαντική δραστηριότητα του εργαστηρίου είναι η δημιουργία και συντήρηση 
των ιστοσελίδων του Τμήματος μέσω των οποίων αντανακλάται η εικόνα και η 
καλή λειτουργία του Τμήματος προς τον έξω κόσμο διαμέσου του Διαδικτύου. 
Μέσω των ιστοσελίδων αυτών, εκτός από την προβολή του Τμήματος, 
υποστηρίζεται το διαδικτυακό ραδιόφωνο των φοιτητών (Web Radio), καθώς 
επίσης παρέχεται και διδακτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή για υποστήριξη 
πολλών μαθημάτων του Τμήματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της συνεχούς 
διασύνδεσης του εργαστηρίου με το Διαδίκτυο, χρησιμοποιείται συστηματικά 
από τους φοιτητές του Τμήματος στο πλαίσιο πολλών άλλων μαθημάτων για 
βιβλιογραφική έρευνα, αναζήτηση πληροφοριών και επικοινωνία. Στο 
εργαστήριο πραγματοποιείται και όλη η ερευνητική δραστηριότητα των μελών 
ΔΕΠ του Τμήματος στην κατεύθυνση των Νέων Τεχνολογιών καθώς και η 
δραστηριότητα όλων των ερευνητών στα ερευνητικά/αναπτυξιακά 
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προγράμματα (εθνικά και διεθνή) στα οποία συμμετέχει το Τμήμα στην 
κατεύθυνση των Νέων Τεχνολογιών. 

 

Eργαστήριο Ψυχολογικών Eφαρμογών και Eπικοινωνιακού 
Σχεδιασμού 

Πολύ εντατική, κυρίως στα πλαίσια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών 
ερευνών. 

 

 

Eργαστήριο Kοινωνικής Έρευνας στα MME  

Γίνεται εντατική, καθημερινή χρήση των ερευνητικών υποδομών μεταξύ 9.00 
π.μ. – 8.00 μ.μ.  

 

Εργαστήριο Οπτικο-Ακουστικών Μέσων 

Αρκετά εντατική δεδομενου ότι το Εργαστήριο δραστηριοποείται στην 
εκπαίδευση φοιτητών στις τεχνικές δεξιότητες για την παραγωγή 
οπτικοακουστικών προϊόντων. Είτε συμπληρωματικά με υποχρεωτικά μαθήματα 
(Τηλεοπτική και Ραδιοφωνική Παραγωγή) είτε με αυτόνομα εργαστηριακά 
μαθήματα, ο χώρος του Εργαστηρίου είναι ανοιχτός για κάθε φοιτητή/τρια που 
επιθυμεί να παράξει κάποιο οπτικοακουστικό προϊόν. Πέρα από εργασίες για 
μαθήματα (Ευρωπαϊκό Ρεπορταζ) το εργαστήριο προσφέρει τεχνογνωσία για 
την παραγωγή βίντεο για συμμετοχή σε φεστιβάλ (Πλατφορμα, Athens VideoArt 
κτλ). Σε επίπεδο τμήματος, το Εργαστήριο,  βιντεοσκοπεί και 
αρχειοθετείώσυστηματικά τα συνέδρια και τις λοιπές δραστηριότητες του 
τμήματος. Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών είχε 
δημιουργήσει και στήριζε το διαδικτυακό ραδιόφωνο των φοιτητών του 
τμήματος, και πλέον πέραν του MediaWebRadio εξετάζει και την δυνατότητα 
δημιουργίας WebTV. 

 

3.3.7. Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδομές; Ποια είναι η ηλικία του 
υπάρχοντος εξοπλισμού και η λειτουργική του κατάσταση και ποιες οι τυχόν 
ανάγκες ανανέωσης/επικαιροποίησης; 

Eργαστήριο Τεχνών και Πολιτιστικής Διαχείρισης 

Ο υπάρχων εξοπλισμός είναι ως επί το πλείστον όχι τελευταίας τεχνολογίας. Οι 
ανάγκες για  πλήρη εξοπλισμό και για ανανέωση  του ήδη υπάρχοντος  είναι  
μεγάλες. Αυτό ωστόσο που είναι απολύτως απαραίτητο πριν είναι η πρόσληψη 
εξειδικευμένου προσωπικού. 

 

Eργαστήριο Nέων Tεχνολογιών στην Eπικοινωνία, την Eκπαίδευση και 
τα MME 

Οι υπολογιστές βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία για πάνω από 10 χρόνια, έχουν 
παρουσιάσει αρκετά τεχνικά προβλήματα, θεωρούνται πεπαλαιωμένοι και 
χρήζουν άμεσης αντικατάστασης. Η συνεχής ενημέρωση και επικαιροποίηση του 
λογισμικού που διαθέτουν οι υπολογιστές κρίνονται επίσης απαραίτητες 
συνιστώσες για την ορθή και αποδοτική δράση των μελών του Εργαστηρίου στα 
ερευνητικά προγράμματα που συμμετέχει. 
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Eργαστήριο Ψυχολογικών Eφαρμογών και Eπικοινωνιακού 
Σχεδιασμού 

Διαφορετικές υποδομές ανανεώνονται με διαφορετική συχνότητα, ανάλογα με 
τους πόρους και τις ανάγκες του Εργαστηρίου, αλλά σε όλες της περιπτώσεις η 
συχνότητα ανανέωσης είναι μικρή. Ο παρών εξοπλισμός έχει ηλικία από 10 έως 1 
χρόνο. 

 

Eργαστήριο Kοινωνικής Έρευνας στα MME  

Ανανεώνεται μόνο μερικώς μία ή δυο φορές το χρόνο από τον τακτικό 
προϋπολογισμό του Τμήματος. Ωστόσο επειδή οι δαπάνες χρησιμοποιούνται 
στην ανανέωση γίνεται πολύ δύσκολη η επέκταση του εξοπλισμού (προμήθεια 
εξοπλισμού για νέες δραστηριότητες από αυτές που προβλέπονται στο ΦΕΚ 
ίδρυσής του και είναι απαραίτητες για τον Τομέα Κοινωνικής και Πολιτικής 
Ανάλυσης της Επικοινωνίας και το Τμήμα ΕΜΜΕ).   

Οι ανάγκες ανανέωσης και επέκταση αναφέρονται προηγουμένως στην 
παράγραφο 3.3.5.  

 

Εργαστήριο Οπτικο-Ακουστικών Μέσων 

Ανανεώνεται σπάνια. 

 

3.3.8. Πώς χρηματοδοτείται η προμήθεια, συντήρηση και ανανέωση των ερευνητικών 
υποδομών; 

Eργαστήριο Τεχνών και Πολιτιστικής Διαχείρισης 

Από τον τακτικό προϋπολογισμό του Τμήματος. 

 

Eργαστήριο Nέων Tεχνολογιών στην Eπικοινωνία, την Eκπαίδευση και 
τα MME 

Με τη συμμετοχή των μελών του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών σε 
Αναπτυξιακά και Ερευνητικά Προγράμματα  Εθνικής και Ευρωπαϊκής εμβέλειας 
γίνεται μια συνεχής προσπάθεια χρηματοδότησης των υποδομών του 
εργαστηρίου για προμήθεια νέου εξοπλισμού, καθώς και συντήρηση και 
ανανέωση του υπάρχοντος εξοπλισμού. Παρ’ όλα αυτά, η εξωτερική  
χρηματοδότηση είναι μικρή σε σχέση με τις απαιτούμενες ανάγκες σε υποδομές 
του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών και σε συνδυασμό με τη συνεχή μείωση του 
εσωτερικού προϋπολογισμού του Τμήματος σύντομα το Εργαστήριο Νέων 
Τεχνολογιών θα οδηγηθεί στη συρρίκνωση λόγω παλαιότητας του εξοπλισμού 
του. 

 

Eργαστήριο Ψυχολογικών Eφαρμογών και Eπικοινωνιακού 
Σχεδιασμού 

Κυρίως από πόρους ερευνητικών προγραμμάτων (από την Ε.Ε. ή τον Ε.Λ.Κ.Ε.), 
εν μέρει από τον προϋπολογισμό του Τομέα Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, 
Επικοινωνιακών Πρακτικών & Σχεδιασμού και εν μέρει από πόρους των 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. 

 

Eργαστήριο Kοινωνικής Έρευνας στα MME  
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Κατ’ εξοχήν από τον Τακτικό προϋπολογισμό του Τμήματος και σε πολύ 
μικρότερο βαθμό από έσοδα ερευνητικών  προγραμμάτων.   

 

Εργαστήριο Οπτικο-Ακουστικών Μέσων 

Από τον τακτικό προϋπολογισμό του Τμήματος. 

 

4.4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ/ΕΠ  του Τμήματος κατά την τελευταία 
πενταετία. 

3.4.1. Πόσα βιβλία/μονογραφίες δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος; 

 39 

3.4.2. Πόσες εργασίες δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ; 

(α) Σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ; 86 

(β) Σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές; 28 

(γ) Σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές; 115 

(δ) Σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων χωρίς κριτές; 9 

 

3.4.3. Πόσα κεφάλαια δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος σε συλλογικούς τόμους; 
86 

 

3.4.4. Πόσες άλλες εργασίες (π.χ. βιβλιοκρισίες) δημοσίευσαν τα μέλη του ακαδημαϊκού 
προσωπικού του Τμήματος; 31 

 

 

3.4.5. Πόσες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια που δεν εκδίδουν Πρακτικά έκαναν τα 
μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος; 

(α) Σε συνέδρια με κριτές = 138 

(β) Σε συνέδρια χωρίς κριτές = 65 

 

4.5. Αναγνώριση της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα από τρίτους.  
3.5.1. Πόσες ετεροαναφορές (citations) υπάρχουν σε δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ/ΕΠ του 

Τμήματος;  

713 

 

3.5.2. Πόσες αναφορές του ειδικού ή του επιστημονικού τύπου έγιναν σε ερευνητικά 
αποτελέσματα μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία;  

104 

 

3.5.3. Πόσες βιβλιοκρισίες για βιβλία μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος έχουν δημοσιευθεί σε 
επιστημονικά περιοδικά;  

21 
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3.5.4. Πόσες συμμετοχές μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος σε επιτροπές επιστημονικών 
συνεδρίων υπήρξαν κατά την τελευταία πενταετία; Να γίνει διάκριση μεταξύ 
ελληνικών και διεθνών συνεδρίων. 

Συνολικά  65 (12 σε διεθνή συνέδρια στο εξωτερικό και 53 σε συνέδρια στην 
Ελλάδα). 

 

3.5.5. Πόσες συμμετοχές μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος σε συντακτικές επιτροπές 
επιστημονικών περιοδικών υπάρχουν; Να γίνει διάκριση μεταξύ ελληνικών και 
διεθνών περιοδικών. 

103 ( 40 σε διεθνή περιοδικά και 63 σε ελληνικά) 

 

3.5.6. Πόσες προσκλήσεις μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος από άλλους ακαδημαϊκούς / 
ερευνητικούς φορείς για διαλέξεις/παρουσιάσεις κλπ. έγιναν κατά την τελευταία 
πενταετία;  

56 

 

3.5.7. Πόσα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος και πόσες φορές έχουν διατελέσει κριτές σε 
επιστημονικά περιοδικά;  

11 μέλη ΔΕΠ (65 φορές σε ελληνικά περιοδικά και 33 φορές σε επιστημονικά 
περιοδικά του εξωτερικού). 

 

3.5.8. Πόσα διπλώματα ευρεσιτεχνίας απονεμήθηκαν σε μέλη  ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος;  

Κανένα, λόγω της φύσης του αντικειμένου που θεραπεύει το Τμήμα. 

 

3.5.9. Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση (π.χ. βιομηχανικές εφαρμογές) των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων των μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος; 

Εν γένει όχι, λόγω  της φύσης του αντικειμένου που θεραπεύει το Τμήμα. Ωστόσο υπάρχουν 
περιπτώσεις ερευνητικού έργου που έχει παραχθεί στο Τμήμα και ενώ η Πολιτεία θα 
μπορούσε δεν επέλεξε να το αξιοποιήσει. Λόγου χάριν, με το άρθρο του συναδέλφου κ. 
Αθανασίου Τσεβά με τίτλο «Το ασυμβίβαστο του ‘βασικού μετόχου’ μεταξύ ελευθεριών της 
επικοινωνίας και κοινοτικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων» (Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας, τόμος 1 - 2004, σελ. 323-338) τεκμηριώθηκε αναλυτικά, ταυτόχρονα με το 
συνάδελφο καθηγητή του Τμήματος κ. Δημήτρη Χαραλάμπη, αλλά και άλλους εκπροσώπους 
της θεωρίας (Ν. Αλιβιζάτο – Χ. Συνοδινό), η αντίθεση του ασυμβιβάστου του άρθρου 14 παρ. 
9 του Συντάγματος προς την ΕΣΔΑ και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αντί οι πολιτικές λειτουργίες της πολιτείας να αξιοποιήσουν την ερευνητική εργασία που 
προήλθε από τους κόλπους του αρχαιότερου Πανεπιστημίου της χώρας, προτίμησαν να 
κατασπαταλήσουν, επί τρία ολόκληρα χρόνια, ένα πακτωλό πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, 
εξοπλισμό και κεφάλαια), αλλά και πολύτιμο κεφάλαιο αξιοπιστίας της χώρας, σε μια 
απέλπιδα και εκ των προτέρων καταδικασμένη προσπάθεια διάσωσης της αντίθετης προς την 
ΕΣΔΑ και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διάταξης. 

Πράγματι, αντί να καταργήσουν τον εκτελεστικό του Συντάγματος ν. 3021/2002, οι πολιτικές 
λειτουργίες της πολιτείας θέσπισαν τον ακόμη αυστηρότερο ν. 3310/2005. Μετά τη θέσπιση 
του νόμου αυτού, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κίνησε κατά της Ελλάδος τη 
διαδικασία του άρθρου 226 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, απευθύνοντας στην 
Ελληνική Δημοκρατία την από 27.04.2005 αιτιολογημένη γνώμη. Μετά την εξέλιξη αυτή, με 
το άρθρο 21 ν. 3345/2005 και στη συνέχεια με την Π.Ν.Π. της 31.10.2005 (ΦΕΚ Α΄ 270) 
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ανεστάλη η ισχύς του ν. 3310/2005 έως την 31.10.2005 και την 15.11.2005 αντίστοιχα, 
προκειμένου ο νόμος αυτός να τροποποιηθεί, ώστε να καταστεί συμβατός με το κοινοτικό 
δίκαιο. Προς το σκοπό αυτό θεσπίστηκε ο ν. 3414/2005. Μετά την τροποποίηση αυτή, 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 ν. 3310/2005, όπως το άρθρο αυτό 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 ν. 3414/2005, το ασυμβίβαστο στοιχειοθετείται πλέον όχι με 
την συνδρομή των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων σε κάποιο πρόσωπο, αλλά μόνον «…. εφόσον, 
λόγω της συνδρομής της …. ασυμβίβαστης ιδιότητας, αποδειχθεί με οριστική δικαστική 
απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου ότι συντρέχει περίπτωση αποκλεισμού εξαιτίας 
ενεργητικής διαφθοράς, κατά την έννοια του άρθρου 45 παρ. 1 εδ. β΄ της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ ….», δηλαδή υπάρχει μόνο κατ’ όνομα. Η προσπάθεια διάσωσης, τουλάχιστον εν 
μέρει, του αποτρεπτικού αποτελέσματος της αρχικής ρύθμισης του ασυμβιβάστου μέσω της 
Κ.Υ.Α. (Ανάπτυξης και Επικρατείας) 24014/2005, έδωσε αφορμή στην Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να απευθύνει στην Ελληνική Δημοκρατία την από 12.12.2006 
αιτιολογημένη γνώμη δυνάμει του άρθρου 226 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 
Μετά την εξέλιξη αυτή το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με την υπ’ αριθμόν 
36/09.10.2007 απόφασή του έπαυσε να εφαρμόζει τις αντίθετες προς το ενωσιακό δίκαιο 
διατάξεις, ενώ στη συνέχεια το ασυμβίβαστο κρίθηκε αντίθετο προς το Δίκαιο της Ε.Ε. με την 
απόφαση του ΔΕΚ της 16.12.2008 στην υπόθεση C-213/07. 

Όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, εάν οι πολιτικές λειτουργίες της πολιτείας 
σέβονταν, έστω και στο ελάχιστο, και αξιοποιούσαν το ερευνητικό έργο που παράγεται από 
το Πανεπιστήμιο. 

     

 

4.6. Ερευνητικές  συνεργασίες του Τμήματος. 

3.6.1. Υπάρχουν ερευνητικές συνεργασίες και ποιές 

(α) Με άλλες ακαδημαϊκές μονάδες του ιδρύματος; 

1. Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών,  

2. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Παν. Αθηνών, 

3. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ 

 
(β) Με φορείς και ιδρύματα του εσωτερικού; 

1. Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ (ΑΠΘ), 

2. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), 

3. Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΑΠΘ), 

4. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), 

5. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

6. Πάντειο Πανεπιστήμιο, 

7. Πανεπιστήμιο Πειραιά, 

8. Πανεπιστήμιο Πατρών, 

9. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 

10. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 

11. Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 

12. Τ.Ε.Ι. Κρήτης, 

13. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, 

14. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 
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15. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, 

16. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας (ΕΠΙΕΕ), 

17. Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Ερευνών, 

18. Ινστιτούτο  Ψυχοκοινωνικής   Ανάπτυξης, 

19. ΕΛΙΑΜΕΠ, 

20. Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας , 

21. Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης, 

22. Μη κυβερνητική Οργάνωση ‘Βαβέλ’, 

23. Ταινιοθήκη της Ελλάδος 

24. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 

 

(γ) Με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού; 

1. Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Τεχνών (Βιέννη), 

2. University of Vienna, Department of Communication (Βιέννη) 

3. Πανεπιστήμιο Group Haute Ecole ICHEC Saint Louis (Βέλγιο), 

4. Coibra University (Πορτογαλία),  

5. Universidade nova de Lisboa (Πορτογαλία),  

6. Nottingham Trent University (Nottingham, UK), 

7. London School of Economics (UK),  

8. University of London (UK), 

9. Universite Paris 8 (Γαλλία), 

10. University Paul Verlaine (Γαλλία), 

11. University of Lapland – Faculty of Tourism (Φινλανδία),  

12. Univerza v Mariboru, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science 
(Μάριμπορ), 

13. Adamiecki University of Economics, Katowice (Πολωνία),  

14. Ακαδημία Καλών Τεχνών του Κατοβίτσε (Πολωνία), 

15. Communication University of China (Beijing, China), 

16. Renmin University (Beijing, China),  

17. Turin University,Faculty of Political Sciences and Department of Political 
Studies (Ιταλία),  

18. Karls University Prague, Faculty for Communication (Πράγα), 

19. Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος), 

20. Ινστιτούτο Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Κύπρου,  

21. Institute for Communication, University of Sofia (Σόφια), 

22. Institut für Kommunikationswissenschaft, Universität München (Μόναχο), 

23. Institut für Bildung und Medien der Gesellschaft fuer Paedagogik und 
Information e V (Βερολίνο),  

24. Institut für Publizistik und Kommunikation-swissenschaft - Universität Wien 
(Βιέννη),  
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25. Media & Communicatie Instituut (MCI) der Universiteit van Amsterdam 
(Άμστερνταμ),  

26. XIV Istituto Comprensivo «K. Woytjla»- Centro territoriale Permanente 
(Ιταλία), 

27. Asociación Cultural Zona Sur-Puente Duero (Ισπανία), 

28. Infinity Ltd Budapest (Βουδαπέστη),  

29. European Society for Education and Communication (ESEC), 

30. RCI Research and Consultancy Institute Ltd (Κύπρος), 

31. Language in the Media Network (AILA Research Network), 

32. International Centre for Art and New Technologies  (CIANT),Τσεχία, 

33. HE ICHEC -Brussels Management School (Βέλγιο),  

34. Cemic-GRESIC (Γαλλία, συντονιστής εταίρος),  

35. Centro de Investigação para Tecnologias Interactivas (Πορτογαλία), 

36. CREATIC (Βέλγιο),  

37. INSYTE - WIT Information Systems and Technoculture research group, 
Waterford Institute of Technology (Ιρλανδία), 

38. International Olympic Academy,  

39. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

40. Center for Olympic Studies Univesidad Autonoma de Barcelona,  

41. Laboratoire CED & PIC et PACTE Universite Stendhal Grenoble, 

42. UNESCO, 

43. Centre Luis Gernet (Γαλλία), 

44. Εταιρία λογισμικού Cycling 74 (Η.Π.Α.), 

45. Εταιρία υλικού I-CubeX Ltd (Καναδάς),  

46. Επιστημονικό περιοδικό Leonardo. 

 

4.7. Διακρίσεις και βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεμηθεί σε μέλη του Τμήματος. 
3.7.1. Ποια βραβεία ή/και διακρίσεις έχουν απονεμηθεί σε μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος;  

(α) σε επίπεδο ακαδημαϊκής μονάδας; 

Καμία 

(β) σε επίπεδο ιδρύματος;  

Καμία 

(γ) σε εθνικό επίπεδο; 

Καμία 

 

(δ) σε διεθνές επίπεδο; 

Μιχάλης Μεϊμάρης 

Έχει τιμηθεί από τη Γαλλική Δημοκρατία με τον τίτλο του Chevalier de l’Ordre des Palmes 
Académiques (Ιππότης του Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοίνικα). 
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Μιχάλης Μεϊμάρης & Δημήτρης Γκούσκος 

Το ψηφιακό μαθησιακό παιχνίδι περιπέτειας «Το Μαγικό Φίλτρο», το οποίο αναπτύχθηκε 
στο πλαίσιο του Έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ - Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών – Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού και Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού για Ήπια Νοητική Καθυστέρηση 
(http://www.media.uoa.gr/epinoisi, επιστημονικά υπεύθυνος Μ.Μεϊμάρης, συντονιστής για 
το έργο και την ομάδα ανάπτυξης του ψηφιακού παιχνιδιού Δ.Γκούσκος), βραβεύθηκε τον 
Ιούνιο 2009 με τη διεθνή διάκριση Comenius Edumedia Medal της διοργάνωσης Comenius 
Edumedia Awards 2009. 

Η πλατφόρμα ψηφιακής αφήγησης «Μηλιά» (http://www.media.uoa.gr/ medialab/milia/), η 
οποία αναπτύσσεται στο πλαίσιο ερευνητικής δράσης του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών 
στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ (συντονισμός : Μ. Μεϊμάρης και Δ. 
Γκούσκος), με την υποστήριξη του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 
Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας, έλαβε τον Οκτώβριο 2011 τη διεθνή διάκριση Euromedia Seal 
of Approval της διοργάνωσης Erasmus Euromedia Awards 2011. 

 

Δημήτρης Γκούσκος 

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet (http://www.taxisnet.gr), για τις οποίες ο Δ.Γκούσκος 
συμμετείχε στο σχεδιασμό ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας ως συντονιστής ομάδας 
εργασίας και Ειδικός Σύμβουλος της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων του 
Υπουργείου Οικονομικών, έλαβαν την διάκριση eEurope Good Practice Label τον Νοέμβριο 
2001. 

H εργασία D. Stamoulis, D. Gouscos, P. Georgiadis & D. Martakos, “Re-orienting information 
systems for customer-centric service: The case of the Greek Ministry of Finance”, 9th 
European Conference on Information Systems (ECIS 2001), Bled, Slovenia, June 2001, 
pp.977-986 διακρίθηκε ως η καλύτερη ερευνητική εργασία (best paper award) στον 
συγκεκριμένο θεματικό τομέα του συνεδρίου ECIS 2001. 

 

 

Ρόη Παναγιωτοπούλου 

2000 Υπεύθυνη παραγωγής «Recycling Water». Η ταινία έλαβε μέρος στο 
European Meeting για φιλμ ντοκιμαντέρ που διοργάνωσε η Université 
Européenne de l’ Environnement στο Παρίσι τον Μάϊο 2000. Τρίτο 
πανευρωπαϊκό βραβείο. 

 

          Δημήτρης Χαραλάμπης 

Μέλος της European Society for Education and Communication (ESEC). Εθνικός 
αντιπρόσωπος. 

Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αξιολόγησης του ευρωπαϊκού βραβείου 
«Erasmus Euromedia Award», το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο στη Βιέννη, στον 
τομέα της χρήσης πολυμέσων, για τη διδασκαλία και την κατανόηση της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την υπέρβαση εθνικιστικών τάσεων. 

 

 

3.7.2. Ποιοι τιμητικοί τίτλοι (επίτιμοι διδάκτορες, επισκέπτες καθηγητές, ακαδημαϊκοί, 
αντεπιστέλλοντα μέλη ακαδημιών κλπ). έχουν απονεμηθεί από άλλα ιδρύματα σε 
μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος;  
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Μυρτώ Ρήγου 

To 2007 το φιλμικό κείμενο Σκηνοβάτης τιμήθηκε με την προβολή του στο 4ο 
Φεστιβάλ Πρωτοποριακού και Γυναικείου Κινηματογράφου (17-5 έως 23-5-
2007) αφιερωμένο στις ευρωπαίες δημιουργούς υπό την αιγίδα της Ταινιοθήκης 
της Ελλάδας. 

 

Κωνσταντίνος Μουρλάς, Επίκουρος Καθηγητής: 

Θέση Επισκέπτη Καθηγητή έπειτα από διεθνή διαγωνισμό, κατά το  εαρινό 
εξάμηνο 2012 στο Τμήμα Επιστήμης των Υπολογιστών του Πανεπιστημίου 
Εφαρμοσμένων Επιστημών του Μονάχου (Hochschule München, 
http://www.hm.edu/) . 

 

Μιχάλης Μεϊμάρης 

 - Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Maison des Sciences de L' 
Homme - Paris Nord (Γαλλία) και της Επιστημονικής Επιτροπής του C.I.T.I. του 
Πανεπιστημίου της Λισαβόνας (Πορτογαλία). 

- Προσκεκλημένος ομιλητής στην εναρκτήρια τελετή του 33ου ακαδημαϊκού 
έτους λειτουργίας του Πανεπιστημίου του Lapland (Φινλανδία) στις 5/9/2011, με 
τίτλο ομιλίας: Interaction of Science and Arts: Issues on Digital Storytelling.   

- Επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Fribourg, Département des 
sciences de la communication et des médias (Ελβετία), για τα ακαδημαϊκά έτη 
2010-11 και 2011-12. 

 

Ρόη Παναγιωτοπούλου 

- Χειμερινό εξάμηνο 2005/2006 Προσκεκλημένη καθηγήτρια στην έδρα 
Ολυμπιακές Σπουδές στο Κέντρο Ολυμπιακών Σπουδών που ανήκει στο 
Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης. 

-Εαρινό εξάμηνο 2010 προσκεκλημένη καθηγήτρια από το Institut für 
Kommunikationswissenschaft und Medienforschung, Ludwig Maximilian 
Universität München για σεμινάρια και διαλέξεις 

- Χειμερινό εξάμηνο 2011/2012 Gastprofessorin in der Fakultät für Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften, Universität Trier,  Master Medien- und 
Kultursoziologie/ Modul Medien und Gesellschaft  Vorlesung: Mediensoziologie 
mit Dr. Nicole Zillien Seminar: Theorien der Öffentlichkeit.  

 

Μπετίνα Ντάβου 

(1) Visiting professor, επισκέπτρια καθηγήτρια σύντομης διάρκειας, ΤΕΠΑΚ,  

Κύπρος (εαρινό εξάμηνο 2010). 

(2) Visiting professor, επισκέπτρια καθηγήτρια σύντομης διάρκειας,  

Πανεπιστήμιο Bishop's, Quebec, Καναδάς (χειμερινό εξάμηνο 2010). 

(3) Visiting professor, επισκέπτρια καθηγήτρια σύντομης διάρκειας,  

Πανεπιστήμιο Frederick, Κύπρος (εαρινό εξάμηνο 2011). 
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Νίκος Δεμερτζής 

Visiting professor, επισκέπτης καθηγητής σύντομης διάρκειας στο ΤΕΠΑΚ 
(χειμερινό εξάμηνο 2011). 

 

Στέλιος Παπαθανασόπουλος 

   Visiting Professor  στο CIty University του Λονδίνου από το  2008 
 
         

Δημήτρης Χαραλάμπης 

Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό πρόγραμμα, ως επισκέπτης         
καθηγητής του Ινστιτούτου για τη Δημοσιότητα και την Επιστήμη της 
Επικοινωνίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Βιέννης 
(χειμερινό εξάμηνο 2010-2011, εαρινό εξάμηνο 2011) (Institut fur Publicistik und 
kommunikations wissenschaft der Fakultat der Socialwissenschaften die 
Universitat Wien). 

  

       

4.8. Συμμετοχή των φοιτητών στην έρευνα. 
3.8.1. Πόσοι προπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες του 

Τμήματος; Πόσοι μεταπτυχιακοί και πόσοι υποψήφιοι διδάκτορες; 

40 υποψήφιοι διδάκτορες,  81 μεταπτυχιακοί,  100 προπτυχιακοί 
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5. Σχέσεις με κοινωνικούς / πολιτιστικούς / παραγωγικούς 
(ΚΠΠ) φορείς 

5.1. Συνεργασίες του Τμήματος με ΚΠΠ  φορείς. 
To Tμήμα ΕΜΜΕ, τόσο μέσω των εργαστηρίων του, του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού 
Ινστιτούτου Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας (Ε.Π.Ι.Ε.Ε.), όσο και μέσω του καθενός μέλους 
ΔΕΠ ξεχωριστά, εκτός από τις ερευνητικές ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα συνεργασίες με 
ακαδημαϊκούς φορείς, έχει συνάψει σχέσεις και έχει διεξάγει συνεργασίες με αρκετούς 
κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς, κάποιοι από τους οποίους 
αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω. 
 
Το Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ έχει συνάψει συνεργασίες με τους έξης 
φορείς: Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ), Γ.Γ. Επικοινωνίας, Νομαρχία Λέσβου, 
Ένωση συντακτών Πελοποννήσου και νήσων. 
 
Το Εργαστήριο Ψυχολογικών Εφαρμογών & Επικοινωνιακού Σχεδιασμού έχει συνάψει 
Μνημόνιο συνεργασίας με το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων και έχει επίσης 
συμπράξει σε δράσεις με τους εξής φορείς: κέντρο απεξάρτησης ΔΙΑΒΑΣΗ, Κυπριακό 
Πρακτορείο Ειδήσεων, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΛΠΝΟ), Διαγνωστική 
& Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί «Σπύρος Δοξιάδης».  
 
Το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης έχει συνάψει συνεργασίες με: το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, την Γενική 
Γραμματεία Επικοινωνίας – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, την Ένωση Συντακτών 
Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ), την Νομαρχία Πειραιά, τον Οργανισμό 
Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, το Ελληνικό Δίκτυο για την 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης, το 
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Αθήνας, την Ακαδημία Καλών Τεχνών του Katowice – 
Πολωνία, το επιστημονικό περιοδικό LEONARDO, τους οργανισμούς OLATS, DigiArts–
UNESCO, Internet Society, κ.α. Επίσης έχει συνεργασθεί με μία σειρά από εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) όπως: ANKO, FINATEC, κ.α. αλλά και εταιρείες του εξωτερικού όπως οι Making 
Things (Καναδάς) και Cycling 74 (ΗΠΑ). 

 

Το Εργαστήριο ΟπτικοΑκουστικών Μέσων, εκτός από τις ακαδημαϊκές του συμπράξεις, έχει 
άμεση συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος και με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της 
Θεσ/νικης,  

 

Το Εργαστήριο Τεχνών και Πολιτιστικής Διαχείρισης συνεργάζεται με την Ταινιοθήκη της 
Ελλάδος και έχει συνεργασθεί με την UNESCO, το Centre Luis Gernet, την ΕΡΤ, τον Δήμο 
Αθήνας, τον Δήμο Νέας Ιωνίας Βόλου, και με Πολιτιστικά Κέντρα (π.χ. τον Πολυχώρο Booze, 
και τον πολυχώρο Νοσότρος), το Ίδρυμα Ράιχ, με ψυχαναλυτικές εταιρείες στα πλαίσια 
θεωρητικών και κλινικών σεμιναρίων και με την Μ.Κ.Ο. στήριξης μεταναστών Νόστος. 

 
Το Ε.Π.Ι.Ε.Ε. έχει συνεργασθεί για την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων και 
επιμορφωτικών δράσεων με τους εξής ελληνικούς φορείς: 
• Athens Olympic Broadcasting (AOB) 
• Media Desk Hellas 
• Plannet Management Team 
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• Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας 
• Βουλή των Ελλήνων 
• Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης 
• Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς / Υπουργείο Παιδείας 
• Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 
• Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 
• Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 
• Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς 
• Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης 
• Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία 
• Ένωση Συντακτών Ηλεκτρονικού και Περιοδικού Τύπου (Ε.Σ.Π.Η.Τ.) 
• Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων 
• Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων 
• Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών 
 
καθώς και με τους εξής φορείς του εξωτερικού: 

• Centre International de Recherche, Formation et d’Intervention en Psychosociologie 

(C.I.R.F.I.P.) Paris, France 

• City University of London, U.K. 

• Communication University of Beijing, China 

• European Society for Education and Communication – ESEC, Vienna, Austria 

• Gesellschaft fur Padagogik und Information – GPI, Berlin, Germany 

• Groupe ICHEC-ISC St Louis ISFSC, Brussels, Belgium 

• Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Poland 

• Maison des Sciences de l’Homme, Paris Nord, France 

• New University of Lisbon, Portugal 

• The Academy of Fine Arts in Katowice, Poland 

• The Paul Verlaine University of Metz, France 

• University of Lapland, Rovaniemi, Finland 

• University of Vienna / Spectrum magazine, Austria 

 

Το Ε.Π.Ι.Ε.Ε. έχει επίσης υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με: 

•   το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου και 

• το Ινστιτούτο Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Τμήματος Επικοινωνίας του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας για την εγκαθίδρυση εκπαιδευτικής, επιστημονικής και 
ερευνητικής συνεργασίας, τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, την από 
κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς και την έκδοση βιβλίων, 

• τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Κοινωνία της Πληροφορίας Ανοιχτή στις Ειδικές 
Ανάγκες» (e-ISOTIS), για τη διευκόλυνση της ελεύθερης χρήσης του προγράμματος e-access 
που προωθεί την προσβασιμότητα στην εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, τον εμπλουτισμό 
του προγράμματος ως προς το εκπαιδευτικό του υλικό και την από κοινού συμμετοχή σε 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 

• το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης για εκπαιδευτική, καλλιτεχνική, επιστημονική και 
ερευνητική συνεργασία στο πλαίσιο όπου αλληλεπιδρούν η τέχνη, η επιστήμη και οι νέες 
τεχνολογίες, και 
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• το Ινστιτούτο Σπουδών Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Επικοινωνίας της Κίνας στο 
Πεκίνο για μια συνεργασία στο πλαίσιο ανάπτυξης δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών στο 
χώρο των ΜΜΕ, με ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καθηγητών και φοιτητών, καθώς και την 
παραγωγή επιστημονικών εκδόσεων. 
 
Στο πλαίσιο του έργου Global Gateway, το ΕΠΙΕΕ συνεργάστηκε με τους πολιτιστικούς 
φορείς CIANT (Τσεχία), BIS (Τουρκία), PERSONA (Ρουμανία), κλπ. Τέλος, στο πλαίσιο της 
διοργάνωσης της «Ημέρας του  Μετανάστη 2010» (Δράση 1.3/09,  υπό την αιγίδα του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χώρων/ Υπουργείο Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), της οποίας είχε τη συνολική ευθύνη, το 
Ε.Π.Ι.Ε.Ε. συνεργάσθηκε με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Μ.Ε.Σ.Ο.-Μουσικές 
Εκδηλώσεις Συντονισμός Οργάνωση», καθώς και με τους παρακάτω φορείς: Δήμος 
Θεσσαλονίκης, Δήμος Ωραιόκαστρου, Δήμος Εύοσμου, ΜΚΟ Άρσις, Κέντρο Πληροφόρησης 
και Τεκμηρίωσης για τον ρατσισμό «Αντιγόνη», Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Σχολείο 
μεταναστών «Οδυσσέας», Ομάδα για τη διγλωσσία και τον πολυπολιτισμό στην εκπαίδευση 
και την κοινωνία «Πολύδρομο», Δήμος Ξάνθης, Φιλοπρόοδος Ένωση Ξάνθης, Λαογραφικό 
Μουσείο Ξάνθης, Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης.  
 

4.1.1. Ποια έργα συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς εκτελούνται ή εκτελέσθηκαν στο Τμήμα κατά 
την τελευταία πενταετία; 

Σε συνεργασία με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς κατά τη 
διάρκεια της τελευταίας πενταετίας τo Τμήμα ΕΜΜΕ, τόσο μέσω των εργαστηρίων του, του 
Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας (Ε.Π.Ι.Ε.Ε.), όσο 
και μέσω του καθενός μέλους ΔΕΠ ξεχωριστά, έχει εκτελέσει ή εκτελεί έργα και διεξάγει 
δράσεις, κάποιες από τις οποίες αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω. 
 

Μέσω του Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ, έχουν διεξαχθεί οι παρακάτω 
δράσεις: 
 
 «Παρακολούθηση του βαθμού και τρόπου προβολής των πολιτικών κομμάτων και 

προσώπων από τα δελτία ειδήσεων της ελληνικής τηλεόρασης», έρευνα για 
λογαριασμό του ΙΟΜ (2008) 

 «Βαθμός και τρόπος προβολής των πολιτικών θεσμών και προσώπων από τα δελτία 
ειδήσεων της ελληνικής τηλεόρασης». Σε συνεργασία με το ΕΠΙΕΕ, έρευνα για 
λογαριασμό της ΓΓ Επικοινωνίας (2007).  

 Το Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Πλειός έχουν 
υπογράψει συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, τη Νομαρχία Λέσβου και 
την Ένωση συντακτών Πελοποννήσου και νήσων με την οποία ιδρύθηκε 
παρατηρητήριο εξωτερικής πολιτικής και ΜΜΕ με έδρα τη Λέσβο.   

 

Μέσω του Εργαστηρίου Ψυχολογικών Εφαρμογών & Επικοινωνιακού Σχεδιασμού 
(ΕΨΕΕΣ), έχουν διεξαχθεί οι παρακάτω δράσεις: 
 
 Συνεργασία με το κέντρο απεξάρτησης ΔΙΑΒΑΣΗ σε πολιτιστικά δρώμενα (2009) 
 Συνεργασία με Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων σε ειδική ημερίδα (2011) 
 Συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΛΠΝΟ) στη 

δημιουργία επικοινωνιακού υλικού για το AIDS και για τον Ιό της Γρίπης NH1 (2008-
2010). 

 Συνεργασία με τη Διαγνωστική & Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί «Σπύρος 
Δοξιάδης» σε θέματα έρευνας (2008 έως σήμερα). 

 Μνημόνιο συνεργασίας με το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων για θέματα 
εκπαίδευσης και αγωγής στα μ.μ.ε. (2009 έως σήμερα). 
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Μέσω του Εργαστηρίου Οπτικοακουστικών Μέσων έχουν διεξαχθεί οι παρακάτω 
δράσεις: 
 
 Ημερίδα Archives and digitization, 46ο Φεστιβάλ Θεσ/νικης σε συνεργασία με ACE  

και ΔΦΘ και Τ.Ε. (2006). 
 Ημερίδα, Κινηματογραφικά Αρχεία: Σκαπανείς στην αξιοποίηση της πολιτιστικής 

κληρονομίας, 47ο Φεστιβάλ Θεσ/νικης σε συνεργασία με ACE  και ΔΦΘ και Τ.Ε 
τομέα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας. 
(2006). 

 4ο Φεστιβαλ Πρωτοποριακού και Γυναικείου  Κινηματογράφου σε συνεργασία με 
Ταινιοθήκη της Ελλάδος τομέα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Επικοινωνιακών 
Εφαρμογών και Τεχνολογίας. (2007). 

 5ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κιν/φου, Αφιέρωμα στη Βάλι Εξπορτ, σε συνεργασία 
με Ταινιοθήκη της Ελλάδος, ΑΣΚΤ, τομέα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος 
Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας ,Πάντειο Πανεπιστήμιο. (2008). 

 Σε συνεργασία με τον τομέα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Επικοινωνιακών 
Εφαρμογών και Τεχνολογίας, τον Μάιο του 2009 διεθνές συμπόσιο με τίτλο 
«Εξόριστοι στο δέρμα μας»,  

 τον Οκτώβριο του 2009, διεθνής ημερίδα με τίτλο «Πολιτικές της Εικόνας. Μεταξύ 
εικονολατρίας και εικονομαχίας». 

 6ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου σε συνεργασία και Τ.Ε τομέα 
Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας. (2009). 

 Αφιέρωμα στον Ερίκ Ρομέρ σε συνεργασία και Τ.Ε τομέα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος 
Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας. (2010). 

 

Μέσω του Εργαστηρίου Τεχνών και Πολιτιστικής Διαχείρισης έχουν διεξαχθεί οι 
παρακάτω δράσεις: 
 
 «Τέχνη και Ιατρική: Εκδοχές της ενδοσκόπησης» 2009-1010 Πρόγραμμα 

Καποδίστριας. Συντονίστρια. (2o1o )  

 «Εξόριστοι στο δέρμα μας 2» Συντονισμός Επιστημονική σχεδίαση, Διοργάνωση, 
Κεντρική εισήγηση, Πρακτικά   Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα, (2010) 

 «Για το δικαίωμα στην πόλη» Συντονισμός Επιστημονική σχεδίαση, Διοργάνωση, 
Κεντρική εισήγηση, Πρακτικά   Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα, (2006) 

 
Μέσω του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έχουν διεξαχθεί οι παρακάτω δράσεις: 

 
 Από το 1999 διοργανώνεται το Ελληνικό Φεστιβάλ Möbius 

[www.media.uoa.gr/mobius] με στόχο την ανάδειξη της ποιότητας παραγωγής 
πολυμεσικών έργων στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της επιστήμης και 
της μυθοπλασίας. Επίσης διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2003 το 11ο 
Διεθνές Φεστιβάλ Möbius για τις αρτιότερες παραγωγές στο χώρο του ψηφιακού 
πολιτισμού. 

 Στο πλαίσιο του Προγράμματος GRUNDTVIG «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και 
της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), Αειφόρος Ανάπτυξη και Οικολογική Συνείδηση» 
διοργανώθηκε τον Ιούλιο του 2011 σε συνεργασία με το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο 
Ζακύνθου και τη συμμετοχή των τοπικών αρχών και φορέων συνάντηση των εταίρων 
της σύμπραξης, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προστασίας του 
φυσικού περιβάλλοντος και την ορθότερη αξιοποίηση των ΤΠΕ προς την κατεύθυνση 
αυτή. 
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 Διοργανώθηκε  τον Νοέμβριο 2007 στην Αθήνα Διεθνές Συνέδριο (International 
Colloquium) με τίτλο «Προκλήσεις και Χρήσεις των ΤΠΕ – Διάχυση των Μέσων και 
της Πληροφορίας:  προς μια ανοικτή κοινωνία (EUTIC 2007)».  
[www.media.uoa.gr/eutic] 

 Υπηρεσίες Εντοπισμού Θέσης: Επανασυνδέοντας Κοινωνικές Ομάδες με τη Δια βίου 
Εκπαίδευση (RECALL) (2009-50970-LLP-1-2009-1-UK-KA3-KA3MP)  1/11/2009 - 
30/10/2012 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα στο πλαίσιο του keyActivity3: (ICT), Πρόγραμμα 
Δια Βίου Εκπαίδευσης (Life Long Learning Programme) [recall-project.eu/] 

 ΕΠΙΝΟΗΣΗ – Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών – Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
και Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού για Ήπια Νοητική Καθυστέρηση, 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 
2000-2006 (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) [www.media.uoa.gr/epinoisi] 

 Εντοπισμός, ανάδειξη και προβολή καλών πρακτικών ψηφιακής πολιτιστικής 
δημιουργίας, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 

 Ολοκληρωμένο πολυχρηστικό σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας και ανταλλαγής 
περιεχομένου, με δυνατότητα ψηφιακής αναπαράστασης ατόμων μετακινούμενων 
στο φυσικό χώρο σε γραφικό περιβάλλον διεπαφής με χρήση τεχνολογιών 
εντοπισμού θέσης (LOcation-based Communication Urban NETwork, LOCUNET), 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττικής 2000-2006 
[ locunet.uoa.gr] 

 Έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, 
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΡΜΗΣ 

 Web-Training Game, Πρόγραμμα LEONARDO, [www.e-musicbusinessgame.eu] 
 European Master on Arts, Culture and International Management (EMACIM), 

Πρόγραμμα ERASMUS, [www.emacim.eu/] 
 European Mobile Lab for Interactive Artists (E-MobilArt), Πρόγραμμα CULTURE, 

υπό την αιγίδα της υπηρεσίας EACEA (Education, Audiovisual & Culture Executive 
Agency) της Ευρ. Επιτροπής, [www.media.uoa.gr/~charitos/emobilart/] 

 Σε συνεργασία με σημαντικούς διεθνείς φορείς στον χώρο του ψηφιακού πολιτισμού, 
όπως το περιοδικό LEONARDO και οι οργανισμοί OLATS, DigiArts–UNESCO, 
Internet Society, ARTNodes κ.ά, το εργαστήριο έχει ιδρύσει, αναπτύξει και 
υποστηρίζει σε καθημερινή βάση τη λειτουργία της mailing list  YASMIN (Your Arts 
Science Mediterranean International Network), μιας λίστας διαδικτυακής  
επικοινωνίας με θέμα τις αλληλεπιδράσεις τέχνης-επιστήμης-τεχνολογίας στην 
περιοχή της Μεσογείου. Η YASMIN, ήδη φιλοξενεί τις συζητήσεις άνω των 1.500 
εγγεγραμμένων συνδρομητών από όλο τον κόσμο. 

 Διοργανώνει από το 2008 και κάθε Νοέμβριο, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς αλλά 
και ΚΠΠ φορείς (που αναφέρονται παρακάτω) τις «Ημέρες Ευχρηστίας και 
Προσβασιμότητας». [www.media.uoa.gr/usability/2010/] 

 Τέλος το εργαστήριο έχει διοργανώσει πολλές ακόμα ημερίδες σε συνεργασία με 
άλλους ακαδημαϊκούς αλλά και ΚΠΠ φορείς όπως: Ημερίδα «Τρίτη ηλικία - Νέα 
Γενιά: Πρωταγωνιστές και παραγωγοί ψηφιακής μνήμης», Ημερίδα «Παιχνίδι, 
Αφήγηση, Τεχνολογία. «Αναζητώντας το ψηφιακό ανάλογο της ανθρώπινης 
παραμυθίας», Ημερίδα «Τρίτη ηλικία on line» κ.α. 

 

Μέσω του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας 
(Ε.Π.Ι.Ε.Ε.), έχουν διεξαχθεί οι παρακάτω δράσεις: 
 
 Ημερίδα για τα μπλογκς με θέμα «Η ενημέρωση στη μπλογκόσφαιρα. Επανάσταση ή 

συνέχεια με άλλα μέσα?» που διοργάνωσε το ΕΠΙΕΕ 
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 2011: Διοργάνωση εκδηλώσεων (συμπόσιο, εργαστήριο και καλλιτεχνική έκθεση) με 
τίτλο «Υβριδική Πόλη», στο πλαίσιο του έργου “Global Gateway” του Προγράμματος 
“Civil Society Dialogue – Istanbul 2010 European Capital of Culture” (26/05/2010 – 
25/05/2011).  

 2010-2011: Η επανάκτηση της πόλης – μια νεανική ματιά στην Αθήνα. Συνεργασία με 
τον Δήμο Αθηναίων για τη σχεδίαση και σύνταξη ενός συνόλου κειμένων σχετικών με 
την πόλη της Αθήνας και την αποτύπωση αυτών σε ψηφιακή αρχειοθήκη. 

 2010-2011: Διοργάνωση της Πολιτιστικής Εκδήλωσης για την “Ημέρα του 
Μετανάστη” (18 Δεκεμβρίου). Συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία 
διοργάνωσης εκδηλώσεων Μ.Ε.Σ.Ο. για την υλοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού της 
Παγκόσμιας Ημέρας του Μετανάστη (18/12) με σκοπό να αναδειχτούν τα 
προβλήματα που προκύπτουν από τη μετανάστευση και να αναγνωριστεί η μεγάλη 
συμβολή των μεταναστών στον πολιτισμό και την οικονομία (Δράση 1.3/09,  υπό την 
αιγίδα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χώρων/ Υπουργείο 
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). 

 2009-2010: Έλεγχος ορθής λειτουργίας της AGB Hellas A.E. Συνεργασία με την 
Επιτροπή Ελέγχου Έρευνας Τηλεθέασης στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού 
της για τον επιστημονικό έλεγχο της ορθής λειτουργίας των διαδικασιών της 
εταιρείας μέτρησης τηλεθέασης AGB Hellas A.E. 

 2009-2010: Η φήμη της Ελλάδας στα διεθνή ΜΜΕ. Έρευνα για λογαριασμό της 
Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης με σκοπό την καταγραφή 
στοιχείων από τον διεθνή τύπο για θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος. 

 2009: Μέσα ενημέρωσης, πολιτική κουλτούρα και κοινωνία πολιτών. Μελέτη στο 
πλαίσιο μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας για τη διερεύνηση της επιρροής των 
επικοινωνιακών συστημάτων στην παροχή της ενημέρωσης. 

 2008-2009: Τα Ελληνόπουλα στο διαδίκτυο: Ευκαιρίες και κίνδυνοι. Έρευνα για 
λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς με σκοπό να βοηθήσει στην 
καλύτερη κατανόηση της χρήσης του διαδικτύου από τα παιδιά και να 
χαρτογραφήσει τις αναδυόμενες τάσεις και πρακτικές χρήσεις του διαδικτύου από 
διαφορετικές κοινωνικές ομάδες στην Ελλάδα. 

 2008: Το ξεκίνημα – όψεις της νεανικής δημιουργικότητας. Έρευνα για λογαριασμό 
της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης που περιλάμβανε τη 
συγκέντρωση εκλεκτών δειγμάτων της παγκόσμιας λογοτεχνίας, τα οποία 
αναφέρονται στη γένεση του δημιουργικού πνεύματος σε νέους ανθρώπους σε 
πείσμα των δυσκολιών τις οποίες οι νέοι αυτοί αντιμετώπιζαν. 

 2007-2008: Διερεύνηση, καταγραφή και προβολή καλών πρακτικών ψηφιακής 
πολιτιστικής δημιουργίας και δημιουργία Α’ φάσης Θεσμού Αριστείας. Έρευνα για 
λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 
προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», που αφορούσε τη 
διαμόρφωση/διατύπωση κριτηρίων αριστείας (διερεύνηση, καταγραφή, εντοπισμός, 
αξιολόγηση, ανάδειξη, προβολή και επιβράβευση των καλών πρακτικών για την 
τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση, επικοινωνία και προβολή της πολιτιστικής και ιστορικής 
κληρονομιάς, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο). Με βάση τη δράση αυτή, 
απονεμήθηκαν βραβεία σε τελικούς δικαιούχους που πληρούσαν τα κριτήρια και 
καθιερώθηκε θεσμός αριστείας από τον φορέα. 

 2007: Τηλεοπτικός πολιτικός (διά)λογος. Έρευνα για λογαριασμό της Γενικής 
Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης που αποσκοπούσε στην ανάλυση 
περιεχομένου εκπομπών διαλόγου κατά την προεκλογική περίοδο. 

 Επίσης, κάθε χρόνο το ΕΠΙΕΕ διοργανώνει τουλάχιστον σειρά ημερίδων, στις οποίες 
συμμετέχουν και ΚΠΠ φορείς και οι οποίες αφορούν σε επικοινωνιακά, κοινωνικά ή 
πολιτικά ζητήματα.  

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί η διοργάνωση πλήθους σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς, 
συνεργασία με ψυχαναλυτικές εταιρείες στα πλαίσια θεωρητικών και κλινικών 
σεμιναρίων (2006- 2010), ομιλίες σε φορείς και κοινότητες (όπως η «Στροφή»), 
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συνεργασία με την Μ.Κ.Ο.  στήριξης μεταναστών Νόστος (2007), συμμετοχή σε 
δράσεις καθαριότητας της πόλης της Αθήνας.   

4.1.2. Πόσα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος συμμετείχαν σ’ αυτά; 

19 

4.1.3. Πόσοι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του Τμήματος 
συμμετείχαν σε αυτά;  

10 

4.1.4. Πώς αναγνωρίζεται και προβάλλεται η επιστημονική συνεργασία του Τμήματος με 
ΚΠΠ φορείς; 

Η επιστημονική συνεργασία του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς αναγνωρίζεται και προβάλλεται 
μέσω των παρακάτω δράσεων: 

 Ανακοινώσεις στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο (σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο)  

 Ρεπορτάζ σε ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας  

 Αξιοποίηση Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων  

 Ανάρτηση περιεχομένου σε σχετικές ιστοσελίδες ή/και μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 Τέλος μέσω δημοσιεύσεων σε ειδικά περιοδικά, ειδικούς τόμους και πρακτικά 
ημερίδων.  

 

5.2. Δυναμική του Τμήματος για ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ  φορείς. 
4.2.1. Υπάρχουν μηχανισμοί και διαδικασίες για την ανάπτυξη συνεργασιών; Πόσο 

αποτελεσματικοί είναι κατά την κρίση σας; 

Όχι, οι συνεργασίες αυτές περισσότερο γίνονται στη βάση των προσωπικών επαφών 
και σχέσεων εμπιστοσύνης με εκπροσώπους των τοπικών ΜΜΕ. Το κύριο μέσο 
προώθησης είναι η ιστοσελίδα του Τμήματος και οι προσωπικές ιστοσελίδες των 
διδασκόντων. Οι ελάχιστοι θεσμοθετημένοι μηχανισμοί δεν είναι επαρκείς. Η 
αποτελεσματικότητά τους κρίνεται ως μέτρια. 

 
4.2.2. Πώς αντιμετωπίζουν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος την ανάπτυξη τέτοιων 

συνεργασιών;  

Τις περισσότερες φορές πολύ θετικά,  συμμετέχοντας ενεργά σε πολλές από 
αυτές. 

 

4.2.3. Πώς αντιμετωπίζουν οι ΚΠΠ φορείς την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών; 

Πολύ θετικά και με μεγάλο ενδιαφέρον. Η ύπαρξη μηχανισμού ανάπτυξης τέτοιων 
συνεργασιών θα οδηγούσε σε πολύ καλλίτερα αποτελέσματα στο σημείο αυτό.  

 

4.2.4. Διαθέτει το Τμήμα πιστοποιημένα εργαστήρια για παροχή υπηρεσιών; 

Τα 5 Εργαστήρια του τμήματος ΕΜΜΕ λειτουργούν με απόφαση που έχει 
ανακοινωθεί σε αντίστοιχα ΦΕΚ, δεν είναι δηλαδή άτυπα αλλά ασκούν τυπική 
λειτουργία. Δεν διαθέτουν όμως πιστοποίηση από τον Ελληνικό Οργανισμό 
Πιστοποίησης (ΕΛΟΤ).  
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4.2.5. Αξιοποιούνται οι εργαστηριακές υποδομές του Τμήματος στις συνεργασίες με ΚΠΠ 
φορείς;  

Οι εργαστηριακές υποδομές του Τμήματος είναι γενικά περιορισμένες και 
αξιοποιούνται στις συνεργασίες με ΚΠΠ φορείς στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, 
δεδομένου ότι είναι πρωταρχικά απαραίτητες για την εκπαιδευτική και ερευνητική 
λειτουργία του τμήματος. Θεωρείται ότι υπάρχουν περιθώρια μεγάλης βελτίωσης, 
κυρίως αν γίνουν πιο συστηματικές αυτές οι συνεργασίες.  

 

 

5.3. Δραστηριότητες του Τμήματος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και ενίσχυσης 
συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς. 

4.3.1. Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των έργων συνεργασίας σε ειδικά περιοδικά ή 
στον τύπο; 

Όχι πολύ συχνά. Ανάλογα με το είδος της δράσης που πραγματοποιείται σε 
συνεργασία με ΚΠΠ φορείς, τα αποτελέσματα των έργων συνεργασίας σχεδόν πάντα 
δημοσιοποιούνται, είτε σε ειδικά περιοδικά και άλλου τύπου εξειδικευμένες 
δημοσιεύσεις (έντυπες ή ηλεκτρονικές) ή στα ΜΜΕ. Ορισμένα παραδείγματα είναι 
ότι η συνεργασία με τη «Διάβαση» που είχε ανακοινωθεί σε ειδικό περιοδικό. Η  
συνεργασία με Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων είχε ανακοινωθεί στα κυπριακά 
μ.μ.ε. και τα αποτελέσματα της συνεργασίας με το ΚΕΕΛΠΝΟ δημοσιοποιήθηκαν στα 
μ.μ.ε. 

 

4.3.2. Οργανώνει ή συμμετέχει το Τμήμα σε εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση ΚΠΠ 
φορέων σχετικά με τους σκοπούς, το αντικείμενο και το παραγόμενο έργο του 
Τμήματος; 

Ναι, για παράδειγμα κάθε χρόνο πραγματοποιούνται τουλάχιστον 4 – 5 επισκέψεις 
σε σχολεία για ενημέρωση των μαθητών για τη λειτουργία του Τμήματος και τις 
Επικοινωνιακές σπουδές στην Ελλάδα. Ως προς αυτό, υπάρχουν περιθώρια 
σημαντικών βελτιώσεων. 
Εκτός αυτού, το Τμήμα οργανώνει μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων (τουλάχιστον 6-7 
ετησίως) δημοσιοποίησης των εκπαιδευτικών και ερευνητικών του δραστηριοτήτων 
για το ευρύ κοινό. 
Επίσης, το Εργαστήριο Ψυχολογικών Εφαρμογών & Επικοινωνιακού Σχεδιασμού 
(ΕΨΕΕΣ) εξέδωσε το 2011 ειδικό τόμο με το ερευνητικό του έργο της τελευταίας 
10ετίας το οποίο διανεμήθηκε δωρεάν σε δημοσιογράφους με στόχο τη διάδοσή του 
στην ευρύτερη κοινωνία. 

 

4.3.3. Υπάρχει επαφή και συνεργασία με αποφοίτους του Τμήματος που είναι στελέχη ΚΠΠ 
φορέων; 

Όχι συστηματική και οργανωμένη. Το Εργαστήριο Ψυχολογικών Εφαρμογών & 
Επικοινωνιακού Σχεδιασμού, το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών καθώς και το 
Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ συνεργάζονται ερευνητικά με 
αποφοίτους τους που είναι στελέχη σε παραγωγικούς φορείς. 
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5.4. Σύνδεση της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς με την εκπαιδευτική διαδικασία. 
4.4.1. Εντάσσονται οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των φοιτητών σε ΚΠΠ χώρους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία; 

Ναι, για παράδειγμα στο παρελθόν φοιτητές του τμήματος παρακολούθησαν στο 
στούντιο εκπομπές της κρατικής τηλεόρασης, ξεναγήθηκαν σε καλλιτεχνικές εκθέσεις 
ή στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς, συνοδευόμενοι απο μέλη ΔΕΠ.  Ανάλογες δραστηριότητες 
προγραμματίζεται να διεξαχθούν και φέτος. 

 

4.4.2. Οργανώνονται ομιλίες / διαλέξεις στελεχών ΚΠΠ φορέων; 

Ναι. Παραδείγματος χάριν,  το ΕΨΕΕΣ  οργανώνει κάθε χρόνο ειδικά σεμινάρια για 
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σε θέματα εφαρμογών της ψυχολογίας της 
επικοινωνίας στις ανθρώπινες σχέσεις (π.χ. βελτίωση μη λεκτικής επικοινωνίας, διαχείριση 
συναισθημάτων, θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού). Στα σεμινάρια αυτά 
διδάσκουν στελέχη των αντίστοιχων παραγωγικών φορέων. Επίσης, το Εργαστήριο Νέων 
Τεχνολογιών, στο πλαίσιο της διοργάνωσης της διημερίδας «Μέρες Ευχρηστίας» τα 
τελευταία 5 χρόνια έχει προσκαλέσει αρκετούς εκπροσώπους ΚΠΠ φορέων να 
παρουσιάσουν τις απόψεις του για το επιστημονικό αυτό αντικείμενο. 

 

4.4.3. Απασχολούνται στελέχη ΚΠΠ φορέων ως διδάσκοντες; 

Ναι, κυρίως οι δημοσιογράφοι – συνεργάτες του Τμήματος.  

5.5. Συμβολή του τμήματος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη. 
4.5.1. Πόσο σταθερές και βιώσιμες είναι οι υπάρχουσες συνεργασίες;  

Με εξαίρεση τις συμπράξεις που γίνονται στο πλαίσιο συμφωνιών ή μνημονίων 
συνεργασίας, οι περισσότερες συνεργασίες που αναφέρθηκαν παραπάνω διεξάγονται 
στο πλαίσιο συγκεκριμένων (πεπερασμένων χρονικά) ερευνητικών ή εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα προγραμμάτων ή είναι περιστασιακές. 

 

4.5.2. Συνάπτονται προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ Τμήματος και ΚΠΠ 
φορέων; 

Ναι, π.χ. τα μνημόνια συνεργασίας που παρατίθενται στο πλαίσιο του ΕΠΙΕΕ, του 
Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ (με τη Νομαρχία Λέσβου, την Ένωση 
Συντακτών Πελοποννήσου και Νήσων και τη Νομαρχία Λέσβου) και του  ΕΨΕΕΣ με 
το ΙΟΜ. 

 

4.5.3. Εκπροσωπείται το Τμήμα σε τοπικούς και περιφερειακούς οργανισμούς και 
αναπτυξιακά όργανα; 

Όχι. 

4.5.4. Συμμετέχει ενεργά το Τμήμα στην εκπόνηση τοπικών /περιφερειακών σχεδίων 
ανάπτυξης; 

Όχι. 

4.5.5. Υπάρχει διάδραση ή/και συνεργασία του Τμήματος με το περιβάλλον του, ιδίως με 
αντίστοιχα Τμήματα άλλων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης;  

Ναι, κυρίως σε ερευνητικό (συνέδρια και έρευνες) αλλά και σε εκπαιδευτικό επίπεδο 
(διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα και συνεργασίες στην επίβλεψη 
διδακτορικών διατριβών, σεμινάρια). Ανάλογες συνεργασίες έχουν γίνει τόσο με το 
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Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ όσο και με το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων 
και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου. Γενικότερα, κάθε τομέας, εργαστήριο 
αλλά και κάθε μέλος ΔΕΠ ξεχωριστά συνεργάζεται με άλλα τμήματα ΑΕΙ της Ελλάδας ή 
του εξωτερικού για ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ενδεικτικά αναφέρονται 
επίσης οι εξής συνεργασίες: 

 Το Εργαστήριο ΟπτικοΑκουστικών Μέσων συνεργάζεται με το Τμήμα Νεοελληνικών 
Σπουδών του πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το τμήμα Φιλμ και Οπτικών Σπουδών του 
πανεπιστημίου του Μπιρκμπέκ με τη Σχολή Επικοινωνίας και Φιλοσοφίας του 
πανεπιστημίου του Κάρντιφ, το πανεπιστήμιο της Κολονίας, το πανεπιστήμιο του 
Λίβερπουλ και το πανεπιστήμιο Τζον Μούρ στο Λίβερπουλ.     

 Το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών έχει συνάψει συνεργασίες με τα τμήματα ΤΕΑΠΥ, 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ καθώς και πολλά πανεπιστημιακά τμήματα του 
εξωτερικού.  

Ενδεικτικά επίσης αναφέρονται: στο πλαίσιο του θεσμού Ημέρες Ευχρηστίας και 
Προσβασιμότητας, το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών έχει από το 2008 στενή 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Τ.Ε.Ι. Κρήτης, και το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. Επίσης ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών, στο πλαίσιο του Προγράμματος 
EMACIM, συνεργάζεται με τα ιδρύματα: HE ICHEC -Brussels Management School 
(Βέλγιο), Adamiecki University of Economics – Katowice (Πολωνία),  University of 
Lapland – Faculty of Tourisme (Φινλανδία), University Paul Verlaine (Γαλλία), 
Universidade nova de Lisboa (Πορτογαλία). Επίσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος 
GRUNDVIG, τα ιδρύματα: Cemic-GRESIC (Γαλλία, συντονιστής εταίρος), Centro de 
Investigação para Tecnologias Interactivas (Πορτογαλία), CREATIC (Βέλγιο), XIV 
Istituto Comprensivo «K. Woytjla»- Centro territoriale Permanente (Ιταλία), Asociación 
Cultural Zona Sur-Puente Duero (Ισπανία) και INSYTE - WIT Information Systems and 
Technoculture research group, Waterford Institute of Technology (Ιρλανδία). Στο πλαίσιο 
του ερευνητικού έργου CULTURE 2007-12 με τίτλο «e-Mobilart» το εργαστήριο 
συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Τεχνών της Βιέννης, Αυστρία καθώς 
και το Πανεπιστήμιο της Λαπωνίας, Φινλανδία. 

 

4.5.6. Αναπτύσσει το Τμήμα και διατηρεί σχέσεις με την τοπική και περιφερειακή κοινωνία, 
καθώς και με την τοπική, περιφερειακή ή/και εθνική οικονομική υποδομή;  

Ναι, ενδεικτικά αναφέρονται: ο αναπλ. Καθηγητής Γ. Πλειός έχει εμπλακεί στην 
ίδρυση παρατηρητηρίου εξωτερικής πολιτικής και ΜΜΕ που αναφέρθηκε 
προηγουμένως. Ο Καθηγητής Δ. Χαραλάμπης έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του 
Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ). Ο Καθηγητής Ν. Δεμερτζής είναι 
Πρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Ο Καθηγητής Μ. Μεϊμάρης 
είναι μέλος του ΔΣ του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ). Ο Καθηγητής Σ. 
Παπαθανασόπουλος διετέλεσε μέλος του ΔΣ του  Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών 
Μέσων (ΙΟΜ). Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Κομνηνού και ο Καθηγητής Γ. 
Πανούσης είναι μέλη του ΔΣ και της ΓΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδας. Επίσης μέλη 
ΔΕΠ του τμήματος στελεχώνουν τις επιτροπές του Ινστιτούτου Επικοινωνίας. 

 

4.5.7. Πώς συμμετέχει το Τμήμα στα μείζονα περιφερειακά, εθνικά και διεθνή ερευνητικά 
και ακαδημαϊκά δίκτυα; 
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Μέσω πρωτοβουλιών των μελών ΔΕΠ, με συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς 
επιστημονικές εταιρείες και ενώσεις, με μνημόνια συνεργασίας του τμήματος, 
του ΕΠΙ και των εργαστηρίων με ποικίλους επιστημονικούς φορείς σε Ελλάδα 
και το εξωτερικό.  

 

4.5.8. Το Τμήμα διοργανώνει ή/και συμμετέχει στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 
που απευθύνονται στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον; 

Ναι, το Τμήμα ΕΜΜΕ έχει διοργανώσει αρκετές (πλεόν από 10 από το 2007  ως 
σήμερα) πολιτιστικές εκδηλώσεις που απευθύνονται στο άμεσο κοινωνικό 
περιβάλλον.   
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6. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης 

6.1. Υπάρχει διαδικασία διαμόρφωσης συγκεκριμένου βραχυ-μεσοπρόθεσμου (λ.χ. 5ετούς) 
σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο αποτελεσματική κρίνετε ότι είναι η διαδικασία αυτή; 

Όχι, δεν υπάρχει. Τούτο μεταξύ άλλων οφείλεται στο ότι το αντικείμενο του Τμήματος είναι 
πολυ-επιστημονικό. Αποσκοπούμε, επομένως, να δημιουργήσουμε ένα εκπαιδευτικό 
περιβάλλον που να προωθεί την έρευνα και τη διδασκαλία, να θέτουμε ερωτήματα για ό,τι 
διδάσκουμε και για τα αντικείμενα που μελετάμε και να δείξουμε μέσα από τους φοιτητές μας 
και το έργο μας στην ελληνική κοινωνία ότι η επικοινωνία και τα ΜΜΕ χρειάζονται 
περισσότερη σε βάθος και σοβαρή γνώση και συστηματική έρευνα και λιγότερα 
ευφυολογήματα. 

Παρ’ όλο που ο παραπάνω γενικός στόχος διέπει την πλειονότητα των διδακτικών και 
ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος, δεν υπάρχει συστηματικό μεσοπρόθεσμο σχέδιο 
ανάπτυξης και παρακολούθησής του. 

Από την ίδρυσή του, το Τμήμα ΕΜΜΕ αποφάσισε να προσφέρει ένα πρόγραμμα σπουδών 
που να βασίζεται στο διεπιστημονικό χαρακτήρα του πεδίου. Τα μαθήματα θεωρητικού και 
πρακτικού προσανατολισμού στο πρόγραμμα σπουδών μας έχουν σχεδιαστεί για να 
τροφοδοτήσουν αυτή την ανάγκη. Τούτο οφείλεται και στο γεγονός ότι το ίδιο το περιβάλλον 
της μαζικής επικοινωνίας είναι όχι μόνον πολύπλευρο και πολυδιάστατο, αλλά λόγω της 
φύσης του υπόκειται σε συνεχή μεταβολή, ιδίως υπό το βάρος των κοινωνικών, αλλά φυσικά 
και των τεχνολογικών, εξελίξεων. 

Εκτός αυτών, στην έλλειψη (επίτευξης) παρόμοιου στόχου συνέβαλε και το γεγονός ότι μέχρι 
σήμερα τέτοιος στόχος δεν ετέθη στο επίπεδο του ΕΚΠΑ ούτως ώστε να εξειδικευθεί στη 
συνέχεια σε επίπεδο Τμήματος. Προς την ίδια κατεύθυνση θα πρέπει να θεωρείται ότι 
συνέβαλαν και οι συχνές αλλαγές κατά τα τελευταία χρόνια, τόσο των νομοθετικών 
ρυθμίσεων/μεταρυθμίσεων όσο και ρυθμίσεων που προκύπτουν από εγκυκλίους και άλλες 
συναφείς οδηγίες. Ωστόσο σχεδιασμός της μελλοντικής πορεία ανάπτυξης καταρτίζεται τόσο 
σε επίπεδο τομέων όσο και σε επίπεδο εργαστηρίων. Αυτό τεκμαίρεται τόσο από το 
σχεδιασμό των μελλοντικών προκηρύξεων (πριν η προώθησή τους παγώσει λόγω της 
περιοριστικής πολιτικής) όσο και από το σχεδιασμό του ερευνητικού έργου και το σχεδιασμό 
προμήθειας εξοπλισμού και άλλου υλικού που τον συνοδεύει.  Όπως προκύπτει, η διαδικασία 
αυτή πρέπει να επενεξαταστεί και να αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμένη, σαφή και 
προγραμματική μορφή.  

 

6.2. Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο 
αποτελεσματική κρίνετε ότι είναι; 

Όπως μόλις αναφέρθηκε δεν υπάρχει. Η διαδικασία είναι άτυπη και δίχως συγκεκριμένους 
όρους εντολής. Ως εκ τούτου υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. 

6.3. Υπάρχει διαδικασία δημοσιοποίησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης και των 
αποτελεσμάτων του;  

Υπάρχουν διαδικασίες δημοσιοποίησης των στόχων και των αποτελεσμάτων των 
εκπαιδευτικών και των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος, αλλά και των 
συνεργασιών του με άλλους επιστημονικούς, καθώς και με κοινωνικούς φορείς. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσω του ετήσια ανανεούμενου Οδηγού Σπουδών, μέσω της ηλεκτρονικής 
σελίδας (που περιλαμβάνει και τα βιογραφικά των μελών ΔΕΠ και την περιγραφή των 
δραστηριοτήτων τους), μέσω άλλων δραστηριοτήτων (π.χ. εκθέσεις, συνέδρια, συμπόσια, 
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ημερίδες, βιβλία, παραστάσεις κ.λπ.) που δημοσιοποιούν τις δράσεις του Τμήματος και των 
φορέων του (εργαστήρια, ινστιτούτο…), καθώς και μέσω των εξαμηνιαίων εκθέσεων των 
πεπραγμένων που δημοσιοποιεί ο Πρόεδρος του Τμήματος.  

6.4. Ποια είναι η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας στη διαμόρφωση και 
παρακολούθηση της υλοποίησης, και στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των 
αναπτυξιακών του στρατηγικών; 

Μέλη της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας (ελληνικής και διεθνούς) συνεργάζονται σε όλο 
το φάσμα των παραπάνω δραστηριοτήτων.  

6.5. Συγκεντρώνει και αξιοποιεί το Τμήμα τα απαιτούμενα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό 
της ακαδημαϊκής ανάπτυξής του στοιχεία και δείκτες;  

 Εν μέρει ναι, με τους περιορισμούς που μόλις αναφέρθηκαν.  Το Τμήμα συγκεντρώνει 
στοιχεία που αφορούν στην πορεία των αποφοίτων του (λ.χ. μεταπτυχιακές σπουδές, 
απασχόληση)  και τις ανάγκες βελτίωσης που προκύπτουν από τα στοιχεία αυτά.  

6.6. Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει μέλη ακαδημαϊκού 
προσωπικού υψηλού επιπέδου; 

 Η προσέλκυση ακαδημαϊκού προσωπικού για στελέχωση του Τμήματος αξιοποιεί κατά το 
δυνατόν το ευρύ δίκτυο ακαδημαϊκών, ενίοτε και φιλικών, συνεργασιών, ανταλλαγών και 
σχέσεων των μελών ΔΕΠ, τόσο στο ελληνικό, όσο και στο διεθνές επιστημονικό στερέωμα. 
Λαμβάνοντας υπόψιν την άριστη εικόνα του Τμήματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μια 
θέση σ’ αυτό είναι, πιστεύουμε, ελκυστική. Η παρουσία εγχώριου και ξένου ακαδημαϊκού 
προσωπικού υψηλού επιπέδου πραγματοποιείται με τη διδασκαλία τους στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, τις ανταλλαγές που προβλέπονται από το πρόγραμμα Erasmus και 
άλλες συναφείς δράσεις. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και σε ότι αφορά την εκλογή τους σε 
θέσεις μελών ΔΕΠ για λόγους που ήδη προαναφέρθηκαν.  

6.7.  Πώς συνδέεται ο προγραμματισμός προσλήψεων και εξελίξεων μελών του ακαδημαϊκού 
προσωπικού με το σχέδιο ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος; 

Αν και λαμβάνεται υπόψη κυρίως σε επίπεδο τομέων, δεν συνδέεται κατά έναν συστηματικό 
και στοχοθετημένο τρόπο. Υπάρχει όμως προγραμματισμός αναφορικά με τα γνωστικά 
αντικείμενα των θέσεων που θα θέλαμε να προκηρυχθούν.    
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6.8.  Πόσους φοιτητές ζητάει τεκμηριωμένα το Τμήμα ανά έτος; Πόσοι φοιτητές τελικά σπουδάζουν ανά έτος και ποια είναι η προέλευσή τους ανά τρόπο 
εισαγωγής (εισαγωγικές εξετάσεις, μετεγγραφές, ειδικές κατηγορίες, κλπ); 

Έτος εισαγωγής Αιτούμενος αριθμός εισακτέων Συνολικός αριθμός εισαχθέντων 

2002-2003 120 174 

2003-2004 120 177 

2004-2005 120  185 

2005-2006 120 174 

2006-2007 120 177 

2007-2008 120 185 

2008-2009 120 143 

 

 

Εισαχθέντες με:  2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 

Εισαγωγικές εξετάσεις 116 143 141 144 141 

Μετεγγραφές (εισροές 
προς το Τμήμα) 

1 10 1 4 4 

Μετεγγραφές (εκροές 
προς άλλα Τμήματα) 

3 4 3 1 2 

Κατατακτήριες εξετάσεις 
(Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

5 8 9 6 15 

Άλλες κατηγορίες 18 20 23 19 23 

Σύνολο 143 185 177 174 185 
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6.9. Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει φοιτητές υψηλού επιπέδου; 

Στο μόνο πεδίο που μπορεί εμμέσως να παρέμβει το Τμήμα είναι οι κατατακτήριες εξετάσεις 
στις οποίες τα εξεταζόμενα θέματα είναι κατά κανόνα υψηλών απαιτήσεων προκειμένου να 
επιλεγούν οι καλύτεροι υποψήφιοι. Κατά τα άλλα, οι φοιτητές που εισάγωνται μέσω 
πανελλαδικών εξετάσεων είναι κατά τεκμήριο υψηλού επιπέδου καθώς τα απαιτούμενα μόρια 
κυμαίνονται κάθε χρόνο γύρω στις 19.500.   

Ενίοτε πραγματοποιούνται παρουσιάσεις του Τμήματος, της ταυτότητάς του, των στόχων του 
και των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων με αποδέκτες μαθητές της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, είτε στους χώρους του Τμήματος είτε έξω από αυτούς (π.χ. σε σχολεία τόσο της 
ιδιωτικής – λ.χ. Αρσάκειο, Σχολές Δούκα κ.ά.- όσο και της δημόσιας εκαίδευσης – λ.χ. σχολεία 
της Νίκαιας, Ελευσίνας κ.ά.). 
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7. Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές 

7.1. Αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών. 
6.1.1. Πώς είναι στελεχωμένη και οργανωμένη η Γραμματεία του Τμήματος και των 

Τομέων; 

Η γραμματεία στελεχώνεται από την προϊσταμένη και 6 υπαλλήλους. Υπάρχει 
λεπτομερές καθηκοντολόγιο ώστε κάθε υπάλληλος να ασκεί εξειδικευμένα 
καθήκοντα σε έναν τομέα ευθύνης της Γραμματείας. Κατά καιρούς γίνονται 
αναπροσαρμογές, με βάση και τη συσσωρευθείσα εμπειρία, με στόχο την 
αποτελεσματικότερη λειτουργία της σε όλα τα επίπεδα. Οι δύο τομείς του 
τμήματος στελεχώνονται από κοινού από μία γραμματέα, η οποία εκ 
παραλλήλου εκτελεί και καθήκοντα στην κεντρική γραμματεία του τμήματος.  Ο 
έτερος τομέας εξυπηρετείται γραμματειακώς από μέλος ΕΤΕΠ. 

 

6.1.2. Πόσο αποτελεσματικές θεωρείτε πως είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και το ωράριο 
λειτουργίας της Γραμματείας του Τμήματος και των Τομέων για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών; 

Είναι αποτελεσματικές τόσο οι παρεχόμενες υπηρεσίες όσο και το ωράριο 
εξυπηρέτησης κοινού, τόσο της Γραμματείας όσο και των Τομέων. Ωστόσο 
υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, κυρίως προς την κατεύθυνση της 
απογευματινής λειτουργίας της γραμματείας, όταν εξασφαλισθούν ορισμένες 
προϋποθέσεις και άρθούν εμπόδια  που θα καταστήσουν δυνατό κάτι τέτοιο.  

 

6.1.3. Πόσο αποτελεσματική είναι η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος 
με εκείνες της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος; Πόσο ικανοποιητική για τις 
ανάγκες του Τμήματος είναι  

(α) η οργάνωση και το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης; 

Η λειτουργία της βιβλιοθήκης ξεκίνησε το 1997. Η βιβλιοθήκη διαθέτει 
εσωτερικό κανονισμό και περιέχει περίπου 5000 τόμους, 21 τίτλους 
ξενόγλωσσων περιοδικών με τακτική συνδρομή και 10-15 τίτλους ελληνικών 
περιοδικών. Eπιπλέον, στη βιβλιοθήκη υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος με 
τηλεοράσεις, video και ακουστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών της στη 
μελέτη οπτικοακουστικού υλικού.  Για την ταξινόμηση του υλικού 
χρησιμοποιείται το Dewey Decimal Classification. Η καταλογογράφηση γίνεται 
σύμφωνα με τους AACR2. Η βιβλιοθήκη λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες 9:00-
14:30. Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος της 
βιβλιοθήκης είναι ο κ. Δημήτρης Γκούσκος, Επίκουρος Καθηγητής. 

 

Υπεύθυνη Βιβλιοθηκονόμος: Λ. Τσώλα, Βιβλιοθηκονόμος – Νηπιαγωγός, MSc 
Επικοινωνίας και ΜΜΕ 

 

Μαρία Πολίτου, Βιβλιοθηκονόμος  

Σάββας Κιναμπάς, Βιβλιοθηκονόμος 

Δεδομένου του πλαισίου λειτουργίας της και της στελέχωσής της οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες της βιβλιοθήκης του τμήματος κρίνονται ικανοποιητικές. 
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(β) των Υπηρεσιών Πληροφόρησης; 

Κρίνονται ικανοποιητικές. 

 

6.1.4. Πώς είναι στελεχωμένα και πώς οργανώνονται τα Εργαστήρια ή/και τα 
Σπουδαστήρια του Τμήματος; 

 

Eργαστήριο Τεχνών και Πολιτιστικής Διαχείρισης 

Μέλη ΔΕΠ 

1. Καλλιόπη Ρηγοπούλου, καθηγήτρια, Διευθύντρια και  γραμματέα την 
επίκουρο καθηγήτρια Έλλη Φιλοκύπρου   

2. Μυρτώ Ρήγου, καθηγήτρια, αναπληρώτρια Διευθύντρια 

Αριθμός επιστημονικών συνεργατών 

1. Δρ. Ευαγγελία Διαμαντοπούλου, υπό διορισμό Λέκτωρ,  

2. Δρ. Δημήτρης Παπαχαραλάμπους Διδάκτωρ, Π.Δ.407,  

3. Δρ. Ελένη Βαρμάζη.  

4. Υποψήφιοι διδάκτορες:  

5. Ελένη Τζουμάκα,  

6. Αντώνης Βολανάκης,  

7. Ευαγγελία Γριντάκη, 

8. Μαρία Αδαμοπούλου,  

9. Κωνσταντίνα Σκόδρα. 

10. Γιάννης Βογιατζής 
11. Δήμητρα Δερτιλή 

12. Θωμάς Τσακαλάκης 
 

 

Εργαστήριο κοινωνικής έρευνας στα ΜΜΕ 

Ένα (1) μέλος ΕΤΕΠ (μισθοδοτούμενος)  

Αριθμός επιστημονικών συνεργατών  

 Εννέα (9) μέλη ΔΕΠ  

 58 άτομα (μη μισθοδοτούμενοι ερευνητές. Ορισμένοι εξ αυτών έλαβαν 
αμοιβή για τη συμμετοχή τους στα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά 
προγράμματα που υλοποιήθηκαν από το Εργαστήριο) 

 

Εργαστήριο Ψυχολογικών Εφαρμογών & Επικοινωνιακού Σχεδιασμού  

Το εργαστήριο στελεχώνεται από τα 6 μέλη ΔΕΠ του Τομέα και 1 γραμματέα. 
Κανείς από αυτούς δεν είναι μονίμως απασχολούμενος στο εργαστήριο. Το έργο 
τους εργαστηρίου υποστηρίζεται επίσης από 2 ωρομίσθιους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές και 3 υποψήφιους διδάκτορες. 

 Κατά την τελευταία πενταετία συνεργάστηκαν σε διάφορα προγράμματα του 
εργαστηρίου συνολικά 37 επιστημονικοί συνεργάτες. 
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Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και 
τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

Μέλη Δ.Ε.Π.:  

1. Μιχάλης Μεϊμάρης, Καθηγητής, διευθυντής 

2. Κωνσταντίνος Μουρλάς, Επίκουρος καθηγητής 

3. Δημήτρης Χαρίτος, Επίκουρος καθηγητής 

4. Δημήτρης Γκούσκος, εκλεγμένος Επίκουρος καθηγητής 

Γραμματειακή υποστήριξη: μία (1) διοικητική υπάλληλος (ΠΕ) ΙΔΑΧ  

Τεχνική υποστήριξη: ένας (1) εξωτερικός συνεργάτης 

 

Εργαστήριο Οπτικο-Ακουστικών Μέσων 

Μέλη Δ.Ε.Π.:  

1. Μαρία Κομνηνού, Αναπ. Καθηγήτρια, Διευθύντρια  

2. Στέλιος Παπαθανασόπουλος, Καθηγητής 

3. Ρόη Παναγιωτοπούλου, Καθηγήτρια 

Ε.Ε.ΔΙ.Π ΙΙ 

1. Νίκος Μύρτου 

Διδάκτορες: Δρ. Ιωάννης Λάμπρου 

Υποψήφιοι διδάκτορες: 3 

Μεταπτυχιακοί φοιτητές: 3 

Άλλες ιδιότητες: 10 

 
6.1.5. Πόσο αποτελεσματική θεωρείτε πως είναι η λειτουργία τους;  

Με δεδομένο το επίπεδο εξοπλισμού τους και τη στελέχωση σε ερευνητικό 
δυναμικό, η λειτουργία τους κρίνεται αποτελεσματική και αποδοτική.  

 

6.1.6. Πώς υποστηρίζονται οι υποδομές και υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 
του Τμήματος; Πόσο αποτελεσματικές είναι; 

Υποστηρίζονται από την κεντρική υπηρεσία μηχανοργάνωσης και πληροφορικής 
του ΕΚΠΑ που στεγάζεται στην πανεπιστημιούπολη. Θα ήταν 
αποτελεσματικότερο να υπήρχε και αντίστοιχη μονάδα στο κέντρο των Αθηνών 
για τα τμήματα που εδρεύουν στο κέντρο (μεταξύ αυτών και το ΕΜΜΕ). 

 

7.2. Υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας. 
6.2.1 Πώς εφαρμόζεται ο θεσμός του Σύμβουλου Καθηγητή; 

Δεν εφαρμόζεται. 

 

6.2.2. Πόσο αποτελεσματικά υποστηρίζεται η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής 
κοινότητας στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών; 

Δεν υπάρχει ειδικό τεχνικό υποστηρικτικό προσωπικό. Κατά κύριο λόγο, τα μέλη 
ΔΕΠ φροντίζουν μόνα τους την πρόσβαση στις νέες ΤΠΕ διαθέτοντας 
διαφορετικά επίπεδα δεξιότητας. Ενίοτε προσφέρεται βοήθεια από τη 
γραμματεία του εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών.   
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6.2.3. Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόμενων φοιτητών; Πόσο αποτελεσματική 
είναι η λειτουργία της;  

Δεν υπάρχει κατά συστηματικό τρόπο. Στο βαθμό που υπάρχει, εξασφαλίζεται 
κυρίως από την ανταπόκριση μεμονωμένων καθηγητών στα μαθήματά τους.   

 

6.2.4. Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των περισσότερο αδύναμων φοιτητών και εκείνων 
που δεν ολοκληρώνουν εμπρόθεσμα τις σπουδές τους; Πόσο αποτελεσματική είναι 
η λειτουργία της; 

Δεν υπάρχει. 

 

6.2.5. Παρέχονται υποτροφίες στους άριστους φοιτητές ή σε ειδικές κατηγορίες φοιτητών 
(πέραν των υποτροφιών του ΙΚΥ); 

 Στους άριστους μέσω εξετάσεων για χορήγηση υποτροφιών από τα 
κληροδοτήματα που διαχειρίζεται το ΕΚΠΑ. 

 

6.2.6. Υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική του Τμήματος για την ομαλή ένταξη των 
νεοεισερχόμενων στο Τμήμα φοιτητών; Πόσο αποτελεσματική είναι;  

Πέραν της καθιερωμένης ημέρας υποδοχής όπου γίνεται συστηματική 
παρουσίαση του τμήματος και των λειτουργιών του, δεν υπάρχει.  

 

6.2.7. Πώς συμμετέχουν οι φοιτητές στη ζωή του Τμήματος και του Ιδρύματος γενικότερα; 

Με τη συμμετοχή τους στις ημερίδες και τα συνέδρια που οργανώνει το τμημα 
και το ΕΠΙ, με τη συμμετοχή των αντιπροσώπων τους στις συνελεύσεις των 
οργάνων του τμήματος, καθώς φυσικά και με την καθημερινή  συμμετοχή τους 
στα μαθήματα και τα σεμινάρια, αλλά και την ερευνητική δραστηριότητα των 
εργαστηρίων.  

 

6.2.8. Πώς υποστηρίζονται ειδικά οι αλλοδαποί φοιτητές που μετακινούνται προς το Τμήμα; 

Οι φοιτητές του προγράμματος ERASMUS υποστηρίζονται από άτυπα δίκτυα 
όσον αφορά ζητήματα προσαρμογής και εγκατάστασης. ‘Οσον αφορά 
ακαδημαϊκά θέματα υποστηρίζονται από τον υπεύθυνο του προγράμματος και 
τους επιμέρους καθηγητές. Διοικητικά υποστηρίζονται από τη γραμματεία του 
Τμήματος.  Για τους υπόλοιπους αλλοδαπούς φοιτητές δεν υπάρχει κάποια 
ιδιαίτερη μέριμνα. Υπάρχει παλαιότερη απόφαση της ΓΣ για την συνολική 
υποστήριξη αυτών των φοιτητών, η οποία όμως δεν υλοποιήθηκε παρά τις 
αρχικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν. Το τμήμα σχεδιάζει να επανέλθει στο 
ζήτημα με πιο οργανωμένο τρόπο.   

7.3. Υποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το Τμήμα. 
6.3.1. Επάρκεια και ποιότητα των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης. 

 Η επάρκεια τα τελευταία πέντε χρόνια βαίνει ραγδαίως μειούμενη λόγω 
μειωμένης χρηματοδότησης. Η ποιότητα του υπάρχοντος υλικού είναι 
ικανοποιητική.  

6.3.2. Επάρκεια και ποιότητα κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού.  
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Λόγω της διασποράς των χώρων λειτουργίας του τμήματος σε διαφορετικά 
κτίρια η χρήση τεχνικού εξοπλισμού καθίσταται προβληματική  διότι πρέπει να 
μεταφέρεται από τα ίδια τα μέλη ΔΕΠ.  Το τμήμα διαθέτει λίγα αλλά σχετικά 
καλά φωτοτυπικά μηχανήματα. [Βλ. επίσης σχόλια για τον εξοπλισμό των 
εργαστηρίων]. 

 

6.3.3. Επάρκεια και ποιότητα χώρων και εξοπλισμού σπουδαστηρίων.  

Το τμήμα δεν διαθέτει σπουδαστήρια. 

 

6.3.4. Επάρκεια και ποιότητα γραφείων διδασκόντων. 

Υπάρχουν δύο διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ που δεν διαθέτουν δικό τους γραφείο. Οι 
υπόλοιποι είτε διαθέτουν δικό τους γραφείο είτε συστεγάζονται με άλλους. Δεν 
υπάρχει γραφείο για τους συνεργάτες του Τμήματος που απασχολούνται βάσει 
του ΠΔ 407 και ούτε για τους υποψήφιους διδάκτορες. 

 

6.3.5. Επάρκεια και ποιότητα χώρων Γραμματείας Τμήματος και Τομέων. 

Μη ικανοποιητική. Υπάρχει έλλειψη χώρων και εργονομίας. 

 

6.3.6. Επάρκεια και ποιότητα χώρων συνεδριάσεων. 

Ικανοποιητική για τις συνεδριάσεις της ΓΣ του τμήματος, μη ικανοποιητική για 
τις συνεδριάσεις των τομέων. 

 

6.3.7. Επάρκεια και ποιότητα άλλων χώρων (διδασκαλεία, πειραματικά σχολεία, μουσεία, 
αρχεία, αγροκτήματα, εκθεσιακοί χώροι κλπ). 

Μη ικανοποιητική επάρκεια και ποιότητα του  αρχείου του τμήματος. Δεν 
υπάρχει στο Τμήμα χώρος συναντήσεων του ακαδημαίκού προσωπικού, ο δε 
χώρος που διατίθεται για τον φοιτητικό σύλλογο κρίνεται ως απολυτως 
ανεπαρκής. Τα δεδομένα αυτά δεν ευνοούν την ανάπτυξη πανεπιστημιακής 
κοινότητας.     

 

6.3.8. Επάρκεια και ποιότητα υποδομών ΑΜΕΑ. 

Σχεδόν ανύπαρκτη. 

 

6.3.9. Πώς εξασφαλίζεται η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε υποδομές 
και εξοπλισμό του Ιδρύματος;  

Μέσω συνεννόησης των μελών ΔΕΠ μεταξύ τους και με τη Γραμματεία. 

 

7.4. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του Τμήματος (πλην εκπαιδευτικού 
και ερευνητικού έργου). 

6.4.1. Ποιες από τις λειτουργίες του Τμήματος υποστηρίζονται από ΤΠΕ;  

Χρησιμοποιείται το πρόγραμμα my studies μέσω του οποίου γίνονται δηλώσεις 
μαθημάτων, καταχώρηση βαθμολογιών, αναγόρευση πτυχιούχων.  Επίσης 
χρησιμοποιείται το πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ από την γραμματεία και τους 
φοιτητές για την δήλωση συγγραμμάτων, καθώς και το δίκτυο ΑΘΗΝΑ για την 
ηλεκτρονική επικοινωνία.   
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6.4.2. Ποιες από αυτές και πόσο χρησιμοποιούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες, τους 
φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος; 

Όλες οι παραπάνω δυνατότητες χρησιμοποιούνται τόσο από τα μέλη ΔΕΠ όσο 
και από τους Διοικητικούς και τους φοιτητές του Τμήματος. 

 

6.4.3. Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διαθέτουν ιστοσελίδα στο 
διαδίκτυο;  

Δέκα (10). 

6.4.4. Πόσο συχνά ανανεώνεται ο ιστότοπος του Τμήματος στο διαδίκτυο; 

Ο ιστότοπος του τμήματος βρίσκεται στο στάδιο της ριζικής αναδιοργάνωσής 
του, στο πλαίσιο της πρόσφατης αναβάθμισης της κεντρικής ιστοσελίδας του 
ΕΚΠΑ.  

7.5. Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη χρήση υποδομών και εξοπλισμού. 
6.5.1. Γίνεται ορθολογική χρήση των διαθέσιμων υποδομών του Τμήματος; Πώς 

διασφαλίζεται; 

Ναι, λόγω μάλιστα της στενότητας πόρων γίνεται προσπάθεια για την μέγιστη 
δυνατή αξιοποίησή τους. Τούτο διασφαλίζεται μέσω συνεννόησης με τη 
Γραμματεία του τμήματος και την εμπλοκή μέλους ΔΕΠ που είναι υπεύθυνο για 
την κατάρτιση του ωρολόγιου προγράμματος και του προγράμματος των 
εξετάσεων.  

 

6.5.2. Γίνεται ορθολογική χρήση του διαθέσιμου εξοπλισμού του Τμήματος; Πώς 
διασφαλίζεται; 

Ναι, βάσει των αναγκών των εργαστηρίων και των ωφελούμενων φοιτητών. 
Διασφαλίζεται μέσα από προγραμματισμό που γίνεται στο εσωτερικό των 
τομέων και βάσει αποφάσεων της ΓΣ. 

 

7.6. Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση οικονομικών πόρων.  
6.6.1. Προβλέπεται διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης προϋπολογισμού του Τμήματος; 

Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται; 

Δεν προβλέπεται τυπική και αναλυτική κατάρτιση και εκτέλεση προϋπολογισμού 
στο Τμήμα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του ΕΚΠΑ. Κάθε χρόνο γίνεται 
κατανομή του διαθέσιμου κονδυλίου από τον τακτικό προϋπολογισμό και τις 
δημόσιες δαπάνες του ΕΚΠΑ και εκτελείται βάσει του προγραμματισμού που 
έχει κάνει η προεδρία του τμήματος, οι τομείς και τα εργαστήρια. Υπάρχει 
πλήρης απορροφητικότητα των κονδυλίων.  

 

6.6.2. Προβλέπεται διαδικασία κατανομής πόρων; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται; 

Ναι προβλέπεται μέσω συνεννόησης των διευθυντών των τομέων, των 
εργαστηρίων και κεντρικής εισήγησης του Προέδρου  προς τη ΓΣ. Εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά μεταξύ άλλων διότι προβλέπεται και διατομεακό κονδύλιο. 

 

6.6.3. Προβλέπεται διαδικασία απολογισμού; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται; 
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Η Προεδρία του Τμήματος υποβάλλει προς ενημέρωση της ΓΣ οικονομικό 
απολογισμό κάθε έτους.  Επίσης κάθε έξι (6) μήνες  υποβάλλει έκθεση 
πεπραγμένων, καθώς και τελικη΄έκθεση πεπραγμένων στο τέλος της θητείας 
της. 
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8.  Συμπεράσματα 

9.1 Ποια, κατά την γνώμη σας, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία 
του Τμήματος, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από την Έκθεση Εσωτερικής 
Αξιολόγησης; 

 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

1. Πολυεπιστημονικότητα και διεπιστημονικότητα του προπτυχιακού προγράμματος 
σπουδών. 

2. Επίκαιρο και διεπιστημονικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. 

3. Ισχυρή θεωρητική κατάρτιση, η οποία αναγνωρίζεται από τα ιδρύματα υποδοχής των 
αποφοίτων ως μεταπτυχιακών φοιτητών αλλά και από την αγορά εργασίας . 

4. Επιτυχημένο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, μολονότι δεν είναι υποχρεωτική για 
όλους τους φοιτητές. 

5. Σημαντική εξωστρέφεια και «ορατότητα» στο δημόσιο χώρο. 

6. Συστηματική εμπλοκή μελών ΔΕΠ σε ερευνητικά προγράμματα, τόσο 
χρηματοδοτούμενα όσο και μη χρηματοδοτούμενα. 

7. Ποσοτικά και ποιοτικά υψηλό επίπεδο συνολικής εκροής κατά την πενταετία 
(διδασκαλία, δημοσιεύσεις, οργάνωση συνεδρίων και επιστημονικών ημερίδων, 
ερευνητικό έργο εργαστηρίων κ.α.) παρά την πενία σε χρηματοδοτήσεις και τις 
ελλείψεις  σε υποδομές:  

 35 ειβλία 

 12 Επιμέλειες βιβλίων 

 92 άρθρα σε επιστημονικά πςριοδικα με κριτές  

 15 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 

 127 δημοσιευμένες εισηγήσεις σε συνεδρια με κριτές 

 15 δημοσιευμένες εισηγήσεις σε συνέδρια χωρίς κριτές 

 94 κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 

 6 δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους με επιμελητή μέλος ΔΕΠ 

 49 άλλες εργασίες (βιβλιοκριτικές, πρόλογοι, εκθέσεις κ.λπ.) 

8. Σχετικά σύντομη συνολική διάρκεια φοίτησης. 

9. Υλοποίηση προγράμματος ERASMUS. 

10. Σχέσεις με κοινωνικούς φορείς. 

11. Κοινωνική προσφορά του Τμήματος.  

12. Βραβεύσεις και διακρίσεις μελών ΔΕΠ του Τμήματος. 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

1. Υπερθετικά ανεπαρκείς υλικοτεχνικές υποδομές (έλλειψη μόνιμης και λειτουργικής 
έδρας του Τμήματος, έλλειψη αιθουσών, σπουδαστηρίου, απαρχαιωμένος 
τεχνολογικός εξοπλισμός, περιορισμένοι χώροι εργαστηρίων). 

2. Ελλιπής χρηματοδότηση. 

3. Ανεπαρκής αριθμός δοικητικού προσωπικού. 

4. Ανεπαρκής αριθμός τεχνικού προσωπικού (έλειψη web administrator κ.α.). 

5. Ανεπάρκεια πόρων για την ανάπτυξη της βιβλιοθήκης. 
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6. Περιορισμένη αξιοποίηση από μέρους των μελών ΔΕΠ της πλατφόρμας eclass. 

7. Μικρή αξιοποίηση του προγράμματος ERASMUS ιδιαίτερα για εισερχόμενους 
φοιτητές και κινητικότητα μελών ΔΕΠ και διοικητικού προσωπικού. 

8. Απουσία σαφούς στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης.   

9. Αναγκαιότητα επικαιροποίησης της αποστολής και των στόχων του Τμήματος. 

10. Ροπή προς την πολυεπιστημονικότητα εις βάρος της διεπιστημονικότητας στο 
προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. 

11. Έλλειψη προαπαιτούμενων μαθημάτων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. 

12. Ελλιπής παρακολούθηση μαθησιακών στόχων. 

13. Έλλειψη συμβούλων καθηγητών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. 

14. Απουσία διαδικασιών ακαδημαϊκής και οικονομικής  υποστήριξης αδύνατων 
φοιτητών.  

15. Όχι καλή ανταπόκριση των φοιτητών στις ώρες συνεργασίας με τους διδάσκοντες.     

16. Αδυναμία υποστήριξης των ξένων φοιτητών. 

 

 

9.2. Διακρίνετε ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους  
κινδύνους από τα αρνητικά σημεία; 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 

1. Ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας μέσω του μεταπτυχιακού  και 
διδακτορικού προγράμματος σπουδών 

2. Περαιτέρω εξωστρέφεια του Τμήματος 

3. Βελτίωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών 

4. Αύξηση του αριθμού των επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ του 
Τμήματος 

5. Μεγαλύτερη εμπλοκή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε ερευνητικά 
έργα 

6. Διαμόρφωση στρατηγικού σχεδιασμού    

7. Διεύρυνση των εφαρμογών στο πρόγραμμα σπουδών χωρίς περιορισμό της 
θεωρητικής εκπαίδευσης  

 

ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 

1. Δεδομένης της δημοσιο-οικονομικής κρίσης: 
 συρρίκνωση/επιδείνωση της υλικοτεχνικής υποδομής, 

 συρρίκνωση του δοικητικού και τεχνικού προσωπικού, 

 μείωση του αριθμού μελών ΔΕΠ, 

 μείωση των συμβασιούχων διδασκόντων του Τμήματος, 

 αδυναμία πληρέστερης υποστήριξης των φοιτητών, 

 αδυναμία των μελών ΔΕΠ να συμμετέχουν σε ικανοποιητικό αριθμό 
συνεδρίων εκτός έδρας, προπαντός δε στο εξωτερικό,  
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 συρρίκνωση του αριθμού των ΜΜΕ και των θέσων εργασίας που μπορεί 
να εκφραστεί και ως περιορισμός της προτίμησης σε σπουδές 
επικοινωνίας,  

 μείωση θέσεων πρακτικής άσκησης. 

2. Περιστολή της διεθνοποίησης και της κινητικότητας φοιτητών και διδασκόντων  
μέσω του προγράμματος ERASMUS. 

3. Ανεπάρκεια της βιβλιοθήκης να ανταποκριθεί στις σύγχρονες επιστημονικές 
απαιτήσεις. 

4. Αδυναμία εξεύρεσης ενός σαφέστερου επιστημικού και επιστημολογικού στίγματος 
για το Τμήμα. 

5. Συνέχιση της αναντιστοιχίας της αποστολής και των σκοπών του Τμήματος με τις 
σύγχρονες εξελίξεις.   
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9. Σχέδια βελτίωσης 

 

10.1. Περιγράψτε το βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση 
των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων.  

Η γνωστοποίηση της παρούσας έκθεσης στο ευρύ κοινό με την ανάρτησή της 
στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.   

Ευαισθητοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος στα αρνητικά 
σημεία μέσω της αξιοποίησης της παρούσας έκθεσης. 

Ορισμός χρονοδιαγράμματος για την ανάληψη δράσεων για: 

1. επικαιροποίηση της αποστολής και των στόχων του Τμήματος 

2. την αντιμετώπιση των αρνητικών σημείων του Προπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών, τόσο από τους διδάσκοντες όσο και από την 
αντίστοιχη επιτροπή (προαπαιτούμενα μαθήματα, συνοχή του 
προγράμματος, επικαιροποίηση γνωστικών αντικειμένων, σύμβουλοι 
καθηγητές κ.α). 

3. την ορθολογικότερη, αποδοτικότερη και λιγότερο αγχώδη  λειτουργία 
των διοικητικών υπηρεσιών του τμήματος 

4. την περαιτέρω αξιοποίηση του προγράμματος ERASMUS  

 

Σε ότι αφορά τις ελλείψεις στην υλικο-τεχνική υποδομή οι δυνατότητες 
παρέμβασης του Τμήματος είναι περιορισμένες.  Ωστόσο ήδη καταβάλλονται 
προσπάθειες για πιο συστηματική και στοχευμένη αξιοποίηση των υποδομών με 
στόχο να καλυφθούν, έστω εν μέρει, οι ελλείψεις. Προς την κατεύθυνση αυτή 
έχει ήδη ληφθεί απόφαση ενοποίησης των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται 
για εκπαίδευση των φοιτητών σε ένα χώρο, ανεξαρτήτως μαθήματος και τομέα 
έτσι ώστε να δημιουργηθεί οικονομία κλίμακος. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
πιθανή έλλειψη προσωπικού λόγω της εφαρμογής του μέτρου της εργασιακής 
εφεδρείας στους διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου, ήδη έχουν 
προγραμματιστεί ενέργειες για την απόσπαση ή μετακίνηση προσωπικού με την 
κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία στο Τμήμα από άλλες υπηρεσίες στις οποίες 
ενδεχομένως πλεονάζει ή απασχολείται σε αντικείμενο διαφορετικό από αυτό 
στο οποίο είναι ειδικευμένο.  

Αναφορικά με τη βιβλιοθήκη έχει ήδη ληφθεί απόφαση από τη Σύγκλητο του 
ΕΚΠΑ για μεταφορά και ενοποίηση των βιβλιοθηκών των Τμημάτων Κοινωνικών 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών, με στόχο την καλλίτερη αξιοποίηση του υλικού και 
του προσωπικού, αλλά και τη δημιουργία προϋποθέσεων για εμπλουτισμό τους 
σε βιβλία, έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά κ.ά.  

Σε ότι αφορά την υποστήριξη των οικονομικά αδύναμων φοιτητών, το Τμήμα δεν 
έχει δυνατότητα παρέμβασης. Για την υποστήριξη των εργαζόμενων φοιτητών 
ήδη έχει ζητηθεί από τον Πρόεδρο του Τμήματος να γίνουν ρυθμίσεις από τους 
διδάσκοντες ώστε να διευκολυνθεί η αποτελεσματική εκπαίδευση των 
εργαζόμενων φοιτητών. Ωστόσο αναμένεται ότι θα χρειαστεί ορισμένο χρονικό 
διάστημα έως ότου διαμορφωθούν αυτές οι ρυθμίσεις.  

Η υφιστάμενη μορφή προώθησης των συνεργασιών Erasmus, που στηρίζεται 
κυρίως στην πρωτοβουλία των μεμονωμένων μελών ΔΕΠ, σε συνάρτηση με το 
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γενικότερο αρνητικό κλίμα των οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων  επιτρέπει 
μικρά περιθώρια παρέμβασης και βελτίωσης. Ωστόσο ήδη πραγματοποιούνται 
κάποιες επαφές για τη διεύρυνση του αριθμού των ξένων πανεπιστημίων με τα 
οποία συνεργάζεται το Τμήμα.   

Σε ότι αφορά την αξιοποίηση της πλατφόρμας e-class, σε συνεννόηση με την 
Πρόεδρο του Τμήματος θα ζητηθεί από τα μέλη ΔΕΠ κατά το τρέχον ακαδημαϊκό 
έτος όπως αυξηθεί ο αριθμός των μελών ΔΕΠ που την χρησιμοποιεί, και να 
εμπλουτιστεί το περιεχόμενο από εκείνα που ήδη την χρησιμοποιούν.  

Για την καλλίτερη συνεργασία με τους φοιτητές θα ενταθεί η πρακτική που έχει 
εγκαινιαστεί, σύμφωνα με την οποία ανακοινώνονται γραπτώς και ηλεκτρονικώς 
οι ώρες συνεργασίας των μελών ΔΕΠ με τους φοιτητές. Πρέπει όμως να ληφθεί 
υπ’ όψη ότι ικανός αριθμός μελών ΔΕΠ συνεργάζεται πλέον με τους φοιτητές 
μέσω της ηλεκτρονικής οδού (λ.χ. e-mails).  

       

10.2. Περιγράψτε το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση 
των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων.  

Προσαρμογή και ταυτόχρονη επικαιροποίηση της αποστολής του Προπτυχιακού 
και Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις  επερχόμενες αλλαγές ένεκα 
των αποχωρήσεων μελών ΔΕΠ (συνταξιοδοτήσεις) και της μη αναπλήρωσης του 
κενού λόγω της εφαρμοζόμενης πολιτικής διορισμών στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα. Οι τελικές ρυθμίσεις θα εξαρτηθούν από το είδος της Σχολής στην οποία 
θα ενταχθεί ή θα διαμορφώσει το Τμήμα. 

‘Ενταξη του Τμήματος σε ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα προκειμένου 
από τα λειτουργικά έξοδα να υπάρξουν πόροι για την αύξηση του αριθμού των 
δημοσιεύσεων και τη βελτίωση της ορατότητας του Τμήματος.  

Προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης των εφαρμογών στο πρόγραμμα σπουδών 
σχεδιάζεται έτσι ώστε το τρέχον και το επόμενο ακαδημαϊκό έτος να 
προσφερθούν 3 – 4 σεμινάρια εφαρμοσμένου χαρακτήρα. Προς την ίδια 
κατεύθυνση και ενισχυτικά σχεδιάζεται η ίδρυση εσωτερικού τηλεοπτικού 
σταθμού και η επαν-ενεργοποίηση ραδιοφωνικού σταθμού για την in house 
πρακτική εξάσκηση των φοιτητών. Για την επίτευξη του στόχου αυτού έχει ήδη 
ζητηθεί σχετικός εξοπλισμός στα πλαίσια της πρότασης που κατέθεσε το ΕΚΠΑ 
στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής.   

Σε ότι αφορά το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, την επικαιροποίηση της 
αποστολής και των στόχων του Τμήματος, την πρόβλεψη προαπαιτούμενων 
μαθημάτων, την έμφαση στη διεπιστημονικότητα και  τη θεσμοθέτηση του 
Συμβούλου Καθηγητή σε ορισμένο βαθμό αυτό θα πραγματοποιηθεί στα 
επόμενα 1 – 2 έτη.   

   

10.3. Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από τη Διοίκηση του Ιδρύματος. 

1. Η Διοίκηση του Ιδρύματος πρέπει να ολοκληρώσει το ταχύτερο δυνατόν την 
μεταστέγαση του Τμήματος.  

2. Στήριξη του Τμήματος σε επίδεδο σχεδιασμού και σε επίπεδο υλοποίησης 
αναφορικά με την ανάληψη και υλοποίηση ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων με στελέχη από την κεντρική διοίκηση.   
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12.4. Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία. 
 

1. Ρυθμίσεις που κατοχυρώνουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων 
των σχολών επικοινωνίας και ΜΜΕ (προσόντα δημοσιογράφων, στελεχών 
εταιρειών δημοσκοπήσεων κ.ά.) – στο πλαίσιο της εφαρμογής του 
ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης προσόντων. 

2. Κατοχύρωση της δυνατότητας των αποφοίτων του Τμήματος να συμμετέχουν 
στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς της Β/βάθμιας 
εκπαίδευσης.   

3. Οριστική διευθέτηση των αδειοδοτήσεων των ηλεκτρονικών ΜΜΕ στην 
Ελλάδα και την σταθεροποίηση του επικοινωνιακού τοπίου που αποτελεί το 
περιβάλλον εργασίας των αποφοίτων του Τμήματος.   

4. Άμεση εκταμίευση κονδυλίων στο πλαίσιο των προγραμμάτων Θαλής και 
Ηράκλειτος.   

5. Αύξηση της χρηματοδότησης που εγκρίνει η πολιτεία για τις ανάγκες του 
Τμήματος  
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10. Πίνακες 

Πίνακας 11-1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος3 

   2009-
2010 

2008-
2009 

2007-
2008 

2006-
2007 

2005-
2006 

2004-
2005 

Καθηγητές Σύνολο 11       

 Από εξέλιξη*  - - - 1 3 2 

 Νέες προσλήψεις*  - - - - - - 

 Συνταξιοδοτήσεις*  - - - - - - 

 Παραιτήσεις*  - - - - - - 

Αναπληρωτές Καθηγητές Σύνολο 3       

 Από εξέλιξη*  - - - 1 - - 

 Νέες προσλήψεις*  - - - - - - 

 Συνταξιοδοτήσεις*  - - - - - - 

 Παραιτήσεις*  - - - - - - 

Επίκουροι Καθηγητές Σύνολο 9       

 Από εξέλιξη*  - 1 2 - 1 - 

 Νέες προσλήψεις*  - - - - - - 

 Συνταξιοδοτήσεις* 2 2    - - - - - 

 Παραιτήσεις*  - - - - - - 

Λέκτορες Σύνολο 3       

                                                             
3 Οι παύλες στα κενά κελιά σημαίνουν ότι δεν έχει ή είχε σημειωθεί μεταβολή στην αντίστοιχη κατηγορία προσωπικού κατά την προηγούμενη πενταετία. 
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 Νέες προσλήψεις*  - - - 2 - - 

 Συνταξιοδοτήσεις*  - - - - - - 

 Παραιτήσεις*  - - - - -  

Μέλη ΕΕΔΙΠ Σύνολο 2  1 - - - - - 

Διδάσκοντες επί 
συμβάσει** 

Σύνολο -* 13 11 13 11 8 8 

Τεχνικό προσωπικό 
εργαστηρίων 

Σύνολο  2 - 1 - - 1 - 

Διοικητικό προσωπικό Σύνολο 8 - - - - - - 

 

* Δεν έχει συμπληρωθεί το πεδίο καθώς το αριθμητικό άθροισμα θα ήταν παραπλανητικό δεδομένου ότι: α) εδώ και πολλά χρόνια εγκρίνεται 
στο Τμήμα μία (1) θέση/κονδύλιο του ΠΔ 407 σε βαθμίδα τακτικού καθηγητή το οποίο διαμοιράζεται σε μεγάλο αριθμό διδασκόντων επί 
συμβάσει. β) κατά κανόνα, και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το Τμήμα  ανανεώνει τις συμβάσεις αυτές και ουσιαστικά πρόκειται, 
εκτόες λίγων εξαιρέσεων, για τα ίδια άτομα.   
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Πίνακας 11-2.1. Εξέλιξη των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών 

 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 

Προπτυχιακοί 143 185 177 174 185 

Μεταπτυχιακοί 22 -4 30 31 30 

Διδακτορικοί 10 10 10 12 13 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Το ακδ. Έτος 2007-8 το Τμήμα δεν δέχθηκε νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές λόγω της περάτωσης του ΜΠΣ καιο της επικείμενης έναρκης νέου. 
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Πίνακας 11-2.2. Εξέλιξη των εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος  

Εισαχθέντες με:  2008-20095 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 

Εισαγωγικές εξετάσεις 116 143 141 144 141 

Μετεγγραφές (εισροές 
προς το Τμήμα) 

1 10 1 4 4 

Μετεγγραφές (εκροές 
προς άλλα Τμήματα) 

3 4 3 1 2 

Κατατακτήριες εξετάσεις 
(Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

5 8 9 6 15 

Άλλες κατηγορίες6 18 20 23 19 23 

Σύνολο 143 185 177 174 185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
5 Εδώ αναγράφεται το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τα έτη των επόμενων στηλών προσαρμόζονται αντίστοιχα προς τα πίσω.  
6 Το σύνολο προκύπτει από την άθροιση των ανωτέρω, αφού αφαιρεθεί ο αριθμός των μετεγγραφέντων σε άλλα τμήματα. 
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Πίνακας 11-3. Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) 

 

Τίτλος ΜΠΣ: «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ » 
 

 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 46 - 118 187 228 

 (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 24 - 40 60 68 

(β) Πτυχιούχοι άλλων 
Τμημάτων 

22 - 78 127 160 

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων 
θέσεων  

20 - 30 30 30 

Συνολικός αριθμός εγγραφέντων  22 - 30 31 30 

Συνολικός αριθμός 
αποφοιτησάντων  

2 - 27 26 25 

 

Εν όψει της αναδιοργάνωσης του ΜΠΣ λόγω της επίσημης λήξης του παλαιού, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 το Τμήμα 
δεν δέχθηκε νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το παλαιό μεταπτυχιακό πρόγραμμα ήταν αρκετά γενικό ως προς το περιεχόμενό 
του και για το λόγο αυτό συγκέντρωνε μεγάλο αριθμό αιτούντων από άλλα τμήματα. Το νέο ΜΠΣ είναι πολύ πιο εξειδικευμένο 
και ως εκ τούτου δεν προσελκύει πολλούς ενδιαφερομένους από ετερόκλητα πανεπιστημιακά τμήματα και γνωστικά πεδία.    
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Πίνακας 11-4. Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Πρόγραμμα 
Διδακτορικών Σπουδών 

 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 21 17 13 14 14 

 (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 14 12 8 9 11 

(β) Πτυχιούχοι άλλων 
Τμημάτων 

7 5 5 5 3 

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων 
θέσεων 

-* *- *  - -* * - 

Συνολικός αριθμός εγγραφέντων 
υποψηφίων 

10 10 10 12 13 

Απόφοιτοι 9 5 4 6 2 

Μέση διάρκεια σπουδών αποφοίτων 6 5 7 6 5 

 

Επεξηγήσεις: 

«Απόφοιτοι»:  Αριθμός Διδακτόρων που ανακηρύχθηκαν στο έτος που αφορά η στήλη. 

*= Δεν υφίσταται όριο στο συνολικό αριθμό των προσφερόμενων θέσεων. 
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Πίνακας 11-5.1. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

 

ΜΑΘΗΜΑ Ιστότοπος 

Σελίδα 

Οδηγού 

Σπουδών 

Διδάσκοντες 

(Συνεργάτες) 

Υποχρεωτικό 
/ 

Κατ' 
επιλογήν 

Αξιολόγηση 

από 
φοιτητή 

(Ναι / Όχι) 

Διαλέξεις/ 
Φροντιστήριο/ 
Εργαστήριο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι www.media.uoa.gr 80 Γ.ΠΛΕΙΟΣ Υ ΝΑΙ (Δ) 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

www.media.uoa.gr 80 Ε.ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΥ Υ ΝΑΙ (Δ) 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ 
ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
www.media.uoa.gr 81 Π.ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ/ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Υ 

ΝΑΙ 

 
(Δ) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

www.media.uoa.gr 81 Κ.ΜΟΥΡΛΑΣ Υ ΝΑΙ (Δ) (Ε) 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

www.media.uoa.gr 82 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Υ ΝΑΙ (Δ) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Τα 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

www.media.uoa.gr 83 Ν.ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Υ ΝΑΙ 
(Δ) 

(Φ) 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ www.media.uoa.gr 86 Γ.ΜΑΝΙΑΤΗΣ Υ ΝΑΙ (Δ) 

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

www.media.uoa.gr 86 Σ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Υ ΝΑΙ (Δ) 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

www.media.uoa.gr 86 Π.ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Υ ΝΑΙ (Δ) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ 
ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
www.media.uoa.gr 87 

Σ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Μ.ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ 

Υ ΝΑΙ (Δ) 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

www.media.uoa.gr 88 Ν.ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Υ ΝΑΙ (Δ) 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 

www.media.uoa.gr 87 Α.ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ Υ ΝΑΙ (Δ) 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

www.media.uoa.gr 91 Β.ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Υ ΝΑΙ (Δ) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

www.media.uoa.gr 92 Μ.ΚΟΜΝΗΝΟΥ/ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Υ ΝΑΙ (Δ) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

www.media.uoa.gr 93 Μ.ΝΤΑΒΟΥ Υ ΝΑΙ (Δ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
www.media.uoa.gr 93 Δ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ Υ ΝΑΙ (Δ) 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ 

www.media.uoa.gr 94 Κ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Υ ΝΑΙ (Δ) 
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ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ www.media.uoa.gr 83 Λ.ΤΣΑΛΙΚΗ Υ ΝΑΙ (Δ) 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ www.media.uoa.gr 83 Σ.ΜΟΣΧΟΝΑΣ Υ ΝΑΙ (Δ) 

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΕΝΤΥΠΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

www.media.uoa.gr 84 Μ.ΚΟΜΝΗΝΟΥ Υ ΝΑΙ (Δ) 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ www.media.uoa.gr 84 Ε.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Υ ΝΑΙ (Δ) 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

www.media.uoa.gr 85 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Υ ΝΑΙ (Δ) 

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΜΕ www.media.uoa.gr 85 Ι.ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Υ ΝΑΙ (Δ) 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ 

www.media.uoa.gr 88 Δ.ΧΑΡΙΤΟΣ Υ ΝΑΙ (Δ) 

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 

www.media.uoa.gr 89 Α.ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ Υ ΝΑΙ (Δ) 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ 
ΕΙΚΟΝΑΣ 

www.media.uoa.gr 89 Π.ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Υ ΝΑΙ (Δ) 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

www.media.uoa.gr 90 Ε.ΣΟΡΟΓΚΑΣ Υ ΝΑΙ (Δ) 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

www.media.uoa.gr 90 Α.ΤΣΕΒΑΣ Υ ΝΑΙ (Δ) 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
www.media.uoa.gr 88 Γ.ΠΑΝΟΥΣΗΣ Υ ΝΑΙ (Δ) 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ 

ΗΘΙΚΗ 
www.media.uoa.gr 92 Γ.ΜΑΝΙΑΤΗΣ Υ ΟΧΙ (Δ) 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

www.media.uoa.gr 92  Υ ΝΑΙ (Δ) 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΚΑΙ ΜΜΕ 

www.media.uoa.gr 93 Ν.ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Υ ΝΑΙ (Δ) 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 
www.media.uoa.gr 94 Μ.ΚΟΜΝΗΝΟΥ Υ ΝΑΙ (Δ) 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

www.media.uoa.gr 95 Λ.ΤΣΑΛΙΚΗ Υ ΝΑΙ (Δ) 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ-

ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ 
www.media.uoa.gr ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 
Μ.ΡΗΓΟΥ Ε ΝΑΙ (Δ) 

ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΘΕΣΜΟΙ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

www.media.uoa.gr 109 Δ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ Ε ΝΑΙ (Δ) 

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

www.media.uoa.gr 110 Σ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε ΝΑΙ (Δ) 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ 

www.media.uoa.gr 110 Δ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Ε ΝΑΙ (Δ) 
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙ 

www.media.uoa.gr 111 Μ.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε ΝΑΙ (Δ) 

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΜΕ ΙΙ 

www.media.uoa.gr 111 Μ.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε ΝΑΙ (Δ) 

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΤΟ 
ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΜΜΕ 

www.media.uoa.gr 111 Α.ΤΣΕΒΑΣ Ε ΝΑΙ (Δ) 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

www.media.uoa.gr 111 Ε.ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΥ Ε ΝΑΙ (Δ) 

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

www.media.uoa.gr 112 Δ.ΧΑΡΙΤΟΣ Ε ΝΑΙ (Δ) 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

www.media.uoa.gr 113 Μ.ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ Ε ΝΑΙ (Δ) 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ www.media.uoa.gr 113 Σ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε ΝΑΙ (Δ) 

ΑΝΤΙΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ 
ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

www.media.uoa.gr 113 Γ.ΠΑΝΟΥΣΗΣ Ε ΝΑΙ (Δ) 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
www.media.uoa.gr 106 Σ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε ΝΑΙ (Δ) 

ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΙ www.media.uoa.gr 108 Β.ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Ε ΝΑΙ (Δ) 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 

www.media.uoa.gr 107 Δ.ΓΚΟΥΣΚΟΣ Ε ΝΑΙ (Δ) (Ε) 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
www.media.uoa.gr 114 Δ.ΓΚΟΥΣΚΟΣ Ε ΝΑΙ 

(Δ) 

(Ε) 

ΜΥΘΟΣ, ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ, 
ΤΕΧΝΗ 

www.media.uoa.gr 108 Κ.ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Ε ΝΑΙ (Δ) 

ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ 
ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΑ 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ 

www.media.uoa.gr 117 Δ.ΧΑΡΙΤΟΣ Σ ΝΑΙ (Δ) 

ΕΙΔΙΚΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ www.media.uoa.gr 117 Σ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Σ ΝΑΙ (Δ) 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 

www.media.uoa.gr 118 Κ.ΜΟΥΡΛΑΣ Σ ΝΑΙ (Δ) 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ,ΚΟΙΝΗ 

ΓΝΩΜΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

www.media.uoa.gr ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ 

Ν.ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Ε ΝΑΙ (Δ) 

ΡΗΤΟΡΙΚΗ www.media.uoa.gr 96 Γ.ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ε ΟΧΙ (Δ) 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΜΜΕ 

www.media.uoa.gr 96 Μ.ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ Ε ΝΑΙ (Δ) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

www.media.uoa.gr 97 Μ.ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ Ε ΝΑΙ (Δ) 
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ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ι 

www.media.uoa.gr 98 Μ.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε ΝΑΙ (Δ) 

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΓΡΑΦΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε Ι 

www.media.uoa.gr 98 Μ.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε ΝΑΙ (Δ) 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΤΑ 

ΝΕΩΤΕΡΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 
ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 

www.media.uoa.gr 107 Μ.ΚΟΜΝΗΝΟΥ Ε ΝΑΙ (Δ) 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΣ 

www.media.uoa.gr 99 Δ.ΧΑΡΙΤΟΣ Ε ΝΑΙ 
(Δ) 

(Ε) 

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

www.media.uoa.gr 100 Σ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε ΝΑΙ (Δ) 

ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

www.media.uoa.gr 100 Ε.ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΥ Ε ΝΑΙ (Δ) 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΛΟΓΟΥ 
www.media.uoa.gr 101 Σ.ΜΟΣΧΟΝΑΣ Ε ΝΑΙ (Δ) 

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

www.media.uoa.gr 101 Α.ΤΣΕΒΑΣ Ε ΝΑΙ (Δ) 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

www.media.uoa.gr 101 Δ.ΓΚΟΥΣΚΟΣ Ε ΝΑΙ 
(Δ) 

(Ε) 
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Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ 

www.media.uoa.gr 102 Γ.ΠΑΝΟΥΣΗΣ Ε ΝΑΙ (Δ) 

ΠΑΙΓΝΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

www.media.uoa.gr 103 Γ.ΓΚΟΥΣΚΟΣ Ε ΝΑΙ 
(Δ) 

(Ε) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ 

www.media.uoa.gr 115 Μ.ΜΕΙΜΑΡΗΣ Σ ΝΑΙ 
(Δ) 

(Ε) 

ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-
ΟΠΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

www.media.uoa.gr 116 Δ.ΧΑΡΙΤΟΣ Σ ΝΑΙ 
(Δ) 

(Ε) 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΠΗΓΩΝ 
www.media.uoa.gr 117 

Σ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ/ 

Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ 
Σ ΝΑΙ 

(Δ) 

 

MONITORING ΣΤΑ ΜΜΕ www.media.uoa.gr ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ 

Γ.ΠΛΕΙΟΣ Σ ΝΑΙ 
(Δ) 

(Ε) 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ 
ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ 
www.media.uoa.gr ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 
Ν.ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σ ΝΑΙ 

(Δ) 

 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ 
www.media.uoa.gr 118 Σ.ΜΟΣΧΟΝΑΣ Σ ΝΑΙ 

(Δ) 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ 

www.media.uoa.gr 96 Δ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ Ε ΝΑΙ (Δ) 

ΗΘΙΚΗ, 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ  

www.media.uoa.gr 104 Μ. ΡΗΓΟΥ Ε ΝΑΙ (Δ) 
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ΒΙΟΗΘΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΜΕ 

www.media.uoa.gr 108 Μ. ΡΗΓΟΥ Ε ΝΑΙ (Δ) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 

www.media.uoa.gr 102 Σ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ Ε ΝΑΙ (Δ) 
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Πίνακας 11-5.2. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Μάθημα 
Πολλαπλή 

Βιβλιογραφία 

Σύνολο 

Ωρών 

Διδακτικές 

Μονάδες 

 

Υπόβαθρου 
(Υ) 

Επιστημονικής 

Περιοχής 
(ΕΠ) 

Γενικών 
Γνώσεων (ΓΓ) 

Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 
(ΑΔ) 

Κορμού(Κο) 

Ειδίκευσης(Ε) 

Κατεύθυνσης(Κα) 

Εγγεγραμμένοι 

φοιτητές 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που συμμετείχαν 

στις εξετάσεις 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτικών 

Μέσων 
Ναι/Όχι7 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που πέρασε 
επιτυχώς στην 

κανονική & 
επαναληπτική 

εξέταση 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι ΝΑΙ 3 5 Υ ΚΟ 253 173 ΝΑΙ 112 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΝΑΙ 3 5 ΓΓ ΚΟ 206 169 ΝΑΙ 113 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 3 5 Υ ΚΟ   ΝΑΙ  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ 
ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΝΑΙ 3 5 Υ ΚΟ 194 173 ΝΑΙ 91 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΝΑΙ 3 5 Υ ΚΟ 273 187 ΝΑΙ 121 

                                                             
7 Με την καταφατική απάντηση «ΝΑΙ» στην επάρκεια των εκπαιδευτικών μέσων εννοείται είτε η εκ μέρους των μελών ΔΕΠ στοιχειώδης διασφάλιση των εν λόγω μέσων στο πλαίσιο των αναγκών 
των επιμέρους μαθημάτων (μεταφορά από τους ίδιους), είτε η διασφάλισή τους από το Τμήμα ή το Ίδρυμα, πάντοτε στο πλαίσιο της γενικότερης ποσοτικής και ποιοτικής σπάνεως, η οποία και 
τεκμηριώθηκε στην παρούσα έκθεση.    
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΝΑΙ 3 5 ΓΓ Κο 234 168 ΝΑΙ 119 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΝΑΙ 3 5 Υ Κο 226 220 ΝΑΙ 117 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΝΑΙ 3 5 Υ Κο 268 152 ΝΑΙ 114 

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΝΑΙ 3 5 Υ Κο 201 141 ΝΑΙ 128 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΝΑΙ 3 5 Υ ΚΟ 269 189 ΝΑΙ 126 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 
ΤΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΝΑΙ 3 5 Υ Κο 272 187 ΝΑΙ 113 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 3 5 Υ Κο 245 155 ΝΑΙ 143 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΝΑΙ 3 5 Υ Κο 286 207 ΝΑΙ 158 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 317 289 ΝΑΙ 116 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 203 162 ΝΑΙ 151 

ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 313 253 ΝΑΙ 170 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 295 273 ΝΑΙ 154 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 290 223 ΝΑΙ 132 

ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 147 87 ΝΑΙ 73 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 125 59 ΝΑΙ 44 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΜΜΕ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 201 147 ΝΑΙ 143 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 
ΤΩΝ ΜΜΕ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 22 3 ΝΑΙ 2 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΟΗ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 138 60 ΝΑΙ 59 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 188 139 ΝΑΙ 132 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 201 89 ΝΑΙ 79 

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ι 

ΝΑΙ 3 5 ΓΓ Ε 16 2 ΝΑΙ 2 

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΓΡΑΦΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε Ι 

ΝΑΙ 3 5 ΑΔ Ε 14 3 ΝΑΙ 3 
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ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΤΑ 

ΝΕΩΤΕΡΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 
ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 10 0 ΝΑΙ 0 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 9 0 ΝΑΙ 0 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 20 0 ΝΑΙ 0 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ – ΜΗΧΑΝΗΣ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 52 12 ΝΑΙ 9 

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 138 81 ΝΑΙ 69 

ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 89 35 ΝΑΙ 28 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΛΟΓΟΥ 
ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 90 22 ΝΑΙ 19 

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 67 24 ΝΑΙ 23 

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 17 3 ΝΑΙ 2 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 45 8 ΝΑΙ 6 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 3 0 ΝΑΙ 0 
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Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 260 193 ΝΑΙ 184 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΝΑΙ 3 5 ΑΔ Ε 24 6 ΝΑΙ 6 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ 
ΜΜΕ 

ΝΑΙ 3 5 ΑΔ Ε 12 0 ΝΑΙ 0 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ 

ΝΑΙ 3 5 ΑΔ Ε 56 24 ΝΑΙ 16 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΝΑΙ 3 5 ΑΔ Ε 38 12 ΝΑΙ 12 

ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-
ΟΠΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΝΑΙ 3 5 ΑΔ Ε 53 14 ΝΑΙ 13 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΠΗΓΩΝ 
ΝΑΙ 3 5 ΑΔ Ε 161 

126 

 
ΝΑΙ 126 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ 
ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΝΑΙ 3 5 ΑΔ Ε 77 40 ΝΑΙ 25 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 33 2 ΝΑΙ 2 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΝΑΙ 3 5 Υ ΚΟ 297 202 ΝΑΙ 114 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ 3 5 Υ ΚΟ 339 199 ΝΑΙ 126 

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΕΝΤΥΠΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΝΑΙ 3 5 Υ ΚΟ 218 202 ΝΑΙ 124 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΝΑΙ 3 5 Υ ΚΟ 231 174 ΝΑΙ 132 
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΝΑΙ 3 5 ΓΓ ΚΟ 276 194 ΝΑΙ 159 

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΜΕ ΝΑΙ 3 5 Υ ΚΟ 191 130 ΝΑΙ 86 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΜΜΕ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 343 163 ΝΑΙ 132 

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΝΑΙ 3 5 Υ ΚΟ 342 238 ΝΑΙ 98 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ 
ΕΙΚΟΝΑΣ 

ΝΑΙ 3 5 Υ ΚΟ 224 188 ΝΑΙ 
 

129 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΝΑΙ 3 5 Υ ΚΟ 171 121 ΝΑΙ 114 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΝΑΙ 3 5 Υ ΚΟ 378 291 ΝΑΙ 118 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΝΑΙ 3 5 Υ ΚΟ 200 132 ΝΑΙ 120 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ 
ΗΘΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 300 225 ΝΑΙ 182 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 289 245 ΝΑΙ 133 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΚΑΙ ΜΜΕ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 374 272 ΝΑΙ 189 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 
ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 263 217 ΝΑΙ 124 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 233 152 ΝΑΙ 142 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ-

ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 102 18 ΝΑΙ 18 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 19 0 ΝΑΙ 0 

ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΘΕΣΜΟΙ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 88 25 ΝΑΙ 2 

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 147 119 ΝΑΙ 107 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 217 75 ΝΑΙ 75 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 13 1 ΝΑΙ 1 

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙ 

ΝΑΙ 3 5 ΓΓ Ε 11 6 ΝΑΙ 6 

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 
ΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΜΕ ΙΙ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 6 1 ΝΑΙ 1 

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΤΟ 
ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΜΜΕ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 18 1 ΝΑΙ 1 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ 
ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

ΝΑΙ 3 5 ΑΔ Ε 23 0 ΝΑΙ 0 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 84 36 ΝΑΙ 31 

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 79 16 ΝΑΙ 15 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 194 130 ΝΑΙ 130 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 221 73 ΝΑΙ 73 

ΑΝΤΙΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ 
ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 200 148 ΝΑΙ 143 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 85 54 ΝΑΙ 47 

 

ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΑΦΗΓΗΣΗ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 13 2 ΝΑΙ 2 

ΠΑΙΓΝΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 51 8 ΝΑΙ 4 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΜΕ ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 28 0 ΝΑΙ 0 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 33 5 ΝΑΙ 3 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 77 21 ΝΑΙ 14 

ΜΥΘΟΣ, ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ, 
ΤΕΧΝΗ 

ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 158 38 ΝΑΙ 33 

ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΙ ΝΑΙ 3 5 ΕΠ Ε 69 40 ΝΑΙ 29 

ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ 
ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΑ 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ 

ΝΑΙ 3 5 ΑΔ Ε 165 133 ΝΑΙ 133 

ΕΙΔΙΚΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΝΑΙ 3 5 ΑΔ Ε 168 104 ΝΑΙ 91 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΜ 

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟΥ 
ΝΑΙ 3 5 ΑΔ Ε 38 10 ΝΑΙ 8 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΝΑΙ 3 5 ΑΔ Ε 79 31 ΝΑΙ 31 
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Πίνακας 11-6.1 Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

 

Έτος 
Αποφοίτησης 

Συνολικός αριθμός 
αποφοιτησάντων8 

Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών 
και % επί του συνόλου των 

αποφοιτησάντων) 

Μέσος όρος Βαθμολογίας  
(στο σύνολο των 
απόφοιτων) 

5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2003-2004 132 
0 

(ο%) 
28 

(21%) 
99 

(75%) 
5 

(4%) 
 

7,44 

2004-2005 208 
2 

(1%) 
46 

(22%) 
152 

(73%) 
8 

(4%) 
 

7,48 

2005-2006 99 
1 

(1%) 

27 

(27%) 

67 

(68%) 

4 

(4%) 

 

7,35 

2006-2007 98 
0 

(0%) 

14 

(14%) 

82 

(83%) 

2 

(3%) 

 

7,51 

2007-2008 214 
1 

(0.5%) 
49 

(23%) 
150 

(71%) 
14 

(6.5%) 
 

7,45 

2008-2009 153 
0 

(0%) 
70 

(46%) 
81 

(53%) 
2 

(1%) 
 

7,16 

Σύνολο 904 
4 

(0.12%) 
234 

(26%) 
631 

(70%) 
35 

(3.88%) 
 

7,40 

 

  

                                                             
8 Προσοχή! Ο αριθμός αυτός πρέπει να συμφωνεί με το άθροισμα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το αντίστοιχο έτος στις στήλες Κ+1, Κ+2 …..στον πίνακα  7.3. 
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Πίνακας 11-6.2 Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και διάρκεια σπουδών 

 

  Απ οφο ι τ ή σ α ν τ ε ς  
Δ ι ά ρ κ ε ι α  Σπ ο υ δώ ν  (σ ε  έ τ η )  

Ποσοστιαία αναλογία 
  

Έτος 
εισαγωγής 

Συνολικός 
αριθμός 

εισαχθέντων9 
Κ10 Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 ≥Κ+6 

Μη 
αποφοιτήσαν
τες σε χρόνο 
διπλάσιο του 
Κανονικου 

(Κ) 

Συνολικό ποσοστό 
αποφοιτησάντων11 

Συνολικό 
ποσοστό μη 

αποφοιτησάντων 

2002-2003 174 4 58 61 10 5 2  34 80,5% 19,5% 

2003-2004 177  90 34 11 3   39 78% 22% 

2004-2005 185 20 78 29 5    53 72% 28% 

2005-2006 174 19 83 6     66 62% 38% 

2006-2007 177 16 30      131 26% 74% 

2007-2008 185           

2008-2009 143           

 

 

  

                                                             
9 Αντιγράψτε από την τελευταία αράδα του Πίνακα 7.2. 
10 Σε αυτήν και τις επόμενες 6 στήλες σημειώστε για κάθε έτος τον αριθμό των αποφοιτησάντων. Το άθροισμα των αριθμών αυτών, μαζί  με τον αριθμό των φοιτητών που δεν έχουν ακόμη 
αποφοιτήσει (της επόμενης στήλης) πρέπει να είναι ίσο με τον συνολικό αριθμό των εισαχθέντων κάθε έτους (της στήλης 2). 
11 Στην στήλη αυτή σημειώνεται η ποσοστιαία αναλογία των αποφοιτησάντων κάθε έτους σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των εισαχθέντων του έτους (της στήλης 2). 
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Πίνακας 11-7.1. Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

ΜΑΘΗΜΑ 
 

 
 
 

Κωδικός 
Μαθήματος 

Ιστότοπος 
Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών 

Υπεύθυνος Διδάσκων 
και Συνεργάτες 

(ονοματεπώνυμο και 
βαθμίδα) 

Υποχρεω- 
τικό (Υ) , 

 
κατ'επι- 
λογήν (Ε) 

 
Ελεύθερης 
Επιλογής 

(ΕΕ) 

 
Διαλέξεις 

(Δ), 
Φρονιτστή- 
ριο (Φ) 
Εργαστη- 
ριο (Ε) 

Σε ποιο 
εξάμηνο 

διδάχθηκε;12 
 

(Εαρ.-Χειμ.) 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγρά- 
φησαν 
στο 

μάθημα 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
συμμετει- 
χαν στις 
εξετάσεις 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
πέρασε 
επιτυχώς 
στην 

κανονική 
ή επανα- 
ληπτική 
εξέταση 

 
Αξιολογή-
θηκε 

από τους 
Φοιτητές;1

Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας 
και Ανάλυσης 1000 www.media.uoa.gr 80 Επίκουρος Καθηγητής 

Αντώνης Αρμενάκης Υ Δ ΧΕΙΜ 52 52 46 ΝΑΙ 

Η δομή και η λειτουργία 
Του επικοινωνιακού πεδίου 

της Ευρώπης 
1501 www.media.uoa.gr 81 Καθηγητής Στέλιος 

Παπαανασόπουλος Υ Δ ΧΕΙΜ 10 10 10 ΝΑΙ 

Οι πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
επικοινωνιακό πεδίο 

1502 www.media.uoa.gr 81 Λέκτορας Αθανάσιος 
Τσεβάς Υ Δ ΧΕΙΜ 10 10 

10 

 
ΝΑΙ 

Ειδικά θέματα δημόσιας 
επικοινωνίας 1201 www.media.uoa.gr 86 Καθηγητής Γ. Πανούσης Υ Δ ΧΕΙΜ 10 10 9 ΝΑΙ 

Κυβερνοχώρος και δημόσια 
σφαίρα 1202 www.media.uoa.gr 86 Λίζα Τσαλίκη  

Λέκτορας Υ Δ ΧΕΙΜ 10 8 8 ΝΑΙ 

Ζητήματα κουλτούρας στον 
δημόσιο και  ιδιωτικό χώρο 1301 www.media.uoa.gr 90 Καθηγητής Βασίλης 

Καραποστόλης Υ Δ ΧΕΙΜ 10 9 8 ΝΑΙ 

                                                             
12 Σημειώστε με την υποδεικνυόμενη συντομογραφία σε ποιο από τα δύο εξάμηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το συγκεκριμένο μάθημα. 
13 Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια γι’ αυτό το μάθημα. Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε. Αφήστε το 
πεδίο κενό. Επίσης,  περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των 
φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων 
από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες) 
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Εικόνα, βλέμμα και φύλο 
στον  κινηματογράφο 1302 www.media.uoa.gr 90 Αν. Καθηγήτρια 

Μαρία Κομνηνού Υ Δ ΧΕΙΜ 10 9 8 ΝΑΙ 

Περί Συγκρούσεων: Θεωρίες 
και Πρακτικές 1101 www.media.uoa.gr 94 Αν. Καθηγητής 

Νικόλαος Χρηστάκης Υ Δ ΧΕΙΜ 10 10 9 ΝΑΙ 

Συγκρούσεις, Επικοινωνία 
και Διαχείριση 
Συναισθημάτων 

1102 www.media.uoa.gr 95 Καθηγήτρια  
Μπετίνα Ντάβου Υ Δ ΧΕΙΜ 10 10 10 ΝΑΙ 

Περιβάλλοντα 
Επικοινωνίας στο Φυσικό 
και στον Ψηφιακό Κόσμο 

1401 www.media.uoa.gr 98 Επικ. Καθηγ.  
Δ. Χαρίτος Y ΕΡΓ ΧΕΙΜ 10 10 7 ΝΑΙ 

Επικοινωνιακές 
Διαστάσεις του Νέου 

Τεχνολογικού 
Περιβάλλοντος 

1402 www.media.uoa.gr 99 Καθηγητής  
Μιχάλης Μεϊμάρης Υ ΕΡΓ ΧΕΙΜ 10 10 6 ΝΑΙ 

Μεθοδολογία Κατεύθυνσης 

 
1503 www.media.uoa.gr 100 Καθηγητής Στέλιος 

Παπαθανασόπουλος Υ Δ ΕΑΡ 10 10 10 ΝΑΙ 

Η Προβολή της Ευρώπης: 
Κοινή Γνώμη και ΜΜΕ 

 
1504 www.media.uoa.gr 101 Καθηγήτρια Ρόη 

Παναγιωτοπούλου Υ Δ ΕΑΡ 10 10 10 ΝΑΙ 

Εμπορικές Επιοινωνίες 1505 www.media.uoa.gr 102 
Επικ. Καθηγητής 

Εμμ. Χαιρετάκης 
Υ Δ ΕΑΡ 10 10 10 ΝΑΙ 

Κοινή Γνώμη και Δημοκρατία 1203 www.media.uoa.gr 103 Καθηγητής Δημήτριος 
Χαραλάμπης Υ Δ ΕΑΡ 10 10 8 ΝΑΙ 

Θεωρίες Γνώμης και Κοινής 
Γνώμης: Κλασσικές και 
σύγχρονες προσεγγίσεις 

1204 www.media.uoa.gr 104 Καθηγήτρια Ρόη 
Παναγιωτοπούλου Υ Δ ΕΑΡ 10 10 6 ΝΑΙ 
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Θεματολογία και Πλαισίωση 1205 www.media.uoa.gr 105 Αναπληρωτής Καθηγητής 
Γεώργιος Πλειός Υ Δ ΕΑΡ 10 10 9 ΝΑΙ 

Ανάλυση   
λογοτεχνικού κειμένου 1303 www.media.uoa.gr 105 Έλλη Φιλοκύπρου 

Επίκουρη Καθηγήτρια Υ Δ 
 

ΕΑΡ 
10 10 9 ΝΑΙ 

Το σώμα στις παραστατικές 
τέχνες 1304 www.media.uoa.gr 106 

Καθηγήτρια  
Καλλιόπη Ρηγοπούλου 

Καθηγήτρια Μυρτώ Ρήγου 
Υ Δ ΕΑΡ 10 10 10 ΝΑΙ 

Μεθοδολογία κατεύθυνσης: 

Καταγραφή και Ανάλυση 
Λόγου  

1305 www.media.uoa.gr 92 
Αναπληρωτής 

καθηγητής Σπύρος 
Μοσχονάς 

Υ Δ ΕΑΡ 10 10 8 ΝΑΙ 

Συμμετοχική Ψηφιακή 
Επικοινωνία και 
Διακυβέρνηση 

1404 www.media.uoa.gr 100 
Δημήτρης Γκούσκος 

Επίκουρος καθηγητής 
Υ Δ ΕΑΡ 12 12 9 ΝΑΙ 

Εξατομικευμένα 
Περιβάλλοντα 

Επικοινωνίας στο 
Διαδίκτυο 

1403 www.media.uoa.gr 100 
Κωνσταντίνος Μουρλάς 

Επίκουρος Καθηγητής 
Υ Δ ΕΑΡ 10 10 7 ΝΑΙ 

Περιβάλλοντα 
Επικοινωνίας στο φυσικό 
και τον Ψηφιακό Κόσμο 

1402 www.media.uoa.gr  

Κωνσταντίνος Μουρλάς 

Δημήτρης Γκούσκος 
 

Υ Δ, Ε ΕΑΡ 10 10 8 ΝΑΙ 

 

 

 

  



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 122 
 

Πίνακας 11-7.2   Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

 

α.α Μάθημα14 
Κωδικός 

Μαθήματος 

Ωρες 
διδασκαλίας 
ανά εβδομάδα 

Περιλαμ-
βάνονται ώρες 
εργαστηρίου ή 
άσκησης15; 

Διδακτ. 
Μονάδες 

Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

Σε ποιο 
εξάμηνο 
των 

σπουδών 
αντιστοιχεί; 

(1ο, 2ο …) 

Τυχόν 
προα-

παιτούμενα 
μαθήματα16 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτικών 

Μέσων 

(Ναι/Όχι17) 

1 
Ποσοτικές Μέθοδοι 

Έρευνας και Ανάλυσης 
1000 3 

3 
εβδομαδιαίως 

(2ο εξαμ.) 
10 ΝΑΙ 1  ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

(έλλειψη Η/Υ) 

2 
Η δομή και η λειτουργία 

Του επικοινωνιακού πεδίου 
της Ευρώπης 

1501 3  10 ΝΑΙ 1  ΟΧΙ  

3 
Οι πολιτικές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
επικοινωνιακό πεδίο 

1502 3  10 ΝΑΙ 1  ΟΧΙ  

4 
Ειδικά θέματα δημόσιας 

επικοινωνίας 
1201 3  10 ΝΑΙ 1  ΟΧΙ  

5 Κυβερνοχώρος και δημόσια 1202 3  10 ΝΑΙ 1  ΝΑΙ ΟΧΙ 

                                                             
14 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου) 
15 Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σημειώστε των αριθμό των ωρών εργαστηρίου. 
16 Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα 
17 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των 
ελλείψεων. 
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σφαίρα 

 

6 
Ζητήματα κουλτούρας στον 
δημόσιο και  ιδιωτικό χώρο 

1301 3  10 ΝΑΙ 1  ΟΧΙ  

7 
Εικόνα, βλέμμα και φύλο 
στον  κινηματογράφο 

1302 3  10 ΝΑΙ 1  ΝΑΙ ΝΑΙ 

8 
Περί Συγκρούσεων: 

Θεωρίες και Πρακτικές 
1101 3  10 ΝΑΙ 1  ΟΧΙ  

9 
Συγκρούσεις, Επικοινωνία 

και Διαχείριση 
Συναισθημάτων 

1102 3  10 ΝΑΙ 1  ΟΧΙ  

10 
Περιβάλλοντα 

Επικοινωνίας στο Φυσικό 
και στον Ψηφιακό Κόσμο 

1401 3 3 10 ΝΑΙ 1  ΝΑΙ ΝΑΙ 

11 
Επικοινωνιακές Διαστάσεις 
του Νέου Τεχνολογικού 

Περιβάλλοντος 
1402 3 3 10 ΝΑΙ 1  ΝΑΙ ΝΑΙ 

12 
Μεθοδολογία Κατεύθυνσης: 
ανάλυση επικοινωνιακής 

πολιτικής 
1503 3  10 ΝΑΙ 2  ΟΧΙ  

13 
Η Προβολή της Ευρώπης: 
Κοινή Γνώμη και ΜΜΕ 

1504 3  10 ΝΑΙ 2  ΟΧΙ  

14 Εμπορικές Επιοινωνίες 1505 3  10 ΝΑΙ 2  ΟΧΙ  

15 
Κοινή Γνώμη και 
Δημοκρατία 

1203 3  10 ΝΑΙ 2  ΟΧΙ  
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16 
Θεωρίες Γνώμης και Κοινής 
Γνώμης: Κλασσικές και 
σύγχρονες προσεγγίσεις 

1204 3  10 ΝΑΙ 2    

17 
Θεματολογία και 

Πλαισίωση 
1205 3  10 ΝΑΙ 2  ΝΑΙ ΝΑΙ 

18 
Ανάλυση   

λογοτεχνικού κειμένου 
1303 3  10 ΝΑΙ 2  ΟΧΙ  

19 
Το σώμα στις παραστατικές 

τέχνες 
1304 3  10 ΝΑΙ 2  ΝΑΙ ΝΑΙ 

20 
Μεθοδολογία κατεύθυνσης: 
Καταγραφή και Ανάλυση 

Λόγου 
1305 3  10 ΝΑΙ 2  ΟΧΙ  

21 
Διαπραγματεύσεις και 

Διαμεσολάβηση 
1103 3  10 ΝΑΙ 2  ΟΧΙ  

22 
Μεθοδολογία Κατεύθυνσης 
(Διαχείριση συγκρούσεων) 

1104 3  10 ΝΑΙ 2  ΟΧΙ  

23 
Συγκρούσεις Ταυτότητες 

και Πολιτισμός 
1105 3  10 ΝΑΙ 2  ΟΧΙ  

24 
Μάθημα Μεθοδολογίας 

Κατεύθυνσης 
1403 3 3 10 ΝΑΙ 2  ΝΑΙ ΝΑΙ 

25 
Εξατομικευμένα 
Περιβάλλοντα 

Επικοινωνίας στο Διαδίκτυο 
1404 3 3 10 ΝΑΙ 2  ΝΑΙ ΝΑΙ 

26 Συμμετοχική Ψηφιακή 
Επικοινωνία και 

1405 3 3 10 ΝΑΙ 2  ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Διακυβέρνηση 
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Πίνακας 11-8. Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών 

 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 Σύνολο 

Φοιτητές του Τμήματος που 
φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή άλλο 
Τμήμα (φοιτητές του ΕΜΜΕ που 
φοίτησαν στο διατμηματικό ΠΜΣ, 
ΕΜΜΕ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ). 

6 1    

 

Επισκέπτες φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. ή 
Τμημάτων στο Τμήμα , (επισκέπτες 
φοιτητές εκτός ΕΜΜΕ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ που φοίτησαν στο 
διατμηματικό). 

7 8    

 

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού 
του Τμήματος που δίδαξαν σε άλλο 
Α.Ε.Ι. ή Τμήμα 

     
 

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού 
άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων που 
δίδαξαν στο Τμήμα 

- -    
 

Σύνολο 13 9     
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Πίνακας 11-9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις 

 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ 

2010 7 26 5 26 2 28 - 2 25 10 

2009 7 11 10 27 1 16 - 5 30 10 

2008 11 17 8 23 3 21 - 4 32 14 

2007 6 22 2 21 2 12 - 5 29 19 

2006 8 10 3 18 1 9 - 15 22 12 

Σύνολο 39 86 28 115 9 86 - 31 138 65 

 

Επεξηγήσεις: 

Α:  Βιβλία/μονογραφίες 

Β: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 

Γ: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 

Δ:  Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές 

Ε: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές  

Ζ:  Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 

H: Συλλογικοί τόμοι στους οποίους και επιστημονικός εκδότης είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος  

Θ: Άλλες εργασίες 

Ι:  Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που εκδίδουν πρακτικά 

Κ:  Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά 
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Πίνακας 11-10. Αναγνώριση του ερευνητικού έργου 

 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η 

2010 211 13 4 13 23 14 - 

2009 136 17 2 21 22 14 - 

2008 132 38 7 14 20 12 - 

2007 135 13 4 9 19 11 - 

2006 99 23 4 8 19 5 - 

Σύνολο 713* 104* 21 65 103 56 - 

 

Επεξηγήσεις: 

Α:  Ετεροαναφορές 

Β: Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου 

Γ: Βιβλιοκρισίες 

Δ:  Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων 

Ε: Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών 

Ζ:  Προσκλήσεις για διαλέξεις 

Η: Διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

 

 

Οι συγκεκριμένες στήλες ετεροαναφορών και αναφορών ειδικού/επιστημονικού τύπου έχουν παραμείνει κενές από ορισμένους/ες συναδέλφους, με 
το αίτημα ο φορέας να εξασφαλίσει την κάλυψη του κόστους της επίσημης αναζήτησης αναφορών μέσω του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, 
σύμφωνα με ό,τι προτάθηκε στη Γ.Σ. του Τμήματος προς τον αντιπρόσωπο της ΜΟΔΙΠ.  

Επίσης, ένας συνάδελφος αναφέρει 258 ετεροαναφορές αλλά δεν μπορεί να προσδιορίσει το έτος αναφοράς τους λόγω αδυναμίας του συστήματος 
προσδιορισμού τους. Οι εν λόγω ετεροαναφορές δεν έχουν ενσωματωθεί στον ανωτέρω συγκεντρωτικό πίνακα. 
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Γενικότερα, είναι κοινή πεποίθηση των περισσότερων μελών του Τμήματος ότι το επιστημονικό έργο δεν μπορεί να αξιολογηθεί μόνον με την ποσότητά του. 
Θα έπρεπε να αξιολογείται  κυρίως με την ποιότητά του. Οι πρωτότυπες επιστημονικές συμβολές στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες απαιτούν πολύ 
χρόνο για την εκπόνησή τους, πράγμα που επηρεάζει την ποσότητά τους αντιστρόφως ανάλογα με την ποιότητά τους. Εξ άλλου, οι ετεροαναφορές / 
αναφορές του ειδικού/ επιστημονικού τύπου δεν είναι όλες ίσης αξίας.  Αναφορές που γίνονται από αναγνωρισμένα επιστημονικά έργα, ενώ αποτελούν 
μαρτυρία για υψηλότερη αξία του έργου του επιστήμονα εις ον η αναφορά, ενδεχομένως υστερούν σε αριθμό έναντι αναφορών σε άλλο επιστήμονα, που 
γίνονται από μελέτες κατώτερης επιστημονικής στάθμης. Συνεπώς θα έπρεπε να λαμβάνεται υπ’ όψιν η ποιότητα του επιστημονικού έργου, όπως και η 
ποιότητα των έργων, από τα οποία  γίνονται οι ετεροναφορές. Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν, ότι σε ορισμένους επιστημονικούς κλάδους δεν υπάρχει 
υπηρεσία αυτόματης αποδελτίωσης ή αναζήτησης ετεροαναφορών / αναφορών του ειδικού/ επιστημονικού τύπου. Η μη αυτοματοποιημένη αναζήτηση 
ετεροαναφορών / αναφορών του ειδικού/ επιστημονικού τύπου στους κλάδους αυτούς υπερβαίνει τις δυνατότητες των μελών ΔΕΠ για σχετική και πλήρη 
τεκμηρίωση. 
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11. Παραρτήματα 

  



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 131 
 

 

 

11.1 Κατάλογος των επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών του 
Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία. 

 

Βιβλία/Μονογραφίες 

 

1. Σ. Μοσχονάς, «Τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα: Γραμματική οργάνωση της μάθησης και 
της διδασκαλίας». Εφαρμοσμένη γλωσσολογία 22 (2006), σσ. 37-88. 

2. Αθανάσιος Δ. Τσεβάς, Προσωπικά Δεδομένα και Μέσα Ενημέρωσης, Εκδόσεις Αντ. 
Ν. Σάκκουλα, 2010, σελ. 1-260. 

3. Κ. Παναγιωτοπούλου, Η προβολή της Αθήνας από τα έντυπα ΜΜΕ κατά την 
προετοιμασία και διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, Αθήνα 2006, 
(πολυγρ.). 

4. Κ. Παναγιωτοπούλου, Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η προβολή της από τα έντυπα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Αθήνα 2008, σελ. 48 (πολυγρ.). 

5. Γιώργος Πλειός (2010) Η κοινωνία της ενημέρωσης, Αθήνα, εκδ. Καστανιώτης. 

6. Γιάννης Πανούσης, ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΚΗ (4Η ΕΚΔΟΣΗ, 2007) 

7. Γιάννης Πανούσης Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΑ ΑΚΡΑΙΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ (2007) 

8. Γιάννης Πανούσης ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΒΟΛΗΝ (2008) 

9. Γιάννης Πανούσης Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (2008) 

10. Γιάννης Πανούσης ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΚΗ (5Η ΕΚΔΟΣΗ, 2009) 

11. Γιάννης Πανούσης ΕΝΟΧΟΙ & ΕΝΟΧΕΣ (2010) 

12. Νίκος Δεμερτζής, Φθόνος και Μνησικακία. Τα Πάθη της Ψυχής και η Κλειστή 
Κοινωνία. Εκδ. Πόλις, Αθήνα. 2006 (με τον Θ. Λίποβατς) 

13. Νίκος Δεμερτζής (κ.α) Νεολαία. Ο Αστάθμητος Παράγοντας. εκδ. Πολύτροπον, 
Αθήνα. 2008  

14. Βασίλης Καραποστόλης, Διχασμός και Εξιλέωση, εκδ. Πατάκη, 2010. 

15. Αθηνά Χατζούλη, Η ανάγκη του Ανήκειν. Ομαδικότητα και Συγκρούσεις στις Μικρές 
Ομάδες Μια Ψυχοδυναμική Προσέγγιση. Εκδόσεις «Πολύτροπο», 2009. 

16. Μυρτώ Ρήγου, Εκδοχές του νόμου. Κant, Sade, Kafka, Πλέθρον, (πρώτη μορφή: 
2006, σ. 282. Τελική αναθεωρημένη και επαυξημένη έκδοση: 2011, σ. 476.). 

17. Νικόλας Χρηστάκης , Νεολαία: Ο Αστάθμητος Παράγοντας; (με τους Ν. Δεμερτζή, Γ. 
Σταυρακάκη, Μπ. Ντάβου, Α. Αρμενάκη, Ν. Γεωργαράκη και Ν. Μπουμπάρη), 
Αθήνα: Εκδόσεις Πολύτροπον, 2008, 253 σελ. 

18. Νικόλας Χρηστάκης, Φιλικές σχέσεις. Νοήματα και πρακτικές στις ομόφυλες και τις 
ετερόφυλες φιλίες (με τον Π. Χαλάτση). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2010, 201 σελ. 

19. Νικόλας Χρηστάκης, Το πρόσωπο και οι άλλοι. Θέματα επικοινωνίας και κοινωνικής 
ψυχολογίας. Αθήνα, Παπαζήσης, 2010, 404 σελ. 

20. Μανώλης Χαιρετάκης, Τηλεθέαση» Εκδόσεις Πατάκη,Αθήνα 2007, 91 σελ. 

21. Μανώλης Χαιρετάκης,  «Τρία κείμενα για την πολιτική διαφήμιση» Εκδόσεις 
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2008, 253 σελ. 



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 132 
 

22. Μανώλης Χαιρετάκης, «ΜΜΕ-Μύθοι, διαφήμιση, αριθμοί και περιεχόμενο»  
Ανάτυπα Πολιτικής Επικοινωνίας 2009/6, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα 2009, 
84 σελ. 

23. Μανώλης Χαιρετάκης, «ΜΜΕ, διαφήμιση και κατανάλωση Η Ελληνική περίπτωση, 
1960-2000» Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2010, 860 σελ. 

24. Στέλιος Παπαθανασόπουλος, The Professionalization of Political Communication 
(επιμ. με R. Negrine, C. Holz-Bacha, P. Mancini), London: Intellect Publishers, 2007. 

25. Στέλιος Παπαθανασόπουλος, Η Τηλεόραση στον 21ο αιώνα, Αθήνα: Καστανιώτης, 
2006. 

26. Αρμενάκης Α., Δεμερτζής Ν., Σταυρακάκης Γ., Ντάβου Μ., Χρηστάκης Ν., 
Γεωργαράκης Ν. και Μπουμπάρης Ν. (2008). Νεολαία: Ο Αστάθμητος Παράγοντας;, 
Αθήνα: Εκδόσεις Πολύτροπον, 253 σελίδες. 

27. Μπετίνα Ντάβου, Επικίνδυνα Παιδιά ή Παιδιά σε Κίνδυνο; Πρωταγωνιστές και 
Θύματα της Νεανικής Εγκληματικότητας, Αθήνα, Lector, 2008, 190 σελίδες (σε 
συνεργασία με ομάδα συγγραφέων). 

28. Μπετίνα Ντάβου, Νεολαία: Ο Αστάθμητος Παράγοντας, Αθήνα, Πολύτροπον, 2008, 
251 σελίδες (σε συνεργασία με ομάδα συγγραφέων). 

29. Καλλιόπη Ρηγοπούλου, 2010. Ζητήματα Ιστορίας του Πολιτισμού, σε συνεργασία με 
τον Γ. Ανδρεάδη, Τόπος, σ.578.  

30. Καλλιόπη Ρηγοπούλου,2008. Ο τρελός πρόεδρος και η γυναικεία ηδονή , Τόπος , 
σ.518 

31. Καλλιόπη Ρηγοπούλου 2008.  Διορθωμένη ανατύπωση του έργου Το Σώμα ικεσία και 
απειλή, Πλέθρον  

32. Καλλιόπη Ρηγοπούλου 2010. Διορθωμένη επανέκδοση του έργου Νάρκισσος, στα 
ίχνη του μύθου και της εικόνας.   

33. Έλλη Φιλοκύπρου, Η αμείλικτη ευεργεσία.  Όψεις της σιωπής στην ποίηση του 
Γιάννη Ρίτσου, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2004 (σσ. 271) 

34. Έλλη Φιλοκύπρου, Παλαμάς, Καρυωτάκης, Σεφέρης, Ελύτης: η διαρκής ανεπάρκεια 
της ποίησης, Αθήνα, Μεσόγειος, 2006 (σσ. 359) 

35. Έλλη Φιλοκύπρου, Η γενιά του Καρυωτάκη φεύγοντας τη  μάστιγα του λόγου, Αθήνα, 
Νεφέλη, 2009 (σσ. 310). 

  



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 133 
 

Επιμέλειες βιβλίων 

 

1. Αθανάσιος Δ. Τσεβάς (επιμ.), Διασφάλιση του πλουραλισμού και έλεγχος 
συγκέντρωσης στα μέσα ενημέρωσης, Εκδόσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2007 

2. Καλλιρρόη Παναγιωτοπούλου, Αθήνα 2004: Μετα-ολυμπιακοί αναστοχασμοί, 
επιμέλεια Ρ. Παναγιωτοπούλου, Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 2006, σελ. 134. 

3. Καλλιρρόη Παναγιωτοπούλου, Κοινωνικές εξελίξεις στη σύγχρονη Ελλάδα, επιμέλεια 
Σ. Κονιόρδος, Λ. Μαράτου- Αλιπράντη, Ρ. Παναγιωτοπούλου, Αθήνα: Σάκκουλας 
2006, σελ. 639. 

4. C. Mourlas, N. Tsianos, & P. Germanakos (Eds.), “Cognitive and Emotional Processes 
in Web-based Education: Integrating Human Factors and Personalization”, Advances 
in Web-Based Learning Book Series, Information Science Reference (ISR), IGI 
Global's most prestigious imprints, ISBN: 978-1-60566-392-0, IGI Global, release 
date: October, 2009. 

5. C. Mourlas & P. Germanakos (Eds.), “Mass Customization for Personalized 
Communication Environments: Integrating Human Factors”, Information Science 
Reference (ISR), IGI Global's most prestigious imprints, ISBN: 978-1-60566-260-2, 
IGI Global, release date: May, 2009. 

6. C. Mourlas & P. Germanakos (Eds.), “Intelligent User Interfaces: Adaptation and 
Personalization Systems and Technologies”, Information Science Reference (ISR), IGI 
Global's most prestigious imprints, ISBN: 978-1-60566-032-5, IGI Global, release 
date: September 15, 2008. 

7. Μιχάλης Μεϊμάρης,  Μάθηση Βασισμένη στο Ψηφιακό Παιχνίδι, (Mark Prensky) εκδ. 
Μεταίχμιο 2009 

8. Bourdakis, V. & Charitos, D. (2006). 1. Communicating Spaces. Πρακτικά του 24ου 
Διεθνούς Συνεδρίου eCAADe για την Εκπαίδευση και Έρευνα σε Computer-Aided 
Architectural Design. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 6-9 Σεπτεμβρίου 2006. 

9. Σ. Παπαθανασόπουλος, (επιμέλεια) Media Perspectives for the 21st Century, London: 
Routledge, 2010. 

10. Σ. Παπαθανασόπουλος, (Επιμέλεια με Ralph Negrine) Communications Policy: 
Theories and Issues. London: Palgrave Macmillan, 2010 

11. Σ. Παπαθανασόπουλος, (Επιμέλεια) Ανάλεκτα 2008/ Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών 
Μέσων, Αθήνα: Παπαζήσης, 2009. 

12. Σ. Παπαθανασόπουλος, (Επιμέλεια) Ανάλεκτα 2007/ Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών 
Μέσων, Αθήνα: Παπαζήσης, 2008. 

  



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 134 
 

 

Άρθρα σε Επιστημονικά περιοδικά με κριτές 

 

1. Σ. Παπαθανασόπουλος, Το θολό ψηφιακό τηλεοπτικό τοπίο της Ελλάδας» στο  
Ζητήματα Επικοινωνίας, τχ. 10 (2010), σελ. 28 – 40. 

2. Σ. Παπαθανασόπουλος (με Μπακουνάκη, Ν.) «Οι αθηναϊκές εφημερίδες μετά το 
1989: οι αλλοιώσεις, οι αλλαγές, οι κρίσιμες προσαρμογές» στο  Ζητήματα 
Επικοινωνίας, τχ. 10 (2010), σελ. 62-70. 

3. Σ. Παπαθανασόπουλος (με Dom Caristi) «Media Studies in Greece: A Nascent 
Discipline”, Journal of Media Education, Vol. 1 - Number 1, January 2010, σ. 29-33. 

4. Σ. Παπαθανασόπουλος "Satellite Television." The International Encyclopedia of 
Communication. Donsbach, Wolfgang (Ed). Blackwell Publishing, 2008. Blackwell 
Reference Online. 22 March 2009. 

5. Σ. Παπαθανασόπουλος “Public Interest” The International Encyclopedia of 
Communication. Donsbach, Wolfgang (Ed). Blackwell Publishing, 2008. Blackwell 
Reference Online. 22 March 2009. 

6. Σ. Παπαθανασόπουλος (με Πλειο, Γ.) «Η Προβολή Των Πολιτικών Θεσμών από τις 
Τηλεοπτικές Ειδήσεις» στο Ζητήματα Επικοινωνίας, 2008, τχ. 7, σελ. 55-77. 

7. Σ. Παπαθανασόπουλος (με Ralph Negrine, Beybin Kejanlioglu, Rabah Aissaoui ) 
«Turkey and the European Union: An Analysis of How the Press in Four Countries 
Covered Turkey's Bid for Accession in 2004», European Journal of Communication 
Vol. 23 (2008): 47-67.  

8. Σ. Παπαθανασόπουλος «The Development of Digital Television in Greece», 
Javnost/The Public, Vol. 14, No. 1 (2007), σ. 93-108. 

9. Σ. Παπαθανασόπουλος (με Α. Γιαννακουλόπουλο) «Τηλεόραση και Βία: Απεικονίσεις 
Σκηνών Βίας στην Ελληνική Τηλεόραση» στο Ζητήματα Επικοινωνίας, τεύχος 4 
(2006), σ. 69-86. 

10. Δ. Χαραλάμπης, The end of the State Monopoly in the Electronic Media and the 
Private Sector. The greek experience of the last 19 years στο: deScripto No 1 February 
2009 

11. Αthanasios D. Tsevas, Plurality of political opinions and the concentration of media, 
Revue Hellenique de Droit International (RHDI), τόμος 63 (2010), σελ. 387-426 

12. Αθανάσιος Δ. Τσεβάς, Ο θεσμικός ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης 
στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, Θεωρία & Πράξη 
Διοικητικού Δικαίου, τόμος 2 (2009), σελ. 790-797 

13. Αθανάσιος Δ. Τσεβάς, Η διασφάλιση του πλουραλισμού εν όψει των τεχνολογικών 
δεδομένων και της διάρθρωσης των αγορών στο πεδίο της ψηφιακής τηλεόρασης, 
Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, ΔiΜΕΕ, τόμος 6 (2009), σελ. 23-35 = 
Τιμητικός Τόμος Μιχ. Σταθόπουλου, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2010, Τόμος ΙΙ, σελ. 
2815 -2841 

14. Αθανάσιος Δ. Τσεβάς, Διασφάλιση του πλουραλισμού και έλεγχος συγκέντρωσης στα 
μέσα ενημέρωσης κατά το ελληνικό δίκαιο. Παρατηρήσεις με αφορμή το δημόσιο 
διάλογο για μια νέα νομοθετική ρύθμιση του ανταγωνισμού των ιδεών στο πεδίο του 
δημόσιου λόγου, εις: Αθανάσιος Δ. Τσεβάς (επιμ.), Διασφάλιση του πλουραλισμού και 
έλεγχος συγκέντρωσης στα μέσα ενημέρωσης, 2007, Εκδόσεις ΝΟΜΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, σελ. 105-128 



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 135 
 

15. Λίζα Τσαλίκη, The construction of European identity and citizenship through cultural 
policy. Journal of European Studies, Τόμος 24: 157-182 (2007). Special issue on 
‘Media and Cultural policy in the EU: the Quest for Diversity?’   

16. Λίζα Τσαλίκη, ‘Citizenship and the politics of media and culture’, commentaries 
editorial στο International Journal of Media and Cultural Politics, special issue vol.3 
(2): 167-169 (2007). 

17. Λίζα Τσαλίκη, A shared responsibility: similarities and differences in the factors that 
shape online risk assessment for children in Europe, by Joke Bauwens, Bojana Lobe, 
Katia Segers and Liza Tsaliki. Journal of Children and Media, special issue, vol.3 (4): 
316-330 (2009). (οι συγγραφείς με αλφαβητική σειρά) 

18. Λίζα Τσαλίκη, Technologies of political mobilization and civil society in Greece: the 
wildfires of summer 2007. Convergence, vol. 16 (2): 151-161 (2010). 

19. Λίζα Τσαλίκη, Editorial introduction, στο Special issue on EU Kids Online, 
International Journal of Media and Cultural Politics, Liza Tsaliki and Leslie Haddon, 
Vol 6 (1) 2010: 3-8. 

20. Γιώργος Πλειός, "En blogs: Από το διαδίκτυο στη blogόσφαιρα", Ζητήματα 
Επικοινωνίας, σελ. 82 - 95, τεύχ. 10, 2010. 

21. Γιώργος Πλειός,"Publicity and private life within the Greek 
blogosphere", International Journal. Of Electronic Governance, Vol. 3, Issue. 1, 2010 
(με άλλους).  

22. Γιώργος Πλειός, “News and Views about Europe in Greece”, Media & Jornalismο, No 
14, Vol. 8, No1, 2009, σελ. 153 – 172.  

23. Γιώργος Πλειός, “The Janus face of Greek radio discourse: conflict between tradition 
and modernization in the post-war era», Media & Cultural Politics, Volume 4(3), 
2008, pp. 403 – 407. 

24. Γιώργος Πλειός, «Η προβολή των πολιτικών θεσμών από τις τηλεοπτικές ειδήσεις» 
(με το Σ. Παπαθανασόπουλο), Ζητήματα Επικοινωνίας, τεύχ. 8, 2008, σελ. 55- 77.  

25. Γιώργος Πλειός,"H εκπαίδευση στα ΜΜΕ και η κατασκευή της «εικόνας» της 
εκπαίδευσης στις τηλεοπτικές ειδήσεις", Ζητήματα Επικοινωνίας, τεύχ., 6, 2007, σελ. 
124 – 144. 

26. Κ. Παναγιωτοπούλου, «Ο εξοβελισμός του πολιτισμού από την ελληνική τηλεόραση», 
στο: Ζητήματα Επικοινωνίας, 2006, τεύχος 4, σελ. 41-56. 

27. Κ. Παναγιωτοπούλου, «Αθήνα 2004 – Πεκίνο 2008: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και τα 
μέσα επικοινωνίας», στο: Ζητήματα Επικοινωνίας, 2008, τεύχος 8, σελ. 105-120.  

28. Κ. Παναγιωτοπούλου, «20 χρόνια ελληνικής ιδιωτικής τηλεόρασης (1989-2009). 
Ένας απολογισμός, στο: Ζητήματα Επικοινωνίας, 2010, τεύχος 10, σελ. 9- 27. 

29. Κ. Παναγιωτοπούλου, «Greece: The Olympic Torch Relay in Ancient Olympia – An 
ideal showcase for international political protest», στο: The International Journal of 
the History of Sport, vol. 27, 2010, No. 9/10, σελ. 1443-1451 και 1864-1868. 

30. Γ. Πανούσης, ΒΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, 1/2006 

31. Γ. Πανούσης, ΜΜΕ & ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 4/2006 

32. Γ. Πανούσης, ΔΙΑΦΘΟΡΑ, ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, 8-9/2006 

33. Γ. Πανούσης, ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ, ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, 10/2008 

34. Γ. Πανούσης, ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ; ΝΕΟΙ, ΕΓΚΛΗΜΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ, 
1/2008 



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 136 
 

35. Γ. Πανούσης, ΦΟΒΙΣΜΕΝΟΙ ΤΗΛΕΘΕΑΤΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, 4/2008 

36. Ν. Δεμερτζής, «Η εμπιστοσύνη ως κοινωνικό συναίσθημα» στο Επιστήμη και 
Κοινωνία τχ. 16, σελ. 39-67, 2006 

37. Ν. Δεμερτζής, (με Τ. Καπέλου & Κ. Βαρδάτσικα) «Πολιτική νοημοσύνη και 
ενημέρωση: Η σημασία των τηλεοπτικών σειρών». Στο Ζητήματα Επικοινωνίας τχ. 8, 
σελ. 77-101, 2008 

38. Ν. Δεμερτζής,«Constructionist approaches in political communication and the 
sociology of emotions». In Social Theory, 1: 58-91, 2010  

39. Ν. Δεμερτζής, «Χρήση του διαδικτύου, πολιτική επάρκεια και ελευθερία έκφρασης 
στον κυβερνοχώρο: Η περίπτωση της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής 
κοινότητας στην Κύπρο». Στο Ζητήματα Επικοινωνίας, τχ. 12-13 (2011), σελ. 72-94 
(με τους Δ. Μηλιώνη και Β. Γιαλαμά).    

40. N. Tsianos, Z. Lekkas, P. Germanakos, C. Mourlas, & G. Samaras, “An Experimental 
Assessment of the Use of Cognitive and Affective Factors in Adaptive Educational 
Hypermedia”, IEEE Transactions on Learning Technologies (TLT),  IEEE Computer 
Society, Vol. 2, No. 3, pp. 249-258, July-Sept. 2009, doi:10.1109/TLT.2009.29. 

41. P. Germanakos, N. Tsianos, Z. Lekkas, C. Mourlas, & G. Samaras, “Realizing 
Comprehensive User Profiling as the Core Element of Adaptive and Personalized 
Communication Environments and Systems”, The Computer Journal, Special Issue 
on Profiling Expertise and Behaviour, Oxford University Press, 2008, 
doi:10.1093/comjnl/bxn014. 

42. P. Germanakos, N. Tsianos, Z. Lekkas, C. Mourlas, & G. Samaras, “The Role of 
Human Factors in Web Personalization Environments”, Encyclopedia of Information 
Science and Technology, 2nd edition, IGI Global, 2008. 

43. P. Germanakos, N. Tsianos, Z. Lekkas, C. Mourlas, & G. Samaras, “Improving 
mCommerce Services Effectiveness with the use of User-Centric Content Delivery”, 
eCommerce in Organizations Journal, Special Issue on Mobile and Context Aware 
eCommerce, Jan-Mar 2007, Vol. 6(1): 1-18. 

44. P. Germanakos, N. Tsianos, Z. Lekkas, C. Mourlas, & G. Samaras, “Capturing 
Essential Intrinsic User Behaviour Values for the Design of Comprehensive Web-
based Personalized Environments”, Computers in Human Behavior Journal, Special 
Issue on Integration of Human Factors in Networked Computing, 
doi:10.1016/j.chb.2007.07.010. 

45. Κ. Μουρλάς, Ν. Τσιάνος, Π. Γερμανάκος & Ζ. Λέκκας, «Το Διαδίκτυο ως ένα Ευφυές 
Μέσο Επικοινωνίας», Ζητήματα Επικοινωνίας – Περιοδικό (Communication Issues – 
Journal), Έκδοση του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφηρμοσμένης  
Επικοινωνίας, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Ε.Κ.Π.Α., τχ. 5 (2007): 62-75. 

46. Σ. Μοσχονάς, Κριτική στο: Vally Lytra, Play Frames and Social Identities: Contact 
Encounters in a Greek Primary School, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 
2007. Byzantine and Modern Greek Studies 33.1 (2009), σσ. 112-113. 

47. Σ. Μοσχονάς, «Vers une théorie performative du purisme». Le français moderne 76.1 
(2008), σσ. 38-50. 

48. Σ. Μοσχονάς, «Η επιτομή ενός ανολοκλήρωτου λεξικού». Φιλόλογος 130 (2007), σσ. 
597-612 (κριτική στο: Επιτομή του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους 
Γραμματείας 1100-1669, επιμ. Ι. Ν. Καζάζης, Τ. Α. Καραναστάσης, τ. Α′: Α-Κ, 
Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2001). 



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 137 
 

49. Σ. Μοσχονάς, «Εμμανουήλ Κριαράς: Ο αρχειοθέτης». Φιλόλογος 123 (2006), σσ. 65-
73· επίσης στο: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Επίσημοι Λόγοι, 
τ. 34, Μέρος Γ´. Αθήνα, 2007, σσ. 419-427. 

50. Meimaris, M.,  Communication in the practice of medicine (Editorial), Hellenic 
Journal of Surgery, Volume 82, Number 5, 275-279, Springer, 2010 

51. D. Charitos, V. Korakidou, M. Meimaris, The e-MobiLArt Project: An Experiment in 
Collaboration at the Intersection of Art, Science and Technology, Leonardo, Volume 
43, Number 5, October 2010, pp. 480-481 

52. Μεϊμάρης, Μ., «Επικοινωνιακές Διαστάσεις του Νέου Τεχνολογικού Περιβάλλοντος», 
Ζητήματα Επικοινωνίας, 5 (2007), σσ. 27-34 

53. Panagiotis Tragazikis, Sotiris Kirginas & Dimitris Gouscos, “Digital games for 
entrepreneurial learning, innovation and creativity: examples and evaluation 
criteria”, Special Issue on "Innovative Entrepreneurship: Sources of Innovation, 
Policies and Learning", A. Kakouris & P. Ketikidis (guest editors), International 
Journal of Innovation and Regional Development  (IJIRD) (in press). 

54. Aspasia Papaloi & Dimitris Gouscos, “E-Parliaments and Novel Parliament-to-Citizen 
services”, eJournal of eDemocracy and Open Government (JeDEM), Vol. 3, No. 1, 
2011. 

55. Δ. Γκούσκος, «Συλλογικά Ψηφιακά Μέσα, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ηλεκτρονική 
Διαβούλευση: προς μια νέα σύνθεση»,  Επιστήμη και Κοινωνία, ειδικό τεύχος 
«Διαβούλευση». 

56. Δ. Γκούσκος και Ε. Στάιου, «Στοιχεία αξιολόγησης της επιχειρησιακής ανάπτυξης του 
ιστοχώρου OpenGov.gr», Επιστήμη και Κοινωνία, ειδικό τεύχος «Διαβούλευση». 

57. M. Kalikakis, D. Gouscos and P. Georgiadis, “A participatory architecture for taxation 
and budgeting”, International Journal of Electronic Business, Vol. 6, No. 6, 2008, 
pp.611-630. 

58. D. Gouscos, M. Kalykakis, M. Legal, S. Papadopoulou, “A General Model of 
Performance and Quality for One-Stop e-Government Service Offerings”, Government 
Information Quarterly Journal 24 (2007), January 2007, pp.860-885. 

59. Charitos, D., Korakidou, V., Meimaris, M. (2010) “The e-MobiLArt Project: An 
Experiment in Collaboration at the Intersection of Art, Science and Technology”,  
Leonardo: Journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technology, 
Vol. 43, Nr. 5, Cambridge, MA: MIT Press.  

60. Diamantaki, Κ., Rizopoulos, C., Charitos, D., Tsianos, N. (2010) “Theoretical and 
Methodological Implications of Designing and Implementing Multi-user Location-
based Activities”. Personal and Ubiquitous Computing, Volume 14, Number 8, 
London: Springer.  

61. Χαρίτος, Δ. (2007) «Τα μέσα επικοινωνίας δι’ εντοπισμού και οι επιδράσεις τους ως 
προς την κοινωνική αλληλόδραση στο περιβάλλον της σημερινής πόλης», Ζητήματα 
Επικοινωνίας, τχ. 5, Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, σελ. 46-61. 

62. Χαρίτος, Δ. (2006) «Δυνητική πραγματικότητα: ένα νέο σύστημα διεπαφής 
ανθρώπου-υπολογιστή ή ένα νέο μέσο επικοινωνίας; », Ζητήματα Επικοινωνίας, τχ. 
2,  Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, σελ. 83-99. 

63. Chatjoulis, A. & Humphreys P.C., "A Problem Solving Process Model for Personal 
Decision Making (PSPM-DS)". Journal for Decision Support  (JDS), 2007,  



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 138 
 

64. Μαρούδα-Χατζούλη, Α. & Σινίκη, Μ. (2006) «Οι διαφυλικές συγκρούσεις στις  στενές  
διαπροσωπικές σχέσεις και η αντιμετώπισή τους από άνδρες και γυναίκες στην 
Ελλάδα.  Ψυχολογία, 2006, 14, 134-154.  

65. Μ. Ρήγου, «Η κρίση του πολιτικού», στο περ. Σύγχρονη  Εκπαίδευση, τ. 145, Απρ.-
Ιαν. 2006. 

66. Μ. Ρήγου, «Μπέκετ, ο αμετάφραστος», στο περ.  Μετάφραση ’06-’07, τ. 11ος, Δεκ. 
2007. 

67. Ν. Χρηστάκης, Τρόποι ζωής ως προγνωστικοί παράγοντες της νυσταλέας οδήγησης 
(με τους: Γ. Τζαμαλούκα, Μ. Παπαδακάκη, Χ. Γναρδέλλη, Χρ. Δαρβίρη, Γ. 
Χλιαουτάκη). Ψυχολογία, 2006, 13, 1, 125-142. 

68. Ν. Χρηστάκης,L’amitié intersexe, ses clichés, ses subtilités (Με τον Παναγιώτη 
Χαλάτση). Nouvelle revue de psychosociologie, 2007, 4, 187-199. 

69. Ν. Χρηστάκης, (Με τον Π. Χαλάτση) The challenge of sexual attraction within 
heterosexuals’ cross-sex friendship. Journal of Social and Personal Relationships, 
2009, 26(6-7), 919-937. 

70. Τσεβά, Α.Δ & Χαιρετάκη, Μ «Επίκαιρες εξελίξεις στην πορεία προς την αναθεώρηση 
της Οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς Σύνορα», περιοδικό ΔΙΜΕ και Ε-Δίκαιο Μέσων 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Απρίλιος-Ιούνιος 2/2005, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 
226-231. 

71. Μ. Χαιρετάκης, «Το λαϊκό ραδιόφωνο στην Ελλάδα της 4ης Αυγούστου», περιοδικό 
«Αρχειοτάξιο» τεύχος 9, Μάϊος 2007, σελ. 118-133. 

72. Μ. Χαιρετάκης, «Η στρατιωτική δικτατορία της 21ης Απριλίου ως τομή για τα 
Ελληνικά ΜΜΕ», περιοδικό «Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης», τεύχος 
35, Ιούλιος 2010, σελ. 19-56. 

73. Ντάβου Μ., Αρμενάκης Α. κ.ά. (2010). ). “Γνωστικές επιδράσεις της συναισθηματικής 
ατζέντας των τηλεοπτικών ειδήσεων”, Ζητήματα Επικοινωνίας, Ερευνητικό 
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας, Τμήμα Επικοινωνίας και 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, Τεύχος 10, 117-125. 

74. Μπ. Ντάβου, “Evaluating the impact of a school-based helmet promotion program on 
eligible adolescent drivers: different audiences, different needs?”, Health Education 
Research, 2010, 25(5), 865-876 (με ομάδα συγγραφέων). 

75. Μπ. Ντάβου, «Γνωστικές Επιδράσεις της Συναισθηματικής Ατζέντας των 
Τηλεοπτικών Ειδήσεων», Ζητήματα Επικοινωνίας, 2010, 10, 117-125 (με ομάδα 
συγγραφέων). 

76. Μπ. Ντάβου, “Understanding Reasons for Non-Compliance in Motorcycle Helmet 
Use Among Adolescents in Greece”, Injury Prevention, 2009, 14, 19-23 (με τους E. 
Germeni, Ch. Lionis, E. Petridou). 

77. Μπ. Ντάβου, «Εφαρμογή και Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Επιμόρφωσης 
Δασκάλων στον Αλφαβητισμό στα Μέσα Επικοινωνίας», Σύγχρονη Εκπαίδευση, 
2008, 152, 82-95.  

78. Μπ. Ντάβου, «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας: Πρόλογος 
Αφιερώματος», Ζητήματα Επικοινωνίας, 2007, 6, 5-12. 

79. Μπ. Ντάβου, “Diseno de un Programa de Educacion en Medios en la Escuela Primaria 
Griega”, Communicar : Revista Cientifica de Comunicacion y Educacion, 2007, 28, 
75-82 (με τη Β. Νίκα). 



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 139 
 

80. Μπ. Ντάβου, “Interaction of Emotion and Cognition in the Processing of Textual 
Material”, Translators’ Journal “Meta”, 2007, 52(1), 37-47. 

81. Μπ. Ντάβου, «Προλεγόμενα» στο Ειδικό Αφιέρωμα «Συγκίνηση και Νόηση», 
Νόησις, 2006, 2, 5-12 (με τον Ν. Μακρή). 

82. Μπ. Ντάβου, «Η Έννοια της Αποτίμησης στη Μελέτη της Συγκίνησης: Προς μια 
Κατανόηση του Γνωστικού Συστατικού της Συγκίνησης», Νόησις, 2006, 2, 33-50. 

83. Κ. Ρηγοπούλου, 2010. Περιοδικό Ελελεύ Κεντρική εισήγηση στα πρακτικά του 
Διεθνούς Συνεδρίου Εξόριστοι στο δέρμα μας.   

84. Κ. Ρηγοπούλου, 2006. Περιοδικό Ελελεύ Κεντρική εισήγηση στα πρακτικά του 
Διεθνούς Συνεδρίου Για το δικαίωμα στην πόλη, Αθήνα  

85. Ε. Φιλοκύπρου, Costas Montis’ Afentis Battistas etc.: Narrative as a Defeat», Études 
Helléniques/ Hellenic Studies vol. 15, No.2 (2007) 273-8 

86. Λ. Τσαλίκη, ‘Πορνογραφία, Κουλτούρα και Μέσα Επικοινωνίας: Προβληματισμοί 
γύρω από παλαιά και νέα φαινόμενα’, Κατερίνα Σαρικάκη και Λίζα Τσαλίκη (οι 
συγγραφείς με αλφαβητική σειρά). Ζητήματα Επικοινωνίας, ειδικό τεύχος-αφιέρωμα 
στην πορνογραφία, ‘Μέσα Επικοινωνίας, Πορνογραφία και Βιομηχανία του Σεξ’, υπό 
έκδοση φθινόπωρο 2010. Αθήνα: Καστανιώτης. 

87. Λ. Τσαλίκη, Editorial εισαγωγή στο ειδικό τεύχος-αφιέρωμα στην πορνογραφία 
‘Μέσα Επικοινωνίας, Πορνογραφία και Βιομηχανία του Σεξ’, Κατερίνα Σαρικάκη και 
Λίζα Τσαλίκη (οι συγγραφείς με αλφαβητική σειρά). Ζητήματα Επικοινωνίας, υπό 
έκδοση φθινόπωρο 2010. Αθήνα: Καστανιώτης. 

88. Λ. Τσαλίκη, ‘Globalization, Media and Adult/Sexual Content: Challenges to 
Regulation and Research, Athens 29-30 September 2008’. Κύρια 
συμπεράσματα/σκέψεις από το συνέδριο ή ‘τι ακούσαμε και μάθαμε μετά από ένα 
διήμερο πάνω στην πορνογραφία’. Ζητήματα Επικοινωνίας (2008). 

89. Δ. Χαραλάμπης, Freedom of expression, pluralism and transparency in the field of the 
electronic mass media. The Greek experience: from losing the State monopoly to the 
“conflicting interests” of the “major shareholder” and to the perspectives of 
rationalization in the era of digital technology. Concordia University, Arts and 
Science, Montreal 2008 

90. Δ. Χαραλάμπης, Η συγκρότηση του πολιτικού ως τέλος αλλά όχι ως έσχατον του 
κανονιστικού εγχειρήματος της νεωτερικότητας στο Ι. Στράγγας, Α. Χάνος (επιμ.): 
Σκοπός, τελεολογία και δίκαιο (τρίγλωσση έκδοση) Nomos Verlag Baden-Baden, L’ 
Harmattan Paris, εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2010 

91. Δ. Χαραλάμπης, Η έννοια του συμφέροντος και του αγαθού στην κανονιστική 
πολιτική θεωρία και οι συνέπειες της απορρύθμισης. Στο Ι. Στράγγας, Χ. 
Παπαχαραλάμπους: Αγαθό, Συμφέρον και Δίκαιο (τρίγλωσση έκδοση). (Vomos 
Verlag Baden – Baden, L’ Harmattan Paris, Σάκκουλας Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2011) 

 

  



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 140 
 

 

Επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 

 

1. Σ. Παπαθανασόπουλος, The first to go; Economic crisis and the decline of Greek 
newspapers στο Eurozine, 31/12/2010 (http://www.eurozine.com/articles/2010-12-31-
papathanassopoulos-en.html) 

2. Σ. Παπαθανασόπουλος, «Όψεις της επικοινωνίας στον 21ο αιώνα», Συχνότητες, τχ. 5 
(2009): 4-6. 

3. Σ. Παπαθανασόπουλος, «Media Studies in Greece», deScripto, A Journal of Media in 
South East Europe, τχ. 01/02, (2009), σ. 9-10. 

4. Σ. Παπαθανασόπουλος, «Η Ευρωπαϊκή Ένωση των επικοινωνιών, Συχνότητες, τχ. 1 
(2008): 13-15 

5. Σ. Παπαθανασόπουλος, «Η τηλεόραση του μέλλοντος είναι εδώ», Συχνότητες, τχ. 2 
(2008): 4-5 

6. Γ. Πλειός, "Προαγωγή υγείας και Μέσα μαζικής ενημέρωσης", Νοσηλεία και έρευνα, 
τεύχ. 27, Μάϊος – Αύγουστος 2010, σελ. 17 – 23 (με άλλους). 

7. Κ. Παναγιωτοπούλου, «Trust in the Media», in: de Scripto. A Journal of Media in 
South East Europe, No. 01/02, 2009, σελ. 15-17. 

8. Μπουρδάκης, Β. & Χαρίτος, Δ. (2006). «Χώροι Επικοινωνίας» / “Communicating 
Space(s)”», Περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, τχ. 60 - Περίοδος Β (Νοέμβριος - 
Δεκέμβριος 2006), Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ελλάδος - ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ. 

9. Ν. Χρηστάκης, Αποδομώντας το τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων (Με την Ξ. 
Τριανταφύλλου). Σύγχρονη Εκπαίδευση, 2008, 152, 115-136. 

10. Μπ. Ντάβου, «Η Συναισθηματική Ατζέντα των Μέσων Επικοινωνίας», Διάπλους, Δεκ. 
2007 – Ιαν. 2008, 23, 41-45. 

11. Ε. Φιλοκύπρου, Μιλούσε μιαν άλλη γλώσσα’: υπερρεαλισμός και μοναξιά», Διαβάζω 
478 (2007) 84-91 

12. Ε. Φιλοκύπρου, “Η διαρκής ένταση του Νίκου Λάζαρη”, Θέματα Λογοτεχνίας 39 
(2008)  252-56. 

13. Ε. Φιλοκύπρου, “Ο ποιητής ως σχοινοβάτης, γελωτοποιός, σχεδόν 
ταχυδακτυλουργός”, Το Δέντρο 169-70 (2009) (αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο) 139-45. 

14. Ε. Φιλοκύπρου,  “Η απόφαση της ήττας στο Διπλό βιβλίο του Δημήτρη Χατζή”, Νέα 
Εποχή 302  (2009)(αφιέρωμα στον Δημήτρη Χατζή) 15-24. 

15. Ε. Φιλοκύπρου, “Οι λέξεις και το κενό: αντικατοπρισμοί στα Χάρτινα του Γιάννη 
Ρίτσου”, Θέματα Λογοτεχνίας 42 (2009)  (αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο) 209-22. 

  



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 141 
 

 

Πρακτικά συνεδρίων με κριτές 

 

1. R. Panagiotopoulou and S. Zouganeli, «Communication Patterns in Tourism 
Promotion: The Case of the Northern Aegean Islands», στο: In search of excellence 
for tomorrow’s tourism, travel and hospitality, 24th EuroCHRIE Congress 
Thessaloniki 25-28 October 2006, Thessaloniki, 2006, CD-Rom Conference 
Proceedings, σελ. 1-11. 

2. Panagiotopoulou R., Maroudas L. and D. Sasson «Complaint management in Greek 
tourism travel agencies» in: E. Christou and P. Tsartas (eds) Planning for the Future 
– Learning from the Past: Contemporary developments in Tourism, Travel & 
Hospitality, Rhodes Island 2009, CD-Rom Conference Proceedings, σελ. 1-8. 

3. «Στρατηγική προβολής της Ελλάδας και της Κίνας με αφετηρία τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες», στο: Εικόνες κρατών σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον: Δυνατότητες και 
προοπτικές για την Ελλάδα, Αθήνα 2009, DVD-Rom, πρακτικά Συνεδρίου, σελ. 1-15, 
www.gpsg.org.uk/athens0 

4. «The Image of Athens and Greece in the International and Greek Press during the 
Preparation and Staging of the Olympic Games Athens 2004», στο: Ethics Codes in 
Sports Press, 11th International Seminar for Sports Journalists, Proceedings, Ancient 
Olympia: International Olympic Academy 2009, σελ. 48-64.  

5. «New Media and its challenges for the Olympic Movement», IOC, XII Olympic 
Congress Copenhagen 2009 – Contributions, Lausanne: IOC, September 2009, σελ. 
683-685. 

6. «Beijing 2008: Enactment of the Games and international media coverage», στο: The 
Attitude of the Mass Media towards the Athletes who have made use of Prohibited 
Substances, 12th International Seminar for Sports Journalists, Proceedings, Ancient 
Olympia: International Olympic Academy 2010, σελ. 25-38. 

7. Γ. Πανούσης, ΜΜΕ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΝΗΛΙΚΩΝ (“ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ, 2006” 

8. Γ. Πανούσης ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΥΛΑΚΩΝ 
(“ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΦΥΛΑΚΗ, 2008”). 

9. P. Germanakos, M. Belk, N. Tsianos, Z. Lekkas, C. Mourlas, & G. Samaras, “An 
Ontological User Model for Adapting Generic Web Structures”, Proceedings of the 5th  
International Workshop on Semantic Media Adaptation and Personalization (SMAP 
2010), Limassol, Cyprus, December 9-10, 2010, IEEE Computer Society. (accepted) 

10. Saridaki, M., Mourlas, C. (2010), “Motivational aspects of gaming for students with 
intellectual disabilities”, at the International Conference “Interactive Technologies 
and Games: Education, Health and Disability” Nottingham Trent University, 
Nottingham, 26th and 27th October 2010. 

11. M. Belk, P. Germanakos, N. Tsianos, Z. Lekkas, C. Mourlas, & G. Samaras, “Adapting 
Generic Web Structures with Semantic Web Technologies: A Cognitive Approach”, 
Proceedings of the 4th International Workshop on Personalized Access, Profile 
Management, and Context Awareness in Databases (PersDB 2010), in conjunction 
with VLDB 2010, Singapore, Malaysia, September 13, 2010. (accepted) 

12. P. Germanakos, M. Belk, N. Tsianos, Z. Lekkas, C. Mourlas, & G. Samaras, “Adapting 
mLearning Environments on Learners’ Cognitive Styles and Visual Working Memory 



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 142 
 

Span”, Proceedings of the 5th Mediterranean Conference on Information Systems 
(MCIS 2010), Tel-Aviv-Yaffo, Israel, September 12-14, 2010. (accepted) 

13. P. Germanakos, M. Belk, N. Tsianos, Z. Lekkas, C. Mourlas, & G. Samaras, “Human 
Factor-Driven Adaptive Web Environments: The AdaptiveWeb System”, 
Demonstration in the Proceedings of the 9th Hellenic Data Management Symposium 
(HDMS 2010), Ag. Napa, Cyprus, June 30 – July 30, 2010. 

14. N. Tsianos, P. Germanakos, Z. Lekkas, C. Mourlas, & G. Samaras, “Working Memory 
Span and E-Learning: The Effect of Personalization Techniques on Learners’ 
Performance”, Proceedings of the 2nd and 18th International Conference on User 
Modeling, Adaptation, and Personalization (UMAP2010), Big Island of Hawaii, USA, 
June 20-24, 2010, LNCS, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 64-74. (20% 
acceptance) 

15. N. Tsianos, P. Germanakos, Z. Lekkas, A. Sialarou, C. Mourlas, & G. Samaras, “A 
Preliminary Study on Learners’ Physiological Measurements in Educational 
Hypermedia”, Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Advanced 
Learning Technologies (ICALT 2010), Sousse, Tunisia, July 5-7, 2010, IEEE 
Computer Society Press, pp. 61-63. 

16. Z. Lekkas, N. Tsianos, P. Germanakos, C. Mourlas, & G. Samaras, “Implementing 
Psychological Parameters in a Web-based Appraisal System”, Proceedings of the 10th 
IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2010), 
Sousse, Tunisia, July 5-7, 2010, IEEE Computer Society Press, pp. 365-367. 

17. P. Germanakos, M. Belk, N. Tsianos, Z. Lekkas, C. Mourlas, & G. Samaras, 
“Embracing a Human Factor’s Ontology in the eCommerce Context”, Proceedings of 
the 2nd Annual EuroMed Conference, Salerno, Italy, October 26-28, 2009, pp. 714-
725.  

18. P. Germanakos, N. Tsianos, Z. Lekkas, M. Belk, C. Mourlas, & G. Samaras, “Human 
Factors as a Parameter for Improving Interface Usability and User Satisfaction”, 
Proceedings of the 4th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS 
2009), Athens, Greece, September 25-27, 2009, pp. 1546-1559. 

19. P. Germanakos, N. Tsianos, Z. Lekkas, M. Belk, C. Mourlas, & G. Samaras, “Proposing 
Web Design Enhancements based on Specific Cognitive Factors: An Empirical 
Evaluation”, Proceedings of the 2009 IEEE/WIC/ACM International Conference on 
Web Intelligence (WI 2009), Milan, Italy, September 15-18, 2009, IEEE Computer 
Society Press. (18% acceptance) 

20. N. Tsianos, P. Germanakos, Z. Lekkas, C. Mourlas, & G. Samaras, “Working Memory 
Differences in e-Learning Environments: Optimization of Learners’ Performance 
through Personalization”, Proceedings of the 1st and 17th International Conference on 
User Modeling, Adaptation, and Personalization (UMAP2009), Trento, Italy, June 
22-26, 2009, LNCS, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 385-390. (26% 
acceptance) 

21. Z. Lekkas, N. Tsianos, P. Germanakos, C. Mourlas, & G. Samaras, “The Role of Affect 
in Personalized Learning”, Proceedings of the 9th IEEE International Conference on 
Advanced Learning Technologies (ICALT 2009), Riga, Latvia, July 14-18, 2009, IEEE 
Computer Society Press, pp. 629-633. 

22. N. Tsianos, P. Germanakos, Z. Lekkas, C. Mourlas, & G. Samaras, “Eye-tracking 
Users’ Behavior in Relation to Cognitive Style within an E-Learning Environment”, 



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 143 
 

Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Advanced Learning 
Technologies (ICALT 2009), Riga, Latvia, July 14-18, 2009, IEEE Computer Society 
Press, pp. 329-333. 

23. P. Germanakos, N. Tsianos, Z. Lekkas, C. Mourlas, M. Belk, & G. Samaras, “Intelligent 
Authoring Tools for Enhancing Mass Customization of E-Services: The SmartTag 
Editor”, Proceedings of the 11th International Conference on Enterprise Information 
Systems (ICEIS 2009), Milan, Italy, May 6-10, 2009, pp. 91-96. 

24. Z. Lekkas, N. Tsianos, P. Germanakos, C. Mourlas, & G. Samaras, “Implementing 
Affect Parameters in Personalized Web-based Design”, Proceedings of the 13th 
International Conference on Human-Computer Interaction – HCI International 2009 
(HCI 2009), San Diego, CA, USA, July 19-24, 2009, LNCS & LNAI, Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg, pp. 320-329. 

25. P. Germanakos, M. Belk, N. Tsianos, Z. Lekkas, C. Mourlas, and G. Samaras, 
“Towards a Human Factors Ontology for Computer-Mediated Systems”, Proceedings 
of the 3rd International Workshop on Ontology Content and Evaluation in Enterprise 
(OnToContent 2008), Monterrey, Mexico, November 9-14, 2008, LNCS 5333, 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 595-604. 

26. Tsianos N., Germanakos P., Lekkas Z., Mourlas C., Belk M., Christodoulou E., 
Spanoudis G., & Samaras G. (2008) " Enhancing eLearning Environments with Users' 
Cognitive Factors: The case of EKPAIDEION ", Proceedings of the 7th European 
Conference on e-Learning (ECEL 2008), Agia Napa, Cyprus, November 6-7, 2008.  

27. Germanakos P., Tsianos N., Lekkas Z., Mourlas C., Belk M., & Samaras G. (2008) " 
Integrating Human Factors in the Web Personalization Process: The AdaptiveWeb 
System ", System Demonstration in the Proceedings of the 18th European Conference 
on Artificial Intelligence (ECAI 2008), Patras, Greece, July 21-25, 2008, IOS Press, 
ISBN: 978-960-6843-17-4, pp. 9-10.   

28. Tsianos N., Lekkas Z., Germanakos P., Mourlas C., & Samaras G. (2008) " 
Personalizing Web Environments on User Intrinsic Characteristics ", Proceedings of 
the 4th IET International Conference on Intelligent Environments (IE 2008), Seattle, 
USA, July 21 - 21, 2008. 

29. Tsianos N., Lekkas Z., Germanakos P., Mourlas C., & Samaras G. (2008) " User-
centered Profiling on the basis of Cognitive and Emotional Characteristics: An 
Empirical Study ", Proceedigns of the 5th International Conference on Adaptive 
Hypermedia and Adaptive Web-based Systems (AH 2008), Hannover, Germany, July 
28 - August 1, 2008, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, LNCS 5149, pp. 214-223. 
(27% acceptance - Best Student Paper Award)   

30. Lekkas Z., Tsianos N., Germanakos P., Mourlas C., & Samaras G. (2008) " The Role of 
Emotions in the Design of Personalized Educational Systems ", Proceedings of the 8th 
IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2008), 
Santader, Cantabria, Spain, July 1-5, 2008, IEEE Computer Society Press, pp. 886-
890. (29.65% acceptance)   

31. Saridaki Maria, Constantinos Mourlas, Dimitris Gouscos and Michael Meimaris 
(2007) “Digital Games as a Learning Tool for Children with Cognitive Disabilities: 
Literature Review and some Preliminary Methodological and Experimental Results”, 
European Conference on Games-Based Learning (ECGBL), 25-26 October 2007, 
Glynhill Hotel, Paisley, Scotland. 



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 144 
 

32. Saridaki, M., Mourlas, C (2007), “Computer Games in the learning experience of 
children with cognitive disabilities”  at the 4th International Conference Information 
Science, Educational Technologies and New Media, Sombor,  31 March-1 April 2007 
(reviewed by the abstract). 

33. Tsianos N., Germanakos P., Lekkas Z., Mourlas C., & Samaras G. (2007) " Evaluating 
the Significance of Cognitive and Emotional Parameters in e-Learning Adaptive 
Environments ", Proceedings of the IADIS International Conference on Cognition and 
Exploratory Learning in Digital Age (CELDA2007), Algarve, Portugal, December 7-9, 
2007, pp. 93-98.   

34. Germanakos P., Tsianos N., Lekkas Z., Mourlas C., Belk M., & Samaras G. (2007) " A 
Semantic Approach of an Adaptive and Personalized Web-based Learning Content - 
The case of AdaptiveWeb ", Proceedings of the 2nd International Workshop on 
Semantic Media Adaptation and Personalization (SMAP 2007), London, U.K., 
December 17-18, 2007, IEEE Computer Society, pp. 68-73.   

35. Tsianos N., Germanakos P., Lekkas Z., & Mourlas C. (2007) " Individual Learning 
Characteristics in web-based Communities of Practice ", Proceedings of the 2nd 
International Workshop on Building Technology Enhanced Learning solutions for 
Communities of Practice (TEL-CoPs'07), held in conjunction with the 2nd European 
Conference on Technology Enhanced Learning (ECTEL'07), Crete, Hellas, September 
17-20, 2007, pp. 1-11.   

36. Tsianos N., Germanakos P., Lekkas Z., & Mourlas C. (2007) " Personalizing the Web 
Content on User Perceptual Preferences ", Proceedings of the 1st International 
Conference on New Media Technology (I-Media'07), Graz, Austria, September 5-7, 
2007.   

37. Germanakos P., Tsianos N., Lekkas Z., Mourlas C., Belk M., & Samaras G. (2007) " 
Embracing Cognitive Aspects in Web Personalization Environments - The 
AdaptiveWeb Architecture ", Proceedings of the 7th IEEE International Conference 
on Advanced Learning Technologies (ICALT 2007), Niigata, Japan, July 18-20, 2007, 
IEEE. 

38. Germanakos P., Tsianos N., Lekkas Z., Mourlas C., Belk M., & Samaras G. (2007) " An 
AdaptiveWeb System for Integrating Human Factors in Personalization of Web 
Content ", System Demonstration in the Proceedings of the 11th International 
Conference on User Modeling (UM 2007), Corfu, Greece, June 25-29, 2007.   

39. Tsianos N., Germanakos P., Lekkas Z., & Mourlas C. (2007) " Complementing User 
Profiling Parameters in Adaptive Learning Web Environments ", Proceedings of the 
International Colloquium EUTIC 2007 - Challenges and Uses of ICT, Media and 
Information diffusion: towards an open society, Athens, November 7-10, 2007.   

40. Lekkas Z., Tsianos N., Germanakos P., & Mourlas C. (2007) " Integrating Cognitive 
and Emotional Parameters into Designing Adaptive Hypermedia Environments ", 
Proceedings of the Second European Cognitive Science Conference (EuroCogSci'07), 
Delphi, Hellas, May 23-27, 2007, pp. 705-709.   

41. N. Tsianos, P. Germanakos, & C. Mourlas, “Assessing the Importance of Cognitive 
Learning Styles over Performance in Multimedia Educational Environments”, 
Proceedings of the 2nd International Conference on Interdisciplinarity in Education 
(ICIE2006), Athens, May 11-13, 2006. 



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 145 
 

42. Costas Mourlas, “Adaptability Management and Deterministic Scheduling of Media 
Flows on Parallel Storage Servers”, 14th International Workshop on Parallel and 
Distributed Real-Time Systems 2006 in conjunction with IPDPS 2006, April 25-26, 
2006, Island of Rhodes, Greece. 

43. Σαριδάκη Μ., Μουρλάς, Κ. (2010), “Χρήση Ψηφιακών Παιχνιδιών στην κατάρτιση 
ατόμων με Νοητική Υστέρηση: μια περίπτωση αύξησης κινήτρων” στο «2ο Συνέδριο 
Ειδικής Αγωγής: Η Ειδική Αγωγή ΑΦΕΤΗΡΙΑ εξελίξεων στην Επιστήμη και στην 
Πράξη» 15 Απριλίου 2010, Αθήνα (κρίση εργασίας μέσω περίληψης). 

44. N. Tsianos, Z. Lekkas, P. Germanakos, & C. Mourlas, “Cognitive Styles and Visual 
Working Memory Span as Personalization Parameters in Adaptive Hypermedia 
Systems”, Proceedings of the 2nd Pan-Hellenic Conference of Cognitive Psychology – 
ΕΛΨΕ: Cognitive Psychology: From Laboratory to the Society, Thessaloniki, Hellas, 
6-9 November 2008 (κρίση εργασίας μέσω περίληψης). 

45. Z. Lekkas, N. Tsianos, P. Germanakos, & C. Mourlas, “ The Role of Emotional 
Processes in Web-based Learning and Decision-support Environments”, Proceedings 
of the 2nd Pan-Hellenic Conference of Cognitive Psychology – ΕΛΨΕ: Cognitive 
Psychology: From Laboratory to the Society, Thessaloniki, Hellas, 6-9 November 
2008 (κρίση εργασίας μέσω περίληψης). 

46. Lekkas Z., Tsianos N., Germanakos P., & Mourlas C. (2007) " The Role of Emotions in 
the Design of Personalized eServices Applications ", Πρακτικά του Πανελλήνιου 
Συνεδρίου Νέες Τεχνολογίες & Marketing, Ιεράπετρα, Κρήτη, 24-25 Μαΐου, 2007, pp. 
167-171.   

47. N. Tsianos, P. Germanakos, & C. Mourlas, «The Use of Learning Styles in Adaptive 
Hypermedia in Education», Proceedings of the 5th National Conference with 
International Participation in Information and Communication Technologies in 
Education – Evaluation and Future Research, Thessaloniki, Greece, October 5-8, 
2006 (in greek). 

48. N. Tsianos, P. Germanakos, Z. Lekkas, C. Mourlas, & G. Samaras, «Evaluating the 
Performance of Educational Hypermedia Environments Using Cognitive Learning 
Styles», Proceedings of the 5th National Conference of Information Technology Users 
in Education, Nicosia, Cyprus, June 16-18, 2006.  

49. Σ. Μοσχονάς, «Prescriptivism in and about the media: A comparative analysis of 
corrective practices in Greece and Germany» (σε συνεργασία με τον Jürgen 
Spitzmüller). Στο Language Ideologies and Media Discourse: Texts, Practices, 
Politics, επιμ. Sally Johnson και Tommaso M. Milani. London: Continuum Press 
(σειρά «Advances in Sociolinguistics»), 2010, σσ. 17-40. 

50. Σ. Μοσχονάς, «Αφηγηματικά σχήματα στο έργο του Μανόλη Τριανταφυλλίδη». 
Μελέτες για τηv ελληvική γλώσσα 30 (Πρακτικά της 30ής ετήσιας συvάvτησης τoυ 
Τoμέα Γλωσσoλoγίας του Τμήματος Φιλολογίας τoυ Α.Π.Θ.: Μνήμη Μανόλη 
Τριανταφυλλίδη). Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2010, σσ. 398-
410. 

51. Σ. Μοσχονάς, [«Λουκάς Τσιτσιπής»]. Στο Ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου: 
Συνομιλώντας με τις γλώσσες-πολιτισμούς (Πρακτικά, Διεθνές συνέδριο, 
Θεσσαλονίκη 12-14/12/2008), επιμ. Α.-Ν. Συμεωνίδου-Χριστίδου. Θεσσαλονίκη: 
University Studio Press, [2010], σσ. 41-44. 



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 146 
 

52. Σ. Μοσχονάς, «Παράλληλες μονογλωσσίες: Η περίπτωση της μειονοτικής 
εκπαίδευσης στη Θράκη». Στο Μειονοτικές και μεταναστευτικές εμπειρίες: 
Βιώνοντας την “κουλτούρα του κράτους”, επιμ. Φωτεινή Τσιμπιρίδου. Αθήνα: ΚΕΜΟ 
/ Κριτική, 2009,  σσ. 121-149.  

53. Σ. Μοσχονάς, «“Language issues” after the “Language Question”: On the modern 
standards of Standard Modern Greek». Στο Standard Languages and Language 
Standards: Greek, Past and Present, επιμ. Alexandra Georgakopoulou και Michael 
Silk. London: King’s College – Centre for Hellenic Studies / Ashgate, 2009, σσ. 293-
320. 

54. Α. Νάκου, Δ. Γκούσκος, Μ. Μεϊμάρης & Ά. Παπαντωνίου, «Ανάπτυξη διαδικτυακής 
μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών 
χαρτών», 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας «Ψηφιακές και 
Διαδικτυακές εφαρμογές στην εκπαίδευση», Βέροια & Νάουσα, Απρίλιος 2010 

55. Ε. Χαϊδή. Β. Παπανικολάου, Σ. Κίργινας, Δ. Γκούσκος & Μ. Μεϊμάρης, «Ψηφιακά 
Παιχνίδια ως Εργαλεία Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ειδικής Αγωγής, Αθήνα, Απρίλιος 2010 

56. Κ. Αβλάμη, Δ. Γκούσκος & Μ. Μεϊμάρης, «Μάθηση Βασισμένη σε Ψηφιακά 
Παιχνίδια: Η Περίπτωση του Έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ», 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο OMEP - 
Παιδική Ηλικία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Αθήνα, Νοέμβριος 2009 

57. D. Florou, H. Mavroudi, I. Haidi, D. Gouscos & M. Meimaris, “Animating DGBL in 
pre-school, primary and special education: three case studies”, 3rd European 
Conference on Games-Based Learning (ECGBL 2009), Graz, Austria, October 2009 

58. Π. Τραγαζίκης, Μ. Σαριδάκη, Α. Δούρος, Δ. Γκούσκος & Μ. Μεϊμάρης, «Ανάπτυξη 
Ψηφιακών Παιχνιδιών Μαθησιακού Σκοπού από Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ με χρήση του Περιβάλλοντος 
Scratch», Workshop on Informatics in Education (WIE 2009), στο πλαίσιο του 13ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορικής, Κέρκυρα, Σεπτέμβριος 2009 

59. Christou, N. Perdikaris, P. Tragazikis, A. Douros, E. Galani, D. Gouscos & M. 
Meimaris, “The Magic Potion – An Adventure Game for Learning”, 2nd Workshop on 
Story-Telling and Educational Games (STEG2009), in conjunction with the 8th 
International Conference on Web-based Learning (ICWL 2009), Aachen, Germany, 
August 2009 

60. Μιχάλης Μεϊμάρης, Δημήτρης Γκούσκος, «Το Παιχνίδι της Μάθησης: Εκπαιδευτικές 
Διαδικασίες με τη Βοήθεια Ψηφιακών Παιχνιδιών», Συλλογικός Τόμος Εισηγήσεων 
Δεύτερης Διεθνούς Επιστημονικής Διημερίδας Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού «Αλλαγή 
και Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Συστημάτων» (Ρόδος, Μάιος 2009) 

61. Μεϊμάρης Μ., Παιχνίδια που μας παίζει η τεχνολογία σήμερα, προσκεκλημένη 
εισήγηση, στο Τζιμόπουλος Νίκος, Πόρποδα Αριάδνη (επιμ.) Πρακτικά Εισηγήσεων 
του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ: Αξιοποίηση των 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Σύρος 8-
10/5/2009, τόμος Α, σελ. 1-17 

62. D. Gouscos, M. Saridaki and M. Meimaris, “Digital Game-Based Learning for 
Students with Mild Intellectual Disability: The EPINOISI Project”, 4th International 
Conference on Challenges and Uses of ICT - The dynamics of development: at the 
crossroads of the world  (EUTIC 2008), Lisbon, Portugal, October 2008, p.p. 531-539 

63. M. Saridaki, G. Chaniotakis, V. Manoli, D. Manessis, M. Karafotia, D. Gouskos and M. 
Meimaris, “Applying Digital Game Based Learning solutions to the primary and 



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 147 
 

special classroom: results from field studies”, 2nd European Conference on Games 
Based Learning (ECGBL 2008), Barcelona, Spain, October 2008, pp.401-412 

64. Rizopoulos, Ch., Charitos, D., Meimaris, Μ., «Aspects of locative media use from a 
communication theory perspective», 4th International Conference on Challenges and 
Uses of ICT - The dynamics of development: at the crossroads of the world  (EUTIC 
2008), Lisbon, Portugal, October 2008, p.p. 491-501 

65. Gazi, Α., Tsianos, Ν., Mitrakou, Η., Meimaris, Μ., Charitos, D.,  «Towards 
Investigating Intergroup Mediated Communication Within the Urban Environment 
via the use of Locative Media, Πρακτικά INTERNATIONAL COLLOQUIUM EUTIC 
2007 CHALLENGES AND USES OF ICT, με τίτλο Media and Information diffusion: 
towards an open society, 2008, pp. 161-168 

66. Μ. Μεϊμάρης, «Being Human: Προς μια “νέα” αφήγηση», Πρακτικά Συνεδρίου 
Διαστάσεις έρευνας στο χώρο της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής, Ρόδος, 20-21 
Ιουνίου 2008, εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, σσ. 148-154 

67. Σαριδάκη, Μ., Λόξα, Γ., Γκούσκος, Δ., Μειμάρης, Μ., «Νέες τεχνολογίες και ψηφιακά παιχνίδια 
ως μέσα για την εκπαιδευτική ένταξη ατόμων με νοητική καθυστέρηση: μια περίπτωση 
ανοικτής και δημοκρατικής εκπαιδευτικής διαδικασίας». ICODL 2007, 4o Διεθνές Συνέδριο για 
την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μορφές Δημοκρατίας στην Εκπαίδευση: Ανοικτή 
Πρόσβαση και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 23 -25 Νοεμβρίου 2007, Αθήνα 

68. M. Saridaki, C. Mourlas, D. Gouscos and M. Meimaris, “Digital Games as a Learning 
Tool for Children with Cognitive Disabilities: Literature Review and some Preliminary 
Methodological and Experimental Results”, 1st European Conference on Games 
Based Learning (ECGBL 2007), Paisley, UK, October 2007, pp. 233-242 

69. Saridaki, M., Gouscos, D., Meimaris, M., «Digital Games as a Learning Tool for Children with 
Cognitive Disabilities: Literature Review and some Preliminary Methodological and 
Experimental Results». European Conference on Games-Based Learning, 25-26 October 2007, 
Paisley, Σκοτία 

70. Μ. Μεϊμάρης, Επικοινωνιακές Διαστάσεις του Νέου Τεχνολογικού Περιβάλλοντος, 
Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Νέες Τεχνολογίες & Marketing, ΤΕΙ Κρήτης, 
Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης (Ιεράπετρα), 24-25 Μαΐου 2007, σσ. 11-17 

71. Panagiotis Tragazikis, Sotiris Kirginas, Dimitris Gouscos & Michalis Meimaris, 
“Digital games evaluation and educational assessment - a review and proposal for an 
open methodological framework (OMEGA)”, 5th European Conference on Games-
Based Learning, Athens, Greece, October 2011. 

72. Παναγιώτα-Μαρίνα Τομαρά και Δημήτρης Γκούσκος, «Το ηλεκτρο-δωμάτιο: ένα 
διαδραστικό παιχνίδι για τον ηλεκτρισμό», 8ο Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ «Το Ψηφιακό 
Σχολείο», Πειραιάς, Οκτώβριος 2011. 

73. Σωτήρης Κίργινας και Δημήτρης Γκούσκος, «Αξιολόγηση Ευχρηστίας και 
Παικτικότητας Ψηφιακών Παιχνιδιών για τη Διδασκαλία της Γλώσσας στην 
Προσχολική Εκπαίδευση», 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ 
«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική 
Πράξη», Σύρος, Μάιος 2011. 

74. Andreas Giannakoulopoulos, Tasos Makris, Roubini Oikonomidou, Dimitris Gouscos 
& Michalis Meimaris, “Overview of the results of a survey on educator attitudes 
towards Usability and Accessibility of Digital Applications and Content”, EUTIC 2010 
International Conference on Challenges and Uses of ICT, Dakar, Senegal, November 
2010. 



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 148 
 

75. Sotiris Kirginas, Edith Furon, Dimitris Gouscos, Maria Sfyroera & Michael Meimaris, 
“Localization and Application of Poisson Rouge’s digital games in Pre-school 
Education”, EUTIC 2010 International Conference on Challenges and Uses of ICT, 
Dakar, Senegal, November 2010. 

76. Maria-Eleni Ntourlia, Dimitris Gouscos & Michalis Meimaris, “TuxMath: is it possible 
for a game to enhance multiplication skills?”, 4th European Conference on Games-
Based Learning (ECGBL 2010), Copenhagen, Denmark, October 2010. 

77. Maria Saridaki, Dimitris Gouscos and Michalis Meimaris, “Digital games-based 
instructional design for students with special education needs: practical findings and 
lessons learnt”, 4th European Conference on Games-Based Learning (ECGBL 2010), 
Copenhagen, Denmark, October 2010. 

78. Ειρήνη Χαϊδή, Δέσποινα Παπούδη και Δημήτρης Γκούσκος «Τεχνολογικά 
Ενισχυμένη Μάθηση μέσω Ψηφιακών Παιχνιδιών για Μαθητές στο Φάσμα του 
Αυτισμού», Συνέδριο «Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική 
Αγωγή», Αθήνα, Οκτώβριος 2010. 

79. Κωνσταντίνα Φραγκή, Μιχάλης Μεϊμάρης και Δημήτρης Γκούσκος, «Ανάπτυξη 
Ψηφιακού Παιδαγωγικού Υλικού για το Νηπιαγωγείο στο Περιβάλλον του “Mind 
Express”», Το Μέλλον της Μάθησης – 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, 
Οκτώβριος 2010, Αθήνα. 

80. Panagiotis Tragazikis, Sotiris Kirginas and Dimitris Gouscos, “Digital games for 
entrepreneurial learning, innovation and creativity: examples and evaluation 
criteria”, 5th European Conference on Innovation and Entrepreneurship (ECIE 
2010), Athens, Greece, September 2010. 

81. Eleni-Revekka Staiou, Aspasia Papaloi and Dimitris Gouscos, “E-Parliaments 2.0: 
Opening the Gates to Citizens. The use of social media in parliamentary websites”, 
Political Communication Research section of the Communication and Citizenship 
Conference of the International Association for Media and Communication Research 
(IAMCR) 2010, Braga, Portugal, July 2010. 

82. Papaloi & D. Gouscos, “E-Parliaments and Novel Parliament-to-Citizen Services: An 
Initial Overview and Proposal”, 4th International Conference on eDemocracy (EDEM 
2010), Krems, Austria, May 2010. 

83. Α. Νάκου, Δ. Γκούσκος, Μ. Μεϊμάρης & Ά. Παπαντωνίου, «Ανάπτυξη διαδικτυακής 
μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών 
χαρτών», 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας «Ψηφιακές και 
Διαδικτυακές εφαρμογές στην εκπαίδευση», Βέροια & Νάουσα, Απρίλιος 2010. 

84. Ε. Χαϊδή. Β. Παπανικολάου, Σ. Κίργινας, Δ. Γκούσκος & Μ. Μεϊμάρης, «Ψηφιακά 
Παιχνίδια ως Εργαλεία Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ειδικής Αγωγής, Αθήνα, Απρίλιος 2010. 

85. Κ. Αβλάμη, Δ. Γκούσκος & Μ. Μεϊμάρης, «Μάθηση Βασισμένη σε Ψηφιακά 
Παιχνίδια: Η Περίπτωση του Έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ», 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο OMEP - 
Παιδική Ηλικία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Αθήνα, Νοέμβριος 2009. 

86. D. Florou, H. Mavroudi, I. Haidi, D. Gouscos & M. Meimaris, “Animating DGBL in 
pre-school, primary and special education: three case studies”, 3rd European 
Conference on Games-Based Learning (ECGBL 2009), Graz, Austria, October 2009. 



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 149 
 

87. Varlamis, A. Giannakoulopoulos & D. Gouscos, “Increased Content Accessibility for 
Wikis and Blogs”, 4th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS 
2009), Athens, Greece, September 2009. 

88. Π. Τραγαζίκης, Μ. Σαριδάκη, Α. Δούρος, Δ. Γκούσκος & Μ. Μεϊμάρης, «Ανάπτυξη 
Ψηφιακών Παιχνιδιών Μαθησιακού Σκοπού από Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ με χρήση του Περιβάλλοντος 
Scratch», Workshop on Informatics in Education (WIE 2009), στο πλαίσιο του 13ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορικής, Κέρκυρα, Σεπτέμβριος 2009. 

89. Ι. Christou, N. Perdikaris, P. Tragazikis, A. Douros, E. Galani, D. Gouscos & M. 
Meimaris, “The Magic Potion – An Adventure Game for Learning”, 2nd Workshop on 
Story-Telling and Educational Games (STEG2009), in conjunction with the 8th 
International Conference on Web-based Learning (ICWL 2009), Aachen, Germany, 
August 2009. 

90. E. Staiou, H. Delopoulos and D. Gouscos, “Interactive digital communication and e-
governance in everyday life”, International Conference on New Media and 
Information: Convergences and Divergences, Athens, Greece, May 2009. 

91. M. Saridaki, D. Gouscos and M. Meimaris, “Digital Game-Based Learning for 
Students with Mild Intellectual Disability: The EPINOISI Project”, 4th International 
Conference on Challenges and Uses of ICT - The dynamics of development: at the 
crossroads of the world  (EUTIC 2008), Lisbon, Portugal, October 2008. 

92. M. Saridaki, G. Chaniotakis, V. Manoli, D. Manessis, M. Karafotia, D. Gouskos and M. 
Meimaris, “Applying Digital Game Based Learning solutions to the primary and 
special classroom: results from field studies”, 2nd European Conference on Games-
Based Learning (ECGBL 2008), Barcelona, Spain, October 2008, pp.401-412. 

93. M. Saridaki, I. Loxa, D. Gouscos and M. Meimaris, “New technologies and digital 
games as tools for the educational inclusion of mentally retarded persons: a case of 
open and democratic education”, 4th International Conference in Open and Distance 
Learning - Forms of Democracy in Education: Open Access and Distance Education 
(ICODL 2007), Athens, Greece, November 2007. 

94. M. Kalikakis, D. Gouscos and P. Georgiadis, “Peer-to-Peer e-Governance and Citizen 
Participation in Public Decision-Making: The Case of P2P Taxation”, 3rd 
International Conference on Challenges and Uses of Information and Communication 
Technologies – Media and information diffusion: towards an open society (EUTIC 
2007), Athens, Greece, November 2007, pp.327-335. 

95. M. Saridaki, C. Mourlas, D. Gouscos and M. Meimaris, “Digital Games as a Learning 
Tool for Children with Cognitive Disabilities: Literature Review and some Preliminary 
Methodological and Experimental Results”, 1st European Conference on Games-
Based Learning (ECGBL 2007), Paisley, UK, October 2007, pp.233-242. 

96. M. Kalikakis, D. Gouscos, C. Vassilakis and P. Georgiadis, “Towards a P2P World: 
Peered Taxation”, 2nd International Workshop on E-Taxation: State & Perspectives 
within the 10th International Symposium on Legal Informatics (IRIS 2006), Salzburg, 
Austria, February 2006. 

97. Rizopoulos, C, Charitos, D. (2009) Insights on the design of communicative location-
based experiences, Πρακτικά 5ου ΙΕT Διεθνούς Συνεδρίου Intelligent Environments 
2009, Barcelona. 



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 150 
 

98. Rizopoulos, C, Diamantaki, K., Charitos, D. (2008) The Ludic Aspect of Interaction 
During a Pervasive Game Activity, Sofia Tsekeridou, Adrian David Cheok, 
Konstantinos Giannakis, John Karigiannis (επιμ.), Proceedings of the 3rd 
international conference on Digital Interactive Media in Entertainment and Arts, 
SIGCHI ~ ACM Special Interest Group on Computer Human Interaction, Athens 
Information Technology, ISBN:978-1-60558-248-1  

99. Rizopoulos, C., Charitos, D., Koutsompolis, D., Kaimakamis, N. (2008) Towards a 
theoretical model of communication via locative media use, Special Session on Social 
and Psychological Dimensions of Designing and Experiencing Intelligent 
Environments in the Urban Context, Πρακτικά 4ου ΙΕT Διεθνούς Συνεδρίου 
Intelligent Environments 2008, University of Washington, Seattle. 

100. Charitos, D. Mitrakou, D. & Rizopoulos, C. (2008) “Investigating new models 
of communication: a spatial practice through the implementation of a locative media 
system”, σε Hoofd, I.M., Tan, M. & Ho Kit Ying, K. (επιμ.), Πρακτικά του 14ου 
Διεθνούς Συμποσίου για την Ηλεκτρονική Τέχνη ISEA 2008, Σιγκαπούρη. 

101. Korakidou, V. & Charitos, D. (2008) “On the language of abstract animation”, σε 
Hoofd, I.M., Tan, M. & Ho Kit Ying, K. (επιμ.), Πρακτικά του 14ου Διεθνούς 
Συμποσίου για την Ηλεκτρονική Τέχνη ISEA 2008, Σιγκαπούρη. 

102. Laskari, I. & Charitos, D. (2008) “Generative System for the Synthesis of 
Audiovisual Narrative, σε Hoofd, I.M., Tan, M. & Ho Kit Ying, K. (επιμ.), Πρακτικά 
του 14ου Διεθνούς Συμποσίου για την Ηλεκτρονική Τέχνη ISEA 2008, Σιγκαπούρη. 

103. Charalampos Rizopoulos, Dimitris Charitos, Michael Meimaris, (2008), 
Aspects of locative media use from a communication theory prerspective, Διεθνές 
Συνέδριο EUTIC 2008. 

104. Diamantaki, K., Charitos, D., Tsianos, N. & Lekkas Z. (2007). “Towards 
investigating the social dimensions of using locative media within the urban context”, 
Πρακτικά 3ου ΙΕT Διεθνούς Συνεδρίου Intelligent Environments, Organising 
Professional Network: Robotics and Mechatronics, Ulm University, Γερμανία, 13-15 
Σεπτεμβρίου, ISBN 9780863418464. 

105. Saridaki, M. & Charitos, D. (2006). “Investigating the impact of experiencing 
MMORPGs on forming intimate relationships”, σε Santorineos, M. (επιμ.), «Gaming 
Realities: The Challenge of Digital Culture», Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου 
Mediaterra 2006, Αθήνα, Οκτώβριος 2006. 

106. Kaimakamis, N. & Charitos, D. (2006) “Computer Mediated Political 
Communication: An empirical approach towards representing political action in the 
spatial context of Collaborative Virtual Environments”, σε Bourdakis, V. & Charitos, 
D. (επιμ.), «Communicating Space(s)», Πρακτικά του 20ου Διεθνούς Συνεδρίου 
eCAADe για την Εκπαίδευση και Έρευνα σε Computer Aided Architectural Design, 
Βόλος, Σεπτέμβριος 2006. 

107. Rizopoulos, C. & Charitos, D. (2006). “Intelligence Technologies as a means 
of enhancing spatial experience”, σε Bourdakis, V. & Charitos, D. (επιμ.), 
«Communicating Space(s)», Πρακτικά του 20ου Διεθνούς Συνεδρίου eCAADe για την 
Εκπαίδευση και Έρευνα σε Computer Aided Architectural Design, Βόλος, 
Σεπτέμβριος 2006. 

108. Charitos, D., Bourdakis, V., Gavrilou, E. (2006). «Embedding an Audiovisual 
Interactive Installation Environment in Urban Space for Enhancing Social 



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 151 
 

Interaction», Πρακτικά 2ου ΙΕΕ Διεθνούς Συνεδρίου Intelligent Environments, 
Organising Professional Network: Robotics and Mechatronics, ΕΜΠ, Αθήνα Ιούλιος 
2006. 

109. Charitos, D. (2006). “Virtual Environments: Semi-Transparent Places for 
Communication”, Πρακτικά Β’ Διεθνούς Συνεδρίου “Διαφάνεια και Αρχιτεκτονική: 
Όρια και Προκλήσεις”, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2006. 

110. Charitos, D., Diamantaki, K. Gazi, A., Meimaris, M. (2006). “Towards spatializing the 
Internet for creating a hybrid context for mediated communication”, σε Leandros, N. 
(επιμ.), “The Impact of Internet on the Mass Media in Europe”, Πρακτικά Διεθνούς 
Συνεδρίου COST A20 με τίτλο Δελφοί, Απρίλιος 2006. 

111. Μ. Ρήγου, «Πολυεθνική Ευρώπη: το δικαίωμα στη διαφορά», στο: Η Περικλέους 
Δημοκρατία στον 21ο αιώνα, εκδ. Σιδέρης, Ιούλιος 2006. 

112. Μ. Ρήγου, «Περιπλανώμενος: από τον Baudelaire στον Benjamin», στο περ.  Ελελεύ, 
εκδ. Πολύτροπον, Αθήνα 2006. 

113. Μ. Ρήγου, «Για το δικαίωμα στην πόλη», Τομέας Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, 
Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας του Τμήματος ΕΜΜΕ του 
Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, Μάιος 2006. Τίτλος 
εισήγησης: «Περιπλανώμενος: από τον Baudelaire στον Benjamin». 

114. Μ. Ρήγου, «Μπέκετ», Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου 
Πανεπιστημίου, Νοέμβριος 2006. Τίτλος εισήγησης: «Μπέκετ: ο ερημωτής της 
γραφής». 

115. Μ. Ρήγου, Επιστημονική διημερίδα του ΠΜΣ Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης προς τιμήν του Κωνσταντίνου Τσουκαλά επ’ ευκαιρία της αναγόρευσής του 
ως Επίτιμου Διδάκτορα, Ιούνιος 2007. Τίτλος εισήγησης: «Αντινομίες του νόμου. Μια 
συμβολή στο έργο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά». 

116. Μ. Ρήγου, «Τα παράδοξα της μίμησης στην καρδιά της σχέσης των Νεώτερων με τους 
Αρχαίους», Τμήμα ΕΜΜΕ, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Περιοδικό αληthεια, 
Εκδόσεις Πατάκη, Οκτώβριος 2008. Τίτλος εισήγησης: «Το πέπλο της Ίσιδος και το 
καντιανό υψηλό». 

117. Μ. Ρήγου, «Πολιτικές της εικόνας. Μεταξύ Εικονολατρίας και Εικονομαχίας», 
Τομέας Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας 
του Τμήματος ΕΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Οκτώβριος 2009. Τίτλος 
εισήγησης: «Η εκδοχή του νόμου στη Δίκη του Kafka και η φιλμική μεταφορά του 
από τον Orson Welles». 

118. Μ. Ρήγου, «Ο Alain Badiou και οι όροι της φιλοσοφίας», Τμήμα ΕΜΜΕ, Γαλλικό 
Ινστιτούτο Αθηνών, Περιοδικό αληthεια, Εκδόσεις Πατάκη, Νοέμβριος 2009. Tίτλος 
εισήγησης: «Ο Μπαντιού με τον Kαντ».      

119. Ν. Χρηστάκης 10ο διεθνές συνέδριο επί των κοινωνικών αναπαραστάσεων (Τύνις, 5-
8 Ιουλίου 2010). Στο πλαίσιο του συμποσίου « Productions musicales et 
représentations musicales », ανακοίνωση με τίτλο L’étude des représentations 
sociales dans les productions musicales : enjeux théoriques et méthodologiques (σε 
συνεργασία με τον Jean-Marie Seca, καθηγητή κοινωνικής ψυχολογίας στο 
Département Sciences Économiques et Management, Université de Versailles - Saint-
Quentin-en-Yvelines). 

120. Μπ. Ντάβου, «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας: Από το 
Σχολείο στην Οικογένεια», στο Παιδί και Οικογένεια στον 21ο Αιώνα (Πρακτικά του 



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 152 
 

19ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και 
Προαγωγής της Υγείας, Καρδίτσα Οκτ. 2007 (με τους Β. Νίκα και Ν. Χρηστάκη).  

121. Κ. Ρηγοπούλου, 2007. “Gazes in dialogue and conflict: Narcissus, Perseus, Demeter”, 
Citizen city, between constructing agent and constructed agency, International 
Society for theoretical Psychology, Cape Town      

122. Κ. Ρηγοπούλου, 2006. «Νάρκισσος και Οιδίποδας: Αρχαίες και σύγχρονες 
διαστάσεις των δύο θεμελιακών μύθων της ψυχανάλυσης» Πρακτικά Διεθνούς 
Συνεδρίου Κέντρου Δελφών.    

123. Ε. Φιλοκύπρου, Mυθιστόρημα  IE΄: μια ανάγνωση», στον τόμο: Γιώργος 
Σεφέρης. Το ζύγιασμα της καλοσύνης, επ. Μιχάλης Πιερής, Αθήνα, Μεσόγειος, 2004, 
327-42 

124. Paraskevopoulou, O., Charitos, D., Rizopoulos, C. (2009) Locative media art 
practices: locating meaning and narrative in hybrid spaces, Πρακτικά του Διεθνούς 
Συνεδρίου New Media Art Histories με τίτλο RE:LIVE 2009, University of Melbourne, 
Faculty of the VCA and Music. 

125. Rizopoulos, C., Charitos, D. Gazi, A. (2008) Inter-group communication via locative 
media use in urban space, Πρακτικά του Urban Mixed Realities Workshop, 26ο 
Διεθνές Συνέδριο CHI 08 του ACM SIGCHI, Φλωρεντία. 

126. Korakidou, V. & Charitos D. (2006). «Creating and perceiving abstract 
animation», Πρακτικά του 8ου Συνεδρίου “Consciousness Reframed: Αrt & 
Consciousness in the Post-Biological Era”, Planetary Collegium, University of 
Plymouth, 21-23 Ιουλίου. Δημοσιεύτηκε σε CD-ROM. 

127. Alexandra Nakou, Andreas Giannakoulopoulos, Dimitris Gouscos and Michael 
Meimaris, “Exploring Intergenerational Interactions Using Social Games: an 
Experimental Pilot”, 5th European Conference on Games-Based Learning, Athens, 
Greece, October 2011. 

 

  



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 153 
 

Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές 

 

1. Ε. Φιλοκύπρου, Υπόκριση και ειλικρίνεια στην ποίηση του Ρίτσου”, Διεθνές συνέδριο: 
Ο ποιητής και ο πολίτης Γιάννης Ρίτσος. Οι εισηγήσεις, επιμ. Αικατερίνη 
Μακρυνικόλα-Στράτης  Μπουρνάζος, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη-εκδόσεις Κέδρος, 
2008, σσ. 275-304. 

2. Ε. Φιλοκύπρου, “Το σαρκοβόρο βιολί: η μουσική στην ποίηση ενός ζωγράφου”, Νίκος  
Εγγονόπουλος.  Ο ζωγράφος και ο ποιητής, Πρακτικά συνεδρίου (Νοέμβριος 2007), 
επιμ. Ανδριάνα Χαχλά, Αθήνα, Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη, 2010, σσ. 197-
214. 

3. Κ. Ρηγοπούλου, 2006. «Σώμα, ικεσία και απειλή στα άθλα επί Πατρόκλω: Για μια 
αρχαιολογία του αγωνιστικού στοιχείου», (δίγλωσσο). Στο Ο Αθλητισμός στην 
σύγχρονη τέχνη, Διεθνές έτος αθλητισμού και φυσικής αγωγής Ο.Η.Ε.  

4. Μπ. Ντάβου. «Συζητώντας για το Παιδί και την Τηλεόραση…», στο Παιδιά και ΜΜΕ: 
Οι Ανήλικοι στον Κόσμο της Επικοινωνίας, Έκδοση Γ. Γ. Επικοινωνίας & Γ. Γ. 
Ενημέρωσης, Αθήνα, 2008, σσ. 23-29.  

5. Σ. Παπαθανασόπουλος, «Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού» στα πρακτικά 
ημερίδας Οι Εξελίξεις στο χώρο των Μέσων Επικοινωνίας: Νέα Φαινόμενα και 
Κοινωνική Δυναμική, ΙΣΤΑΜΕ, Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη, 2009, σελ. 25-30. 

6. Χατζούλη Α. ‘Αναπηρία και ΜΜΕ: Η διαφορετικότητα μας ενώνει’, στα Πρακτικά 2ου 
Διεθνούς Συνεδρίου ‘Άτομα με Αναπηρία και ΜΜΕ’,  Τμήμα Εκδόσεων Γενικής 
Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Αθήνα, 2007, 181-187.  

7. Charitos, D. (2007) Designing locative media for enhancing social interaction within 
urban public space, EASA 2007 

8. Μ. Μεϊμάρης (2008), Τα Computer Games στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, Πρακτικά 
ημερίδας Παιδιά και Μ.Μ.Ε.: οι  ανήλικοι στον κόσμο της επικοινωνίας, Αθήνα, 14 
Απριλίου 2008, σελ. 88-90 

9. Σ. Μοσχονάς, Ημερίδα «Η Ανάλυση Λόγου στην Ελλάδα», Πανεπιστήμιο Αθηνών – 
Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2010: ανακοίνωση με θέμα 
«Κριτική στην Κριτική Ανάλυση Λόγου». 

10. Σ. Μοσχονάς,King’s College London, Research Workshop in Language and Literacy, 
Λονδίνο 3 Νοεμβρίου 2009, προσκεκλημένος ομιλητής: ομιλία με θέμα «Researching 
Language Ideologies: Theories and Methods» (http://www.kcl.ac.uk/projects/ldc 
/training/rwll.html). 

11. Σ. Μοσχονάς, King’s College London, CHS Seminar, Λονδίνο, 2 Νοεμβρίου 2009, 
προσκεκλημένος ομιλητής: ομιλία με θέμα «Modern Greek standardization: The 
evolution of Demotic Standards» (www.kcl.ac.uk/content/1/c6/04/42/03 
/AHcal.pdf). 

12. Σ. Μοσχονάς, 2ο Convegno Internazionale sulla Lingua Neogreca «Insegnamento e 
Diffussione della lingua Neogreca in Italia» (Διδασκαλία και διάδοση της ελληνικής 
γλώσσας στην Ιταλία), Facoltà di Lettere e Filosofia, Sapienza Università di Roma, 5-7 
Οκτωβρίου 2007: ανακοίνωση με θέμα «Η ανακάλυψη της ελληνικής ως ξένης 
γλώσσας» (προσκεκλημένος ομιλητής· αδημοσίευτη εργασία). 

13. Σ. Μοσχονάς, Language in the Media Network Seminar, Skipton (Μεγάλη Βρετανία), 
6-9 Απριλίου 2006: ανακοίνωση με θέμα «Representations of language in the media: 
Theoretical and methodological considerations» (προσκεκλημένος ομιλητής· 
αδημοσίευτη εργασία).  



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 154 
 

14. Γ. Πανούσης, ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (“ΠΑΙΔΙΑ & ΜΜΕ”, Γ.Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, 
2008 

15. Γ. Πλειός, «Απονομιμοποίηση του "κοινού σχολείου"», στο Κωνσταντινίδου- 
Σέμογλου Ο. (επιμ.), Εικόνα και παιδί, Θεσσαλονίκη, Cannot Publish, 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

  



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 155 
 

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 

1. Γ. Πλειός, Ο πολιτισμός των ειδήσεων" (2010), στο Βώβου Ι. (επιμ.) Ο κόσμος της 
τηλεόρασης, Αθήνα,  Ηρόδοτος, σελ. 231 - 276. 

2. Γ. Πλειός, "Election News Coverage in Greece: Between Two Logics" (2008). Στο 
Jesper Strömbäck, Lynda Lee Kaid (Eds.), Election News Coverage around the World, 
London, Routledge pp. 192 - 209, (Με το Ν. Δεμερτζή). 

3. Κ. Παναγιωτοπούλου, «Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ): Κοινωνική επιρροή 
και αναγνωρισιμότητα», στο: Χρ. Βερναρδάκης (επιμ.), Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα 
2005-06, Αθήνα: Σαββάλας 2007, σελ. 165-196. 

4. Κ. Παναγιωτοπούλου,«Gender in Greek Media», στο: Yota Papageorgiou (ed.) 
Gendering Transformations, Rethymnon, Publication University of Crete, 2007, σελ. 
216-222. 

5. Κ. Παναγιωτοπούλου, (από κοινού με) Β. Παπλιάκου, «Όψεις του κοινωνικού 
κεφαλαίου στην Ελλάδα», στο: Θ, Μαλούτας, Π. Καφετζής, Ι. Τσίγκανου (επιμ.), 
Πολιτική, κοινωνία, πολίτες. Ανάλυση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής 
Έρευνας (ESS), Αθήνα, ΕΚΚΕ, 2007, σελ.219-268. 

6. Κ. Παναγιωτοπούλου,«The Cultural Olympiad of the Athens 2004 Olympic Games: A 
Tribute to Culture, Tradition and Heritage», in: M. Messing and N. Mueller (Hrsg.) 
Olympismus – Erbe und Verantwortung, Kassel: Agon Sportverlag 2008, σελ. 316-
337.  

7. Κ. Παναγιωτοπούλου,«New Trends in the Communication of Mega Sports Events», 
in: Ding Junjie and Luo Qing (eds), Sports Globalization Communication, Beijing 
2008, σελ. 231-243. 

8. Κ. Παναγιωτοπούλου, «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ηλεκτρονική γραφειοκρατία: 
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών», στο: Χρ. Βερναρδάκης (επιμ.), Η κοινή γνώμη 
στην Ελλάδα 2007, Αθήνα: Σαββάλας 2008, σελ. 281-311. 

9. Κ. Παναγιωτοπούλου,«E-governance in the Greek printed media», στο: M. Meimaris 
and D. Gouscos (eds) EUTIC 2007. Challenges and Uses of ICT Media and 
Information Decisions: Towards an open Society, vol. 2, Athens: Gutenberg 2008, 
σελ. 359-370. 

10. Κ. Παναγιωτοπούλου,«The 28th Olympic Games in Athens 2004», in: Iain Macrury 
and Gavin Poynter (eds.), Olympic Cities – 2012 and the Remaking of London, 
London: Ashgate, 2009, σελ. 145-162.  

11. Κ. Παναγιωτοπούλου, «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ζητήματα επικοινωνίας», 
στο: Α. Μακρυδημήτρης, Λ. Μαρούδας, Μ. Ηλ. Πραβίτα (επιμ.), ‘Νέα δημόσια 
διοίκηση’, εταιρική κοινωνική ευθύνη και κοινωνία των πολιτών, Αθήνα-
Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 2009, σελ. 377-393.  

12. Κ. Παναγιωτοπούλου,«Sports events: the Olympics in Greece», in: N. Couldry, A. 
Hepp and F. Krotz (eds) Media Events in a Global Age, London: Routledge 2010, σελ. 
233-249. 

13. Γ. Πανούσης, ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ, ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΟΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, τ. III, 2007 

14. Γ. Πανούσης, VIDEOGAMES, ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ Κ. ΣΠΙΝΕΛΛΗ, 2010 

15. Γ. Πανούσης, ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΔΙ’ ΑΣΗΜΑΝΤΟΝ ΑΦΟΡΜΗΝ, ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 
ΜΙΧ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ , 2010 

16. Γ. Πανούσης, ΠΩΣ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΙΤΡΙΝΟ, ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ Α. 
ΚΑΡΡΑ , 2010 



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 156 
 

17. Γ. Πανούσης, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ “ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, 2010” 

18. Γ. Πανούσης, Ο ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ & Ο ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 
ΣΤ. ΑΛΕΞΙΑΔΗ,2010 

19. Γ. Πανούσης, Que-ce que c'est la Criminologie? (Τιμητικός Τόμος Καθηγητή Ιακ. 
Φαρσεδάκη, 2010). 

20. Ν. Δεμερτζής, «Europe on the Agenda? The Greek Case” στο Μ. Maier, J. Tenscher 
(eds.) Campaigning        in Europe-Campaigning for Europe, Lit verlag, Berlin,  2006 
σελ. 277-293. 

21. Ν. Δεμερτζής,  «Emotions and Populism” στο S. Clarke, P. Hoggett  & S. Thompson 
(eds.) Power, Passion and Politics . Palgrave, London , 2006 σελ. 103-122. 

22. Ν. Δεμερτζής, “Election News Coverage in Greece: Between Two Logics”. In J. 
Stroembaek & L. Kaid (eds.) The Handbook of Election News Coverage Around the 
World . Routledge. New York & London, 2008 , pp. 192-208 (με τον Γ. Πλειό).  

23. Ν. Δεμερτζής, «Mediatizing Traumas in the Risk Society. A sociology of emotions 
approach”. In D. Hopkins, J. Kleres, H. Flam, H. Kuzmics (eds.). Theorizing 
Emotions. Sociological Explorations and Applications, Frankfurt/New York:  Campus  
Verlag,  2009, pp. 143-168. 

24. Ν. Δεμερτζής, “Users, Non-users, and the Internet Connectedness: The case of 
Cyprus”. In G. Cardoso, A. Cheong, J. Cole (eds.) World Wide Internet. Changing 
Societies, Economies and Cultures, Macao: University of Macao, 2009,, pp. 201-227. 

25. Ν. Δεμερτζής, «Emotions in the media and the mediatisation of traumas». In 
Stylianos Papathanassopoulos (ed.) Media Perspectives for the 21st Century. London: 
Routledge, 2010,  pp. 83-99. 

26. Ν. Δεμερτζής, «Πολιτική Παράδοση. Κοινωνία εκσυγχρονισμένη αλλά 
παραδοσιακή». Στο Β. Βαμβακάς- Π. Παναγιωτόπουλος (επ.) Η Ελλάδα στη Δεκαετία 
του ’80. Κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό λεξικό.Αθήνα: Το Πέρασμα,  2010, σ. 
470-471. 

27. Ν. Δεμερτζής, «The Drama of the Greek Civil War Trauma». In R. Eyerman, J. 
Alexander, E. Breese (eds.) Narrating Trauma. On the Impact of Collective Suffering, 
Paradigm Publications, 2011. 

28. Saridaki, M., Mourlas, C. (2010), “Motivating the demotivated classroom: Gaming as 
a motivational medium for students with Intellectual Disability and their educators” 
in Handbook of Research on Improving Learning and Motivation through 
Educational Games: Multidisciplinary Approaches, edited by Dr. Patrick Felicia, 
Waterford Institute of Technology, Ireland,  IGI International (to be published) 

29. N. Tsianos, P. Germanakos, Z. Lekkas, & C. Mourlas, “Individual “Examining the 
Effect of Personalization on Cognitive Style in Hypermedia Environments”, A chapter 
to appear in: Style Differences in Cognition, Learning, and Management: Theory, 
Research, and Practice. S. Rayner & E. Cools (Eds.), Routledge, NY, release date: 
September 15, 2010. 

30. D. Georgiadis, P. Germanakos, C. Mourlas, G. Samaras, & E. Christodoulou, 
“Dynamic Business Processes and Virtual Communities in Wireless eHealth 
Environments”, A chapter to appear in: Ubiquitous and Medical Informatics: 
Advancements in Web 2.0, Health 2.0 and Medicine 2.0. S. Mohammed, & J. Fiaidhi 
(Eds.), IGI Global, Hershey, USA. 



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 157 
 

31. D. Georgiadis, P. Germanakos, G. Samaras, C. Mourlas, & E. Christodoulou, “An 
Intelligent Web-based Healthcare System: The Case of DYMOS”, A chapter to appear 
in: Web-based Applications in Health Care and Biomedicine of the Annals of 
Information Systems Series (AoIS). A. Lazakidou (Ed.), Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg. 

32. N. Tsianos, P. Germanakos, Z. Lekkas, & C. Mourlas, “Individual Differences in 
Adaptive Educational Hypermedia: The Effect of Cognitive Style and Visual Working 
Memory”, A chapter to appear in: Cognitive and Emotional Processes in Web-based 
Education: Integrating Human Factors. C. Mourlas, N. Tsianos, & P. Germanakos 
(Eds.), IGI Global, Hershey, USA. 

33. N. Tsianos, Z. Lekkas, P. Germanakos, & C. Mourlas, “Individual Learning and 
Emotional Characteristics in Web-based Communities of Practice”, A chapter to 
appear in: Web-Based Learning Solutions for Communities of Practice: Developing 
Virtual Environments for Social and Pedagogical Advancement, Advances in Web-
Based Learning (AWBL) Book Series. N. Karacapilidis (Ed.), IGI Global (former Idea 
Group, Inc.), Hershey, USA. 

34. P. Germanakos, N. Tsianos, Z. Lekkas, C. Mourlas, M. Belk, & G. Samaras, “Towards 
an Adaptive and Personalized Web Interaction using Human Factors”, A chapter in: 
Advances in Semantic Media Adaptation and Personalization, Vol.2. M. Angelides 
(Ed.), Taylor & Francis Group, LLC, 2009, pp. 247-282. 

35. N. Tsianos, P. Germanakos, Z. Lekkas, C. Mourlas, & G. Samaras, “Incorporating 
Human Factors in the Development of Context-Aware Personalized Applications: The 
Next Generation of Intelligent User Interfaces”, A chapter in: Context-Aware Mobile 
and Ubiquitous Computing for Enhanced Usability: Adaptive Technologies and Applications. 
D. Stojanovic (Ed.), IGI Global (former Idea Group, Inc.), Hershey, USA, 2009, pp. 
362-382. 

36. N. Tsianos, P. Germanakos, Z. Lekkas, C. Mourlas, & G. Samaras, “An Assessment of 
Human Factors in Adaptive Hypermedia Environments”, A chapter in: Intelligent 
User Interfaces: Adaptation and Personalization Systems and Technologies. C. 
Mourlas, & P. Germanakos (Eds.), IGI Global, Hershey, USA, 2008, pp: 1-34. 

37. P. Germanakos, & C. Mourlas, “Adaptation and Personalization of Web-based 
Multimedia Content”, A chapter in: Digital Multimedia Perception and Design. G. 
Ghinea, & S. Y. Chen (Eds.), Idea Group, Inc., Hershey, USA, 2006, pp. 284-304. 

38. Σ. Μοσχονάς, «Παραστάσεις της γλώσσας στον Τύπο: Ιδεολογία της γλωσσικής μας 
μεταπολίτευσης». Στο Ο λόγος της μαζικής επικοινωνίας: Το ελληνικό παράδειγμα, 
επιμ. Περικλής Πολίτης. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών – Ίδρυμα 
Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 2008, σσ. 537-580. 

39. Μεϊμάρης, M., «Μάθηση Βασισμένη στο Ψηφιακό Παιχνίδι», τιμητικός τόμος για τον 
καθηγητή Μιχάλη Σταθόπουλο, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2010, σ. 1555-1570 

40. Maria Saridaki, Dimitris Gouscos and Michalis Meimaris, “Digital Games-Based 
Learning for Students with Intellectual Disability”, in Games-Based Learning 
Advancements for Multi-Sensory Human Computer Interfaces: Techniques and 
Effective Practices, Thomas Connolly, Mark Stansfield and Liz Boyle (eds), 
Information Science Reference Publishers, UK, 2009, ISBN 978-1-60566-360-9, 
pp.304-325 



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 158 
 

41. Eleni-Revekka Staiou & Dimitris Gouscos, “Open Governance, Civic Engagement and 
New Digital Media”, in Active Citizen Participation in E-Government: A Global 
Perspective, A. Manoharan & M. Holzer (eds.), IGI Global (in press). 

42. Aspasia Papaloi & Dimitris Gouscos, “An Overview of E-Parliament Services: 
Designing for Citizen Awareness and Participation”, in E-Parliament and ICT-Based 
Legislation: Concept, Experiences and Lessons, Mehmet Zahid Sobaci (ed.), IGI 
Global (in press). 

43. Dimitra Florou & Dimitris Gouscos, “Social media-based communities of practice for 
education in citizenship and sustainability”, in Public Sector Reform Using 
Information Technologies: Transforming Policy into Practice, Thanos Papadopoulos 
& Panagiotis Kanellis (eds), IGI Global, 2011, ISBN 978-1-60960-839-2. 

44. Eleni Staiou and Dimitris Gouscos, “Socializing E-Governance - A Parallel Study of 
Participatory E-Governance and Emerging Social Media”, in Comparative E-
Government: An Examination of EGovernment Adoption across Countries, 
Christopher G. Reddick (ed), Springer Integrated Series in Information Systems, 
2010, ISBN 978-1-4419-6535-6. 

45. Maria Saridaki, Dimitris Gouscos and Michalis Meimaris, “Digital Games-Based 
Learning for Students with Intellectual Disability”, in Games-Based Learning 
Advancements for Multi-Sensory Human Computer Interfaces: Techniques and 
Effective Practices, Thomas Connolly, Mark Stansfield and Liz Boyle (eds), 
Information Science Reference Publishers, UK, 2009, ISBN 978-1-60566-360-9, 
pp.304-325. 

46. Μιχάλης Μεϊμάρης και Δημήτρης Γκούσκος, «Ψηφιακό Παιχνίδι και Μάθηση», 
Προλογικό Σημείωμα στο Marc Prensky, Μάθηση Βασισμένη στο Ψηφιακό Παιχνίδι. 
Αρχές, δυνατότητες και παραδείγματα εφαρμογής στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, Μιχάλης Μεϊμάρης (επιμ.), Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα, 2009, ISBN 978-
960-455-534-5. 

47. Manolis Kalikakis, Dimitris Gouscos, Costas Vassilakis and Panagiotis Georgiadis, 
“An Approach for Re-engineering the Taxation Process to Support Participatory 
Decisions on Tax Budget Allocation”, in Participatory Budgeting: Concepts and 
Country Experiences, Jayshree Bose (ed), Icfai University Press, Hyderabad, India, 
2008, ISBN 978-81-314-1559-7, pp.48-63. 

48. Αλεξάνδρα Νάκου, Δημήτρης Γκούσκος και Μιχάλης Μεϊμάρης, «Εκπαιδευτικές 
προσεγγίσεις και πρακτικές δυνατότητες για την αξιοποίηση συλλογικών ψηφιακών 
μέσων (social media) σε μαθησιακές διαδικασίες», Συλλογικός Τόμος Εισηγήσεων 
Τέταρτης Διεθνούς Επιστημονικής Διημερίδας Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού «Κρίση 
και Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Συστημάτων» (Ρόδος, Μάιος 2011) (υπό έκδοση). 

49. Μιχάλης Μεϊμάρης και Δημήτρης Γκούσκος, «Το Παιχνίδι της Μάθησης: 
Εκπαιδευτικές Διαδικασίες με τη Βοήθεια Ψηφιακών Παιχνιδιών», Συλλογικός Τόμος 
Εισηγήσεων Δεύτερης Διεθνούς Επιστημονικής Διημερίδας Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού «Αλλαγή και Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Συστημάτων» (Ρόδος, Μάιος 
2009). 

50. Diamantaki, K., Rizopoulos, C., Charitos, D. Kaimakamis, (2009) “Conceptualizing, 
Designing and Investigating Locative Media Use in Urban Space”, σε Willis, K.S., 
Roussos, G. Struppek, M., Chorianopoulos, K., (επιμ.), “Shared Encounters: Content 
Sharing as Social Glue in Public Places”, Springer-Verlag (υπο δημοσίευση). 



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 159 
 

51. Diamantaki, K. Rizopoulos, C., Charitos, D. & Tsianos, D. (2009) “LOCUNET: 
Location-based games as media communicating social meaning”, σε Souza e Silva, Α. 
& Sutko, D., «Digital Cityscapes: merging digital and urban playscapes», Peter Lang: 
New York.  

52. Diamantaki, K. & Charitos, D. (2008) “Locative Media in the City: Spatial Practices 
and Social Dynamics”, σε Eckardt, F. (επιμ.), “Media City: Situations, Practices and 
Encounters”, Berlin: Frank & Timme. 

53. Charitos, D. (2008) “Precedents for the design of Locative Media”, σε Saariluoma, P. 
& Isomäki, Η. (επιμ.) “Future Interaction Design II”, London: Springer Verlag. 

54. Μαρούδα- Χατζούλη, Α., Εισαγωγή - Εθελοντισμός, Κεφ. Ι και Θέματα Επικοινωνίας 
και  η Δυναμική της Ομάδας- Τάξης, Κεφ. ΙΙΙ, στο βιβλίο «Εθελοντισμός. Όλοι για 
Όλους…..» εκδ. Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το 
Ινστιτούτο  Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης, Λάρισα, 2007. 

55. Μαρούδα – Χατζούλη Α., "Η Θεωρία του Συναισθηματικού Δεσμού ως Μέσο 
Ανάλυσης των Σχέσεων στην Κοινωνία"  στο Kraemer S. & Robetrs J., "Περί του 
Συναισθηματικού Δεσμού: Πολιτικές για μια Ασφαλή Κοινωνία" Αθήνα,  Εκδόσεις 
"Πολύτροπον", 2006, 15-44. 

56. Μ. Ρήγου, «Elektronisches Lernen», στο: Bauer Thomas A./Ortner, Gerhard E. (eds): 
Bildung für Europa. Politische Ansprüche und Anregungen für die Praxis, Paderborn 
(B±B Medien) 2008. 

57. Μ. Ρήγου, «Αντινομίες του νόμου», στο: Εξουσία και Κοινωνία. Δωρήματα στον 
Κωνσταντίνο Τσουκαλά, εκδ.  Καστανιώτη, Αθήνα 2010. 

58. Ν. Χρηστάκης, Το φαινόμενο της πειθούς: οι κοινωνικές στάσεις και η αλλαγή τους. 
Στο Στ. Παπαστάμου (Επιμ.), Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία – Τόμος Β’ (σσ. 
131-196). Αθήνα: Πεδίο, 2008. 

59. Ν. Χρηστάκης, Κοινωνικές θέσεις και ρόλοι. Στο Στ. Παπαστάμου (Επιμ.) Εισαγωγή 
στην Κοινωνική Ψυχολογία – Τόμος Β’ (σσ. 197-221). Αθήνα: Πεδίο, 2008. 

60. Ν. Χρηστάκης, Η γνώση και ο νόμος: αναπαραστάσεις δεκάχρονων παιδιών για την 
υγεία και στην ασθένεια. Στο Φ. Αναγνωστόπουλος, & Ε. Καραδήμας (Επιμ.), Υγεία 
και ασθένεια. Ψυχολογικές διεργασίες (σσ. 227-240). Αθήνα, Λιβάνης, 2008. 

61. Ν. Χρηστάκης, Κοινωνικοδημογραφικό προφίλ, συνθήκες διαβίωσης και ένταξη στον 
κοινωνικό ιστό (με τον Ν. Δεμερτζή). Στο Νεολαία: ο αστάθμητος παράγοντας; (Επιμ. 
Ν. Δεμερτζής, Γ. Σταυρακάκης και Μπ. Ντάβου Α. Αρμενάκης, Ν. Χρηστάκης, Ν. 
Γεωργαράκης, Ν. Μπουμπάρης,). Αθήνα, Πολύτροπον, 2008, 251 σελ. 

62. Ν. Χρηστάκης, Θεματολογίες και αξιακές προτεραιότητες των νέων (με τους Ν. 
Δεμερτζή και Μπ. Ντάβου). Στο Νεολαία: ο αστάθμητος παράγοντας; (Επιμ. Ν. 
Δεμερτζής, Γ. Σταυρακάκης και Μπ. Ντάβου Α. Αρμενάκης, Ν. Χρηστάκης, Ν. 
Γεωργαράκης, Ν. Μπουμπάρης,). Αθήνα, Πολύτροπον, 2008, 251 σελ. 

63. Ν. Χρηστάκης, Κοινωνικό κεφάλαιο και διαπροσωπικές σχέσεις (με τους Ν. Δεμερτζή 
και Μπ. Ντάβου). Στο Νεολαία: ο αστάθμητος παράγοντας; (Επιμ. Ν. Δεμερτζής, Γ. 
Σταυρακάκης και Μπ. Ντάβου Α. Αρμενάκης, Ν. Χρηστάκης, Ν. Γεωργαράκης, Ν. 
Μπουμπάρης,). Αθήνα, Πολύτροπον, 2008, 251 σελ. 

64. Σ. Παπαθανασόπουλος, ‘The ‘State’ of ‘Public’ Broadcasting in Greece’ στο Iosifidis, p. 
(ed.) Reinventing Public Service Communication; European Broadcasters and 
Beyond, Bristol: Palgrave MacMillan, 2010, σελ. 222-233. 



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 160 
 

65. Σ. Παπαθανασόπουλος, “Models of Media Institutions” στο D. Albertazzi and P. 
Cobley (eds.) The Media: An Introduction 3rd edn., London: Longman, 2010, σελ. 46-
58. 

66. Σ. Παπαθανασόπουλος, “The Mediterranean/Polarized Pluralist Media Model 
Countries, Introduction” στο Terzis, G. (Ed.). European Journalism Education, 
Bristol: Intellect, 2009, σ. 219-228. 

67. Σ. Παπαθανασόπουλος, (με Παπαβασιλόπουλο, Κ.) «The Status of Digital Television 
in Greece» στο Van de Broeck and J. Pierson (eds.) Digital Television in Europe, 
Brussels VUBPress, 2008, σελ. 91-100. 

68. Σ. Παπαθανασόπουλος, “Tο τέλος της παιδικής αθωότητας» στο Γενική Γραμματεία 
Επικοινωνίας (επιμ) Παιδιά και ΜΜΕ, οι ανήλικοι στον κόσμο της επικοινωνίας, 
Αθήνα: Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας-Ενημέρωσης, 2008, σ. 17-22. 

69. Σ. Παπαθανασόπουλος, «The Mediterranean/ Polarized Pluralist media model 
countries: Introduction» στο Terzis, G. (ed.) European Media Governance; National 
and Regional Dimension, Bristol: Intellect, 2007, σ. 191-200.  

70. Σ. Παπαθανασόπουλος, “Financing Public Service Broadcasters in the New Era στο E. 
de Bens (ed.) Media between Culture and Commerce. Bristol: Intellect Books, 2007, 
σ. 151-166. 

71. Σ. Παπαθανασόπουλος, «Το «δάσος» και τα «δένδρα» του τηλεοπτικού χωριού» στο 
Καϊτατζή-Whitlock, Σ. και Μπαλτζής, Α. (επιμ.) Καινοτομίες και προκλήσεις στα 
Ευρωπαϊκά ΜΜΕ, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2006, σ. 219-234.  

72. Σ. Παπαθανασόπουλος, (Με A.N. Samaras) “Pollispots in Greece:  Partisanship and 
Media Logic” στο Lee-Kaid, L. and Holtz-Bacha (eds.) The Sage Handbook of 
Political Advertising, London: Sage, 2006, σ. 211-226. 

73. Σ. Παπαθανασόπουλος, “European Television:  Evolving Trends and Realities” στο 
Marcinkowski, F., Meier, W.A., and Trappel, J. (eds.) Media and Democracy; 
experiences from Europe. Berne: Haupt Verlag, 2006, σ. 23-39. 

74. Μπ. Ντάβου, «Από τον Καθρέφτη στην Οθόνη: Σκέψεις για την Ψυχική Ανάπτυξη του 
Παιδιού στο Διαμεσολαβημένο Κόσμο», στο Σ. Χριστογιώργος (Επιμ.) Θέματα 
Ψυχοδυναμικής και Ψυχοκοινωνικής Παιδοψυχιατρικής, Αθήνα, Καστανιώτης, 2007, 
159-178.  

75. Μπ. Ντάβου, “School Phobia and the Psychological Processes that Affect Quality of 
Life” στο Καλοφούτης και συν. (Επιμ.) Τιμητικός Τόμος του Καθηγητή Αντ. Σ. 
Κουτσελίνη, Αθήνα, Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου, 2006, 675-682 (με τους Στ. 
Χριστογιώργο και Γ. Τσιάντη). 

76. Μπ. Ντάβου, «Το Δικαίωμα του Παιδιού στη Γνώση και η Επίδραση των ΜΜΕ» στο 
Μ. Λουμάκου & Λ. Μπεζέ (Επιμ.) Το Παιδί και τα Δικαιώματά του, Αθήνα, Ελληνικά 
Γράμματα, 2006. 47-58. 

77. Κ. Ρηγοπούλου, 2008. Πολιτιστική Διαχείριση, από την ερμηνεία στην διοίκηση, 
Πολιτισμός μύθος μυθολογία, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. 

78. Κ. Ρηγοπούλου,2008. «Μεταμορφώσεις του φύλου και της σεξουαλικότητας στον 
Οβίδιο». Στο  Οι γυναικείες μορφές στον μύθο. Παπαζήσης. 

79. Κ. Ρηγοπούλου,2008. «Όνειρα εκτός σχεδίου. Η Αθήνα μέσα από την τέχνη»  
Τιμητικός τόμος Γεωργίου Λάββα 

80. Κ. Ρηγοπούλου,2008. «Αισθητική και ιδεολογία», Θεωρία, Λογοτεχνία , Αριστερά, 
εκδόσεις Το πέρασμα, 2008.      

81. Κ. Ρηγοπούλου,2007. «Ντάνιελ ΠάουλΣρέμπερ και Πενθέας ο Εχίονος. Από τον 



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 161 
 

παρανοϊκό δικαστή στον μαινόμενο τύραννο», στο «Ψυχαναλυτική σκέψη, 
Συναντήσεις με τον μύθο την τραγωδία, την ποίηση Κέδρος. 

82. Κ. Ρηγοπούλου,2007. “Είναι το φώς  ίσκιοι της νύχτας» Τόμος για τον Σωτήρη 
Σόρογκα, Καστανιώτης     

83. Κ. Ρηγοπούλου,2006. Μεγάλη αναταραχή, «Για μια τέχνη μετά την ενοχή» Πάτρα 
πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης  

84. Κ. Ρηγοπούλου,2006. «Θέση ή ταξιθεσία της τέχνης. Απορίες για το σύγχρονο και 
απολογία του θεατή», Χρύσανθος Χρήστου, Αφιέρωμα. 

85. Κ. Ρηγοπούλου,2006. «Η Χαρτογράφηση της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα». 
Διεθνής συνάντηση εργασίας Θεωρητικών Τέχνης, 22-24 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη 

86. Έ. Φιλοκύπρου, «Τάσος Λειβαδίτης, ‘Δάφνες για νικημένους’: μια πρόταση για τη 
σχέση της ποίησης με την ιστορία», Ευκαρπίας έπαινος.  Αφιέρωμα στον καθηγητή 
Π. Δ. Μαστροδημήτρη,  Αθήνα, Πορεία, 2007 

87. Λίζα Τσαλίκη, The role of parental mediation in explaining cross-national experiences 
of risk by Bojana Lobe, Katia Segers and Liza Tsaliki. In Sonia Livingstone and Leslie 
Haddon (eds) Kids Online, Polity Press (2009) (οι συγγραφείς με αλφαβητική σειρά). 

88. Λίζα Τσαλίκη, «Παιδιά και Διαδίκτυο στην Ελλάδα»: η παράμετρος της ιδιωτικότητας 
στην κοινωνική δικτύωση. Στο Τα Μέσα Επικοινωνίας στον 21ο αιώνα, επιμέλεια 
Στέλιος Παπαθανασόπουλος. Αθήνα: Καστανιώτης (2010). 

89. The role of parental mediation in explaining cross-national experiences of risk by 
Bojana Lobe, Katia Segers and Liza Tsaliki. In Sonia Livingstone and Leslie Haddon 
(eds) Kids Online, Polity Press (2009) (οι συγγραφείς με αλφαβητική σειρά). 

90. Λ. Τσαλίκη,  «Παιδιά και Διαδίκτυο στην Ελλάδα»: η παράμετρος της ιδιωτικότητας 
στην κοινωνική δικτύωση. Στο Τα Μέσα Επικοινωνίας στον 21ο αιώνα, επιμέλεια 
Στέλιος Παπαθανασόπουλος. Αθήνα: Καστανιώτης (2010). 

91. Δ. Χαραλάμπης, Οικονομικός και πολιτικός φιλελευθερισμός, στο: Ι. Στράγγας, Αντ. 
Χάνος (επιμ.): Έννοιες ελευθερίας και δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-
Θεσσαλονίκη 2006  

92. Δ. Χαραλάμπης, Ελευθερία της έκφρασης, πλουραλισμός και διαφάνεια στο χώρο 
των ηλεκτρονικών ΜΜΕ. Η ελληνική εμπειρία: Από την απώλεια του κρατικού 
μονοπωλίου στις «ασυμβίβαστες ιδιότητες» του «βασικού μετόχου» και στις 
προοπτικές εξορθολογισμού στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας, στο Α.Δ. Τσεβάς 
(επιμ.): Διασφάλιση του πλουραλισμού και έλεγχος συγκέντρωσης στα Μέσα 
Ενημέρωσης, Νομική Βιβλιοθήκη Αθήνα 2007 

93. Δ. Χαραλάμπης, Ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας και η αναθεώρηση του 
Συντάγματος, στο Ξενοφών Ι. Κοντιάδη (επιμ.) Πέντε χρόνια μετά την συνταγματική 
αναθεώρηση του 2001, Αντ. Σάκκουλας Αθήνα-Κομοτηνή 2007 

94. Δ. Χαραλάμπης, Ethische Bildung und Wertegemeinschaft in der Mediengesellschaft 
στο: Β. Mikuszeit, U, Szundra (Hrsg) Multimedia und Ethische Bildung. E-learning – 
Ethik – Blended learning. Peter Lang Frankfurt a.M. 2009  

 

  



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 162 
 

Δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους στους οποίους και επιστημονικός εκδότης είναι μέλος 
ΔΕΠ του Τμήματος 

 

1. Σ. Παπαθανασόπουλος, (με Α. Αρμενάκη) «Οι φοιτητές των Αθηνών και το 
διαδίκτυο» στο Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (Σ. Παπαθανασόπουλος 
Επιμέλεια) Ανάλεκτα 2007, Αθήνα: Παπαζήσης, 2008, σ. 234-285. 

2. Σ. Παπαθανασόπουλος, «Οι Αθηναίοι και η Τηλεόραση» στο Ινστιτούτο 
Οπτικοακουστικών Μέσων (Σ. Παπαθανασόπουλος Επιμέλεια) Ανάλεκτα 2007, 
Αθήνα: Παπαζήσης, 2008, σ. 136-183 

3. Σ. Παπαθανασόπουλος, (Με Α.Ν. Σαμαρά) «Στρατηγική κινητοποίηση του χρόνου 
στις προεκλογικές εκστρατείες» σε Σ. Παπαθανασόπουλος, (επιμ.) Ανάλεκτα 2008, 
Αθήνα: Παπαζήσης, 2009, σελ. 96-153. 

4. Σ. Παπαθανασόπουλος, «Η χρήση και η στάση των Ελλήνων στα ΜΜΕ» σε Σ. 
Παπαθανασόπουλος, (επιμ.) Ανάλεκτα 2008, Αθήνα: Παπαζήσης, 2009, σελ. 22-45. 

5. C. Mourlas, “Adaptive Presentation and Scheduling of Media Streams on Parallel 
Storage Servers”, A chapter in: Intelligent User Interfaces: Adaptation and 
Personalization Systems and Technologies. C. Mourlas, & P. Germanakos (Eds.), IGI 
Global, Hershey, USA, 2008, pp: 233 - 245. 

6. M. Belk, P. Germanakos, N. Tsianos, Z. Lekkas, C. Mourlas, & G. Samaras, “A 
Dynamic User Centric Framework for Enhancing eServices Effectiveness Aiming at 
Mass Customization”, A chapter to appear in: Mass Customization for Personalized 
Communication Environments: Integrating Human Factors. C. Mourlas, & P. 
Germanakos (Eds.), IGI Global, Hershey, USA. 

  



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 163 
 

Άλλες εργασίες (πρόλογοι, εισαγωγές, τελικές εκθέσεις, βιβλιοκριτικές κ.α.) 

 

1. Λίζα Τσαλίκη, Special issue on ‘Citizenship and the politics of media and culture’, 
International Journal of Media and Cultural Politics, Vol. 3 (2) (2007), κατόπιν 
διεθνούς πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 

2. Λίζα Τσαλίκη,Special issue on social networks, commentaries section, International 
Journal of Media and Cultural Politics, Vol. 4 (2) (2008), κατόπιν διεθνούς 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 

3. Λίζα Τσαλίκη,Special issue on EU Kids Online, International Journal of Media and 
Cultural Politics, Liza Tsaliki and Leslie Haddon, Vol 6 (1) 2010. 

4. Λίζα Τσαλίκη,  Ειδικό τεύχος στα Ζητήματα Επικοινωνίας, επιμέλεια Κατερίνα 
Σαρικάκη και Λίζα Τσαλίκη (οι συγγραφείς με αλφαβητική σειρά), με θέμα την 
πορνογραφία. Αθήνα: Καστανιώτης (2010). 

5. Σ. Μοσχονάς, Ελληνικά, Α´. Αθήνα: Πατάκης, 2010 (συντονισμός και επιστημονική 
επιμέλεια· συντακτική ομάδα: Γ. Σιμόπουλος, Ει. Παθιάκη, Ρ. Κανελλοπούλου, Α. 
Παυλοπούλου).  

6. Σ. Μοσχονάς, «Οι γλώσσες των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας». Αφιέρωμα στο περ. 
Ζητήματα Επικοινωνίας 9 (2009) (ανάθεση μελετών και επιστημονική επιμέλεια). 

7. Σ. Μοσχονάς, «Οι γλώσσες των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας». Ζητήματα 
Επικοινωνίας 9 (2009), σσ. 5-12 (εισαγωγή στο αφιέρωμα 6). 

8. Σ. Μοσχονάς, Α. Ράλλη, Η σύνθεση λέξεων: Διαγλωσσική μορφολογική προσέγγιση. 
Αθήνα: Πατάκης (σειρά «Ελληνική Γλώσσα: Θεωρία και Διδακτική»), 2007 (ανάθεση 
μελέτης και επιστημονική επιμέλεια). 

9. Σ. Μοσχονάς, Α. Ρεβυθιάδου και Μ. Τζακώστα, Η Φωνολογία στη διδασκαλία της 
ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης (σειρά «Ελληνική Γλώσσα: Θεωρία 
και Διδακτική»), 2007 (ανάθεση μελετών και επιστημονική επιμέλεια). 

10. Σ. Μοσχονάς, Δ. Γούτσος, Μ. Σηφιανού και Α. Γεωργακοπούλου, Η ελληνική ως ξένη 
γλώσσα: Από τις λέξεις στα κείμενα. Αθήνα: Πατάκης (σειρά «Ελληνική Γλώσσα: 
Θεωρία και Διδακτική»), 2006 (ανάθεση μελετών και επιστημονική επιμέλεια). 

11. Σ. Μοσχονάς, «Πρόλογος». Στο Η ελληνική ως ξένη γλώσσα: Από τις λέξεις στα 
κείμενα, επιμ. Σ. Α. Μοσχονάς. Αθήνα: Πατάκης (σειρά «Ελληνική Γλώσσα: Θεωρία 
και Διδακτική»), 2006, σσ. 9-11 (πρόλογος στον τόμο 10). 

12. Σ. Μοσχονάς, Μ. Γεωργιαφέντης, Χ. Λασκαράτου, Β. Σπυρόπουλος, Ει. Τσαμαδού-
Jacoberger, Ι. Μ. Τσιμπλή, Ει. Φιλιππάκη-Warburton και Δ. Χειλά-Μαρκοπούλου, Η 
σύνταξη στη μάθηση και στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Αθήνα: 
Πατάκης (σειρά «Ελληνική Γλώσσα: Θεωρία και Διδακτική), 2006 (ανάθεση μελετών 
και επιστημονική επιμέλεια). 

13. Σ. Μοσχονάς, «Πρόλογος». Στο Η σύνταξη στη μάθηση και στη διδασκαλία της 
ελληνικής ως ξένης γλώσσας, επιμ. Σ. Α. Μοσχονάς. Αθήνα: Πατάκης (σειρά 
«Ελληνική Γλώσσα: Θεωρία και Διδακτική»), 2006, σσ. 9-10 (πρόλογος στον τόμο 
12). 

14. Σ. Μοσχονάς, Ν. Αντωνοπούλου (συντονισμός), Μ Καρακύργιου, Β. Παναγιωτίδου 
και Μ. Τσιλιμίγκα, Σχολιασμένη Βιβλιογραφία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης 
γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης (σειρά «Ελληνική Γλώσσα: Θεωρία και Διδακτική»), 2006 
(ανάθεση έργου και επιστημονική επιμέλεια). 



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 164 
 

15. Σ. Μοσχονάς,  «Πρόλογος». Στο Σχολιασμένη Βιβλιογραφία της ελληνικής ως 
δεύτερης/ξένης γλώσσας, επιμ. Σ. Α. Μοσχονάς. Αθήνα: Πατάκης (σειρά «Ελληνική 
Γλώσσα: Θεωρία και Διδακτική»), 2006, σσ. 11-12 (πρόλογος στον τόμο 14). 

16. Σ. Μοσχονάς, Ά. Ρούσσου, Συμπληρωματικοί δείκτες. Αθήνα: Πατάκης (σειρά 
«Ελληνική Γλώσσα: Θεωρία και Διδακτική»), 2006 (ανάθεση μελέτης και 
επιστημονική επιμέλεια). 

17. Σ. Μοσχονάς, Ά. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη και Α. Ευθυμίου, Οι στερεότυπες 
εκφράσεις και η διδακτική της νέας ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Αθήνα: 
Πατάκης (σειρά «Ελληνική Γλώσσα: Θεωρία και Διδακτική»), 2006 (ανάθεση 
μελέτης και επιστημονική επιμέλεια). 

18. Σ. Μοσχονάς,  «Γλώσσα και σχετικότητα». Cogito 7 (2007), σσ. 90-92. 

19. Σ. Μοσχονάς, «Μια προ-επιστημονική φιλοσοφία της γλώσσας». Cogito 6 (2007), σσ. 
52-54. 

20. Σ. Μοσχονάς, «Νέα “γλωσσικά ζητήματα”». Cogito 5 (2006), σσ. 74-75. 

21. Σ. Μοσχονάς, «Ο δείκτης και το στίγμα». Cogito 4 (2006), σσ. 74-75. 

22. Dimitris Gouscos and Michalis Meimaris (eds.), Proceedings of the 5th European 
Conference on Games-Based Learning, Academic Conferences International (in 
press). 

23. Michael Meimaris and Dimitris Gouscos (eds), Challenges and Uses of Information 
and Communication Technologies – Media and information diffusion: towards an 
open society, Proceedings EUTIC 2007 International Conference, Gutenberg 
Publications, Athens, 2008, ISBN 978-960-01-1235-1. 

24. Ν. Χρηστάκης, Το υπερ-νεωτερικό υποκείμενο (Με τον Κλ. Ναυρίδη) (Επιμέλεια 
έκδοσης). Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2010, 366 σελ. 

25. Ν. Χρηστάκης, Σχέσεις και επικοινωνία των φύλων (επιστημονική επιμέλεια, με την 
Μπ. Ντάβου) (Τελική ερευνητική έκθεση (Π.Ε. 5) στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Πυθαγόρας» με τίτλο Αναπαραστάσεις ανδρών και γυναικών για τη σχέση τους με 
το άλλο φύλο: εικόνες του συναισθήματος και της σεξουαλικότητας). (183 σελ., 
Νοέμβριος 2006). 

26. Μπ. Ντάβου, «Πρόλογος» στον P. Thagard, Νους (μεταφ. Μ. Ζερίτη) Αθήνα, 
Εκδόσεις Πολύτροπον, 2009, σσ. 11-14. 

27. Μπ. Ντάβου, «Η Κυβερνοψυχολογία ως Κριτικός Λόγος», Εισαγωγή στους A. J. 
Gordo-Lopez & I. Parker (Επιμ.) Κυβερνοψυχολογία (μεταφ. Β. Γαλάνη), Αθήνα, 
Εκδόσεις Παπαζήση, 2008, σελ. 21-28.  

28. Μπ. Ντάβου, «Περί Μεθόδου στην Επιστημονική Έρευνα», Εισαγωγή στον L. B. 
Christensen, Η Πειραματική Μέθοδος στην Επιστημονική Έρευνα, (μεταφ. Α. 
Γιαννακουλόπουλος, Ν. Παπασταύρου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2007, σελ. 23-38. 

29. Μπ. Ντάβου, Thagard, P., Νους, Αθήνα, Εκδόσεις Πολύτροπον, 2009. Επιστημονική 
επιμέλεια και εισαγωγή. 

30. Μπ. Ντάβου, Gordo-Lopez, A.G. & Parker, I. (Επιμ.) Κυβερνοψυχολογία, Εκδόσεις 
Παπαζήση, 2008. Επιστημονική επιμέλεια και εισαγωγή. 

31. Μπ. Ντάβου, Christensen, L. B., Η Πειραματική Μέθοδος στην Επιστημονική 
Έρευνα, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2007. Επιστημονική επιμέλεια και εισαγωγή. 

32. Μπ. Ντάβου, Επιστημονικό Περιοδικό Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό αφιέρωμα: 
«Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, Τεύχος 6, Εκδόσεις 
Καστανιώτη. 



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Σελίδα 165 
 

33. Μπ. Ντάβου, Επιστημονικό Περιοδικό Νόησις, Ειδικό αφιέρωμα «Συγκίνηση και 
Νόηση», 2006, Τεύχος 2, Εκδόσεις Τυπωθήτω. (σε συνεργασία με τον Ν. Μακρή). 

34. Κ. Ρηγοπούλου, 2006. Η ιδεολογία του αισθητικού,  Εισαγωγή στην ελληνική 
μετάφραση  του έργου του Eagleton, Πολύτροπο. σ. 13-45. 

35. Ε. Φιλοκύπρου, Λευτέρης Παπαλεοντίου-Έλλη Φιλοκύπρου, Κυπριακή μετασυμβολιστική 
ποίηση: εισαγωγή-ανθολόγηση, Αθήνα, Τόπος, 2009. 

36. Ε. Φιλοκύπρου,  Μετάφραση:  Θίοντορ Ντράιζερ, Η αδελφή Κάρι· Ντάλτον Τράμπο, 
Ο Τζόνι πήρε τ’ όπλο του· Τζορτζ Έλιοτ, Ο νερόμυλος στον Φλος· Τζακ Λόντον, 
Μάρτιν Ήντεν (όλα στις εκδόσεις «Σύγχρονη εποχή»). 

37. Κ. Παναγιωτοπούλου, Sophia Kaitatzi Whitlock, Europe’s political communication 
Deficit, Suffolk, Arima 2995 στο Ζητήματα Επικοινωνίας, τεύχος 5, 2006 σ. 105-196 

38. Κ. Παναγιωτοπούλου, Αθλητισμός Κοινωνία και ΜΜΕ: Η περίπτωση των 
Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, Αθήνα: Παπαζήσης τόμος Α και Β, στο Ζητήματα 
Επικοινωνίας, τεύχος 7, 2008 σ. 116-123 

39. Κ. Παναγιωτοπούλου, Ο. Λάις, Σ. Κλάιν, Σ. Τζάλυ, Ζ. Μποτερίλ, Διαφήμιση και 
Επικοινωνία – Η κατανάλωση στην εποχή των μέσων επικοινωνίας, Αθήνα 
Καστανιώτης, στο Ζητήματα Επικοινωνίας, τεύχος 8, 2008 σ. 143-14. 

40. Ν. Δεμερτζής, Βασιλική Γεωργιάδου, Η Άκρα Δεξιά και οι Συνέπειες της Συναίνεσης. 
Αθήνα: εκδ. Καστανιώτης, Σύγχρονα Θέματα τχ. 110, (2010) σ. 99-101. 

41. Ν. Δεμερτζής, Νίκος Μουζέλης, Γέφυρες μεταξύ νεωτερικής και μετανεωτερικής 
κοινωνικής θεωρίας (Μετάφραση Βασίλης Καπετανγιάννης, Επιμέλεια Βαγγέλης 
Λιότζης), εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 2010,  Athens Review of Books, τχ. 19. (2011). 

42. Ν. Δεμερτζής (κ.α.), The Internet in Cyprus. 2009 Final Report. World Internet 
Project. Cyprus University of Technology. 

43. Ν. Δεμερτζής (κ.α.), 2010. Το διαδίκτυο στην Κύπρο. Τελική Έκθεση, World Internet 
Project. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

44. Λ. Τσαλίκη, Stald, G. and Haddon, L. (2008) Cross-Cultural Contexts of Research: 
Factors influencing the Study of Children and the Internet in Europe. Deliverable D2. 
ISBN 978-0-85328-356-0 (συλλογική συμμετοχή στη συγγραφή του παραδοτέου). 
Διαθέσιμο στο: http://www.lse.ac.uk/collections/EUKidsOnline/Reports/D2_Report_ 
Crosscultural_contexts_of_research.pdf 

45. Λ. Τσαλίκη,Hasebrink, U., Livingstone, S., Haddon, L. and Ólafsson, K.(2009) 
Comparing children’s online opportunities and risks across Europe: Cross-national 
comparisons for EU Kids Online. LSE, London: EU Kids Online (Deliverable D3.2, 
2nd edition) (1st edition 2008) ISBN 978-0-85328-406-2 (συλλογική συμμετοχή στη 
συγγραφή του παραδοτέου). Διαθέσιμο στο:  http://www.lse.ac.uk/collections/ 
EUKidsOnline/Reports/D3.2,secondedition.pdf 

46. Λ. Τσαλίκη,National Report for Greece (WP3), - (Εθνική Αναφορά για την Ελλάδα 
στο Πακέτο Εργασίας 3) (2008), EU Kids Online 1, 2006-9, διαθέσιμο στο 
http://www.eukidsgreece.gr/158/ 

47. Λ. Τσαλίκη,National Report for Greece (WP2), - (Εθνική Αναφορά για την Ελλάδα 
στο Πακέτο Εργασίας 2) (2009), EU Kids Online 1, 2006-9, διαθέσιμο στο 
http://www.eukidsgreece.gr/158/ 

48. Λ. Τσαλίκη,Τελική Έκθεση EU Kids Online Ι, ελληνική έκδοση (2009),  διαθέσιμο στο 
http://www.eukidsgreece.gr/158/ 

  



11.2 Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ: ΕΙΚΟΝΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ          Σελίδα 166

Εργαστήριο 
Νέων Τεχνολογιών 

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ          Σελίδα 167

Εργαστήριο Ψυχολογικών 
Εφαρμογών και Σχεδιασμού

Εργαστήριο 
Νέων Τεχνολογιών 



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ          Σελίδα 168

Οπτικοακουστικό
Εργαστήριο 

Οπτικοακουστικό
Εργαστήριο 



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ          Σελίδα 169

Αίθουσα διδασκαλίας

Αίθουσα διδασκαλίας



11.3 Οδηγοί Σπουδών Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Προγράμματος

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ          Σελίδα 170



EÈNIKO KAI KAÐOÄIÓTPIAKOEÈNIKO KAI KAÐOÄIÓTPIAKO
ÐANEÐIÓTHMIO AÈHNÙNÐANEÐIÓTHMIO AÈHNÙN

TMHMA EÐIKOINÙNIAÓ TMHMA EÐIKOINÙNIAÓ 
KAIKAI

MEÓÙN MAZIKHÓ ENHMEPÙÓHÓMEÓÙN MAZIKHÓ ENHMEPÙÓHÓ

O Ä H Ã O Ó  Ó Ð O Y Ä Ù N

AÈHNA 2011



ÅðéìÝëåéá:
Ä. Êïõôóïìðüëçò

2



EÈNIKO KAI KAÐOÄIÓTPIAKO
ÐANEÐIÓTHMIO AÈHNÙN

TMHMA EÐIKOINÙNIAÓ 
KAI

MEÓÙN MAZIKHÓ ENHMEPÙÓHÓ

Äéåõèýíóåéò: 
Óôáäßïõ 5, 7ïò üñïöïò / Káëáìéþôïõ 2

TçëÝöùíá:
210 3689385, 210 3689384, 210 3689406, 210 3689407

Fax: 210 3689450

HëåêôñïíéêÞ Äéåýèõíóç TìÞìáôïò 
http://www.media.uoa.gr



åèíéêü êáé êáðïäéóôñéáêü ðáíåðéóôÞìéï áèçíþí

ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ

Ç óõíôáãìáôéêÞ ñýèìéóç ãéá ôá Á.Å.É. ..........................................................................................7
ÁðïóôïëÞ ôùí ÁíùôÜôùí Åêðáéäåõôéêþí ÉäñõìÜôùí..................................................................9

Öõóéïãíùìßá êáé äñáóôçñéüôçôåò
ôïõ ÔìÞìáôïò Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÝóùí ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò ...........................................11

ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÊÁÉ ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÁÊÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÁÈÇÍÙÍ
Éóôïñßá êáé ÏñãÜíùóç ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ.................................................................................16

ºäñõóç .......................................................................................................................................16
ÓôÝãáóç......................................................................................................................................16

ÄéÜñèñùóç ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ.....................................................................................................17
Äéïßêçóç ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ..................................................................................................18

ÔÏ ÔÌÇÌÁ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ ÊÁÉ ÌÅÓÙÍ ÌÁÆÉÊÇÓ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ 
ºäñõóç êáé äéÜñèñùóç ..................................................................................................................22
Äéïßêçóç ...........................................................................................................................................22

ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç .....................................................................................................................22
Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ..............................................................................................................23
Ãñáììáôåßá ................................................................................................................................24

ÄéäÜóêïíôåò .....................................................................................................................................25
Åðßôéìïé ÄéäÜêôïñåò ÔìÞìáôïò .....................................................................................................28
ÅñãáóôÞñéá ......................................................................................................................................29
Åñåõíçôéêü Ðáíåðéóôçìéáêü Éíóôéôïýôï ÅöçñìïóìÝíçò Åðéêïéíùíßáò (Å.Ð.É.Å.Å.)............42
Åðéóôçìïíéêü ðåñéïäéêü «ÆçôÞìáôá Åðéêïéíùíßáò»..................................................................49
ÄéêôõáêÞ ÕðïäïìÞ ÔìÞìáôïò........................................................................................................51
ÂéâëéïèÞêç .......................................................................................................................................52
ÐñáêôéêÞ ¢óêçóç ...........................................................................................................................56
Äñáóôçñéüôçôåò ôïõ ÔìÞìáôïò ......................................................................................................57

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÐÑÏÐÔÕ×ÉÁÊÙÍ ÓÐÏÕÄÙÍ
Íïìéêü êáèåóôþò ............................................................................................................................66

Ðñüãñáììá óðïõäþí ...............................................................................................................66
Êáíïíéóìüò óðïõäþí ...............................................................................................................67
Áðüöáóç ÓõãêëÞôïõ: ñýèìéóç èåìÜôùí ôùí ÐñïãñáììÜôùí 
êáé Êáíïíéóìïý Óðïõäþí........................................................................................................68
Õðï÷ñåþóåéò öïéôçôþí ãéá ôçí áðüêôçóç ðôõ÷ßïõ ..............................................................69
Ôñüðïò õðïëïãéóìïý ôïõ âáèìïý ðôõ÷ßïõ.............................................................................71

Ðñüãñáììá óðïõäþí......................................................................................................................72
Ðñüãñáììá óðïõäþí áêáäçìáúêïý Ýôïõò 2009-2010..........................................................73
Ðôõ÷éáêÞ Åñãáóßá....................................................................................................................75

4



ôìÞìá åðéêïéíùíßáò êáé ìÝóùí ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò

ïäçãüò óðïõäþí

Ðåñéå÷üìåíï ìáèçìÜôùí................................................................................................................80
Ðåñéå÷üìåíï õðï÷ñåùôéêþí ìáèçìÜôùí ...............................................................................80
Ðåñéå÷üìåíï ìáèçìÜôùí åðéëïãÞò áêáäçìáúêïý Ýôïõò 2009-2010 ...................................96
×åéìåñéíü åîÜìçíï ...................................................................................................................96
Åáñéíü åîÜìçíï ......................................................................................................................107
Ðåñéå÷üìåíï óåìéíáñßùí áêáäçìáúêïý Ýôïõò 2009-2010..................................................117

Êáèïìïëüãçóéò ôùí ðôõ÷éïý÷ùí 
ôïõ ÔìÞìáôïò Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÝóùí ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò.............................................121

ÖÏÉÔÇÔÉÊÇ ÌÅÑÉÌÍÁ
ÄùñåÜí äéáíïìÞ óõããñáììÜôùí .................................................................................................125
ÇëåêôñïíéêÝò õðçñåóßåò ..............................................................................................................126
ÐáíåðéóôçìéáêÞ ËÝó÷ç................................................................................................................128

ÕãåéïíïìéêÞ Õðçñåóßá ..........................................................................................................128
Ãñáöåßï Óõóóéôßïõ .................................................................................................................131
Äéäáóêáëåßï ÎÝíùí Ãëùóóþí...............................................................................................133
Ìïõóéêü ÔìÞìá ......................................................................................................................134
Ðáíåðéóôçìéáêü ÃõìíáóôÞñéï .................................................................................135
Ãñáöåßï Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí.................................................................................................135
Ãñáöåßï åõñÝóåùò åñãáóßáò öïéôçôþí................................................................................135
ÖïéôçôéêÝò åóôßåò ....................................................................................................................136
Ôáìåßï áñùãÞò öïéôçôþí.......................................................................................................136
ÖïéôçôéêÝò åêäñïìÝò ..............................................................................................................136
ÖïéôçôéêÜ áíáãíùóôÞñéá .......................................................................................................137
Ðïëéôéóôéêüò ¼ìéëïò Öïéôçôþí.............................................................................................137

Õðïôñïößåò - ÊëçñïäïôÞìáôá - Âñáâåßá ..................................................................................139
Õðïôñïößåò..............................................................................................................................139
ÊëçñïäïôÞìáôá.......................................................................................................................139
Âñáâåßá....................................................................................................................................141

ÌïíÜäá Ðñïóâáóéìüôçôáò ãéá ÖïéôçôÝò ìå Áíáðçñßá...........................................................141

ÌÅËÇ ÄÉÄÁÊÔÉÊÏÕ ÊÁÉ ÅÑÅÕÍÇÔÉÊÏÕ ÐÑÏÓÙÐÉÊÏÕ 
ÊÁÉ ÅÑÅÕÍÇÔÉÊÁ ÐÅÄÉÁ ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÙÍ................................................................143 

5

Å
Ê

Ð
Á

Å
Ì

Ì
Å

Ê
Á

Í
Ï

Í
ÉÓ

Ì
Ï

Ó
Ì

Á
È

Ç
Ì

Á
Ô

Á
Ì

Å
Ñ

ÉÌ
Í

Á
Ä

ÉÄ
Á

Ó
Ê

Ï
Í

Ô
Å

Ó



åèíéêü êáé êáðïäéóôñéáêü ðáíåðéóôÞìéï áèçíþí6



ôìÞìá åðéêïéíùíßáò êáé ìÝóùí ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò

ïäçãüò óðïõäþí

Ç ÓÕÍÔÁÃÌÁÔÉÊÇ ÑÕÈÌÉÓÇ ÃÉÁ ÔÁ ÁÅÉ

ÂÏÕËÇ ÔÙÍ ÅËËÇÍÙÍ
ÔÏ ÓÕÍÔÁÃÌÁ ÔÇÓ ÅËËÁÄÁÓ

Óýìöùíá ìå ôï B´ ØÞöéóìá ôçò 6çò Ìáñôßïõ 1986 ôçò 
ÓÔ´ ÁíáèåùñçôéêÞò ÂïõëÞò ôùí ÅëëÞíùí.

ÌÅÑÏÓ ÐÑÙÔÏ

ÂáóéêÝò ÄéáôÜîåéò

ÔÌÇÌÁ A´
ÌïñöÞ ôïõ Ðïëéôåýìáôïò

¢ñèñï 1

1. Ôï ðïëßôåõìá ôçò ÅëëÜäáò åßíáé ÉÉñïåäñåõïìÝíç ÊïéíïâïõëåõôéêÞ Äçìïêñáôßá.

ÌÅÑÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ

ÁôïìéêÜ êáé êïéíùíéêÜ äéêáéþìáôá
¢ñèñï 4

1. Ïé ¸ëëçíåò åßíáé ßóïé åíþðéïí ôïõ íüìïõ.

¢ñèñï 16

1. Ç ôÝ÷íç êáé ç åðéóôÞìç, ç Ýñåõíá êáé ç äéäáóêáëßá åßíáé åëåýèåñåò. Ç áíÜðôõîç êáé ç
ðñïáãùãÞ ôïõò áðïôåëåß õðï÷ñÝùóç ôïõ ÊñÜôïõò. Ç áêáäçìáúêÞ åëåõèåñßá êáé ç åëåõèåñßá
ôçò äéäáóêáëßáò äåí áðáëëÜóóïõí áðü ôï êáèÞêïí ôçò õðáêïÞò óôï Óýíôáãìá.

2. Ç ðáéäåßá áðïôåëåß âáóéêÞ áðïóôïëÞ ôïõ ÊñÜôïõò êáé Ý÷åé óêïðü ôçí çèéêÞ, ðíåõìáôéêÞ,
åðáããåëìáôéêÞ êáé öõóéêÞ áãùãÞ ôùí ÅëëÞíùí, ôçí áíÜðôõîç ôçò åèíéêÞò êáé èñçóêåõôéêÞò
óõíåßäçóçò êáé ôç äéÜðëáóÞ ôïõò óå åëåýèåñïõò êáé õðåýèõíïõò ðïëßôåò.

3. Ôá Ýôç õðï÷ñåùôéêÞò öïßôçóçò äåí ìðïñåß íá åßíáé ëéãüôåñá áðü åííÝá.

4. ¼ëïé ïé ¸ëëçíåò Ý÷ïõí äéêáßùìá äùñåÜí ðáéäåßáò, óå üëåò ôéò âáèìßäåò ôçò, óôá êñáôéêÜ
åêðáéäåõôÞñéá. Ôï ÊñÜôïò åíéó÷ýåé ôïõò óðïõäáóôÝò ðïõ äéáêñßíïíôáé, êáèþò êáé áõôïýò
ðïõ Ý÷ïõí áíÜãêç áðü âïÞèåéá Þ åéäéêÞ ðñïóôáóßá, áíÜëïãá ìå ôéò éêáíüôçôÝò ôïõò.

5. Ç áíþôáôç åêðáßäåõóç ðáñÝ÷åôáé áðïêëåéóôéêÜ áðü éäñýìáôá ðïõ áðïôåëïýí íïìéêÜ
ðñüóùðá äçìïóßïõ äéêáßïõ ìå ðëÞñç áõôïäéïßêçóç. Ôá éäñýìáôá áõôÜ ôåëïýí õðü ôçí
åðïðôåßá ôïõ ÊñÜôïõò, Ý÷ïõí äéêáßùìá íá åíéó÷ýïíôáé ïéêïíïìéêÜ áðü áõôü êáé
ëåéôïõñãïýí óýìöùíá ìå ôïõò íüìïõò ðïõ áöïñïýí ôïõò ïñãáíéóìïýò ôïõò. Óõã÷þíåõóç Þ
êáôÜôìçóç áíþôáôùí åêðáéäåõôéêþí éäñõìÜôùí ìðïñåß íá ãßíåé êáé êáôÜ ðáñÝêêëéóç áðü
êÜèå áíôßèåôç äéÜôáîç, üðùò íüìïò ïñßæåé.

Åéäéêüò íüìïò ïñßæåé üóá áöïñïýí ôïõò öïéôçôéêïýò óõëëüãïõò êáé ôç óõììåôï÷Þ ôùí
óðïõäáóôþí ó' áõôïýò.
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6. Ïé êáèçãçôÝò ôùí áíþôáôùí åêðáéäåõôéêþí éäñõìÜôùí åßíáé äçìüóéïé ëåéôïõñãïß. Ôï
õðüëïéðï äéäáêôéêü ðñïóùðéêü ôïõò åðéôåëåß åðßóçò äçìüóéï ëåéôïýñãçìá, ìå ôéò
ðñïûðïèÝóåéò ðïõ ï íüìïò ïñßæåé. Ôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí êáôÜóôáóç üëùí áõôþí ôùí ðñïóþðùí
êáèïñßæïíôáé áðü ôïõò ïñãáíéóìïýò ôùí ïéêåßùí éäñõìÜôùí.

Ïé êáèçãçôÝò ôùí áíþôáôùí åêðáéäåõôéêþí éäñõìÜôùí äåí ìðïñïýí íá ðáõèïýí ðñïôïý
ëÞîåé óýìöùíá ìå ôï íüìï ï ÷ñüíïò õðçñåóßáò ôïõò ðáñÜ ìüíï ìå ôéò ïõóéáóôéêÝò
ðñïûðïèÝóåéò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôï Üñèñï 88 ðáñÜãñáöïò 4 êáé ýóôåñá áðü áðüöáóç
óõìâïõëßïõ ðïõ áðïôåëåßôáé êáôÜ ðëåéïøçößá áðü áíþôáôïõò äéêáóôéêïýò ëåéôïõñãïýò,
üðùò íüìïò ïñßæåé.

Íüìïò ïñßæåé ôï üñéï ôçò çëéêßáò ôùí êáèçãçôþí ôùí áíþôáôùí åêðáéäåõôéêþí éäñõìÜôùí.
Åùóüôïõ åêäïèåß ï íüìïò áõôüò ïé êáèçãçôÝò ðïõ õðçñåôïýí áðï÷ùñïýí áõôïäéêáßùò ìüëéò
ëÞîåé ôï áêáäçìáúêü Ýôïò ìÝóá óôï ïðïßï óõìðëçñþíïõí ôï åîçêïóôü Ýâäïìï Ýôïò ôçò
çëéêßáò ôïõò.

7. Ç åðáããåëìáôéêÞ êáé êÜèå Üëëç åéäéêÞ åêðáßäåõóç ðáñÝ÷åôáé áðü ôï ÊñÜôïò êáé ìå
ó÷ïëÝò áíþôåñçò âáèìßäáò ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ü÷é ìåãáëýôåñï áðü ôñßá ÷ñüíéá, üðùò
ðñïâëÝðåôáé åéäéêüôåñá áðü ôï íüìï, ðïõ ïñßæåé êáé ôá åðáããåëìáôéêÜ äéêáéþìáôá üóùí
áðïöïéôïýí áðü ôéò ó÷ïëÝò áõôÝò.

8. Íüìïò ïñßæåé ôéò ðñïûðïèÝóåéò êáé ôïõò üñïõò ÷ïñÞãçóçò Üäåéáò ãéá ôçí ßäñõóç êáé
ëåéôïõñãßá åêðáéäåõôçñßùí ðïõ äåí áíÞêïõí óôï ÊñÜôïò, ôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí åðïðôåßá ðïõ
áóêåßôáé ðÜíù ó' áõôÜ, êáèþò êáé ôçí õðçñåóéáêÞ êáôÜóôáóç ôïõ äéäáêôéêïý ðñïóùðéêïý
ôïõò.

Ç óýóôáóç áíþôáôùí ó÷ïëþí áðü éäéþôåò áðáãïñåýåôáé.
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ÁÐÏÓÔÏËÇ ÔÙÍ ÁÍÙÔÁÔÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÙÍ ÉÄÑÕÌÁÔÙÍ

1. Ôï ÊñÜôïò Ý÷åé ôçí õðï÷ñÝùóç íá ðáñÝ÷åé ôçí áíþôáôç åêðáßäåõóç óå êÜèå Ýëëçíá
ðïëßôç ðïõ ôï åðéèõìåß, ìÝóá áðü ôéò äéáäéêáóßåò ðïõ ïñßæïíôáé êÜèå öïñÜ áðü ôï íüìï.

2. Ç áíþôáôç åêðáßäåõóç ðáñÝ÷åôáé óôá Áíþôáôá ÅêðáéäåõôéêÜ Éäñýìáôá (Á.Å.É.), ðïõ
Ý÷ïõí ùò áðïóôïëÞ:

- Íá ðáñÜãïõí êáé íá ìåôáäßäïõí ôç ãíþóç ìå ôçí Ýñåõíá êáé ôç äéäáóêáëßá êáé íá
êáëëéåñãïýí ôéò ôÝ÷íåò.

- Íá óõíôåßíïõí óôç äéáìüñöùóç õðåýèõíùí áíèñþðùí ìå åðéóôçìïíéêÞ,
êïéíùíéêÞ, ðïëéôéóôéêÞ êáé ðïëéôéêÞ óõíåßäçóç êáé íá ðáñÝ÷ïõí ôá áðáñáßôçôá
åöüäéá ðïõ èá åîáóöáëßæïõí ôçí Üñôéá êáôÜñôéóÞ ôïõò ãéá åðéóôçìïíéêÞ êáé
åðáããåëìáôéêÞ óôáäéïäñïìßá.

- Íá óõìâÜëïõí óôçí áíôéìåôþðéóç ôùí êïéíùíéêþí, ðïëéôéóôéêþí êáé
áíáðôõîéáêþí áíáãêþí ôïõ ôüðïõ.

3. Óôï ðëáßóéï ôçò áðïóôïëÞò ôïõò ôá Á.Å.É. ïöåßëïõí íá óõìâÜëïõí óôçí áíôéìåôþðéóç ôçò
áíÜãêçò ãéá óõíå÷éæüìåíç åêðáßäåõóç êáé äéáñêÞ åðéìüñöùóç ôïõ ëáïý.

(¢ñèñï 1 ôïõ íüìïõ 1268/82)  
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Öõóéïãíùìßá êáé äñáóôçñéüôçôåò
ôïõ ÔìÞìáôïò Åðéêïéíùíßáò 

êáé ÌÝóùí ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò

Ô
ï ÔìÞìá Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÝóùí ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò ôïõ Åèíéêïý êáé
Êáðïäéóôñéáêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, åßíáé Ýíá áðü ôá íåüôåñá ÔìÞìáôá ôïõ
ðáëáéüôåñïõ êáé ìåãáëýôåñïõ ÐáíåðéóôÞìéïõ ôçò ÷þñáò. ¢ñ÷éóå íá ëåéôïõñãåß
áðü ôï áêáäçìáúêü Ýôïò 1990-1991 áðïóêïðþíôáò íá êáëýøåé ôéò áíÜãêåò ôçò
áêáäçìáúêÞò äéäáóêáëßáò êáé Ýñåõíáò óôï ÷þñï ôùí åðéêïéíùíéáêþí óðïõäþí

óôç ÷þñá. Ôá ôåëåõôáßá äåêáåðôÜ ÷ñüíéá ëåéôïõñãåß êáé áíáðôýóóåôáé êáé Ý÷åé ôç ÷áñÜ íá
âëÝðåé üôé ðïëëïß áðü ôïõò öïéôçôÝò êáé öïéôÞôñéÝò ôïõ äéáðñÝðïõí óôá Ýíôõðá êáé
çëåêôñïíéêÜ ÌÌÅ, óôçí Ýñåõíá, êáèþò êáé óå Üëëåò äñáóôçñéüôçôåò ôçò åëëçíéêÞò
êïéíùíßáò êáé ôïõ ðïëéôéóìïý.

¼ëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá êáé ðáñÜ ôéò ìåãÜëåò äõóêïëßåò ðïõ áíôéìåôùðßóáìå, ôï ÔìÞìá ÅÌÌÅ
åìöÜíéóå ìéá óõíå÷Þ, óôáèåñÞ êáé Ýíôïíç äñáóôçñéüôçôá ôüóï óôï åðßðåäï ôçò äéäáóêáëßáò
êáé ôçò Ýñåõíáò, üóï êáé åõñýôåñá ìå ôç óõììåôï÷Þ óôï äçìüóéï äéÜëïãï óôïí åëëçíéêü êáé
äéåèíÞ ÷þñï, ìå ìåëÝôåò, ðáñåìâÜóåéò, óõíÝäñéá, êáëëéôå÷íéêÜ äñþìåíá.

Ç åðéêïéíùíßá êáé ôá ìÝóá ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò áðïôåëïýí óôéò ìÝñåò ìáò ôï íÝï ðåäßï ôçò
êïéíÞò ìáò áíáöïñÜò. Êáèþò Ý÷ïõìå åéóÝëèåé óôïí åéêïóôü ðñþôï áéþíá, ôï ÔìÞìá
Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÌÅ ôïõ Åèíéêïý êáé Êáðïäéóôñéáêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí Ý÷åé ùò
óôü÷ï íá ðñïóöÝñåé õøçëïý åðéðÝäïõ óðïõäÝò óôïõò öïéôçôÝò ôïõ êáé ðáñÜëëçëá íá
áðïôåëÝóåé ìï÷ëü áíÜðôõîçò ôïõ åðéóôçìïíéêïý ðåäßïõ ôçò åðéêïéíùíßáò óôçí ÅëëÜäá êáé,
áí áõôü åßíáé äõíáôü, íá äéåõñýíåé ôïõò ïñßæïíôÝò ôïõ óôç äéåèíÞ åðéóôçìïíéêÞ êïéíüôçôá. Ôï
ÔìÞìá ÅÌÌÅ, ãéá íá åðéôý÷åé áõôïýò ôïõò óôü÷ïõò, âáóßæåôáé óôéò ðáñáêÜôù áñ÷Ýò:
ÊáôáâÜëëïõìå êÜèå áíáãêáßá ðñïóðÜèåéá ãéá ôçí ðïëýðëåõñç åðéóôçìïíéêÞ åêðáßäåõóç
ôùí öïéôçôþí êáé åðéäéþêïõìå íá ðñïÜãïõìå ôçí êñéôéêÞ ðñïóÝããéóç ôùí åðéêïéíùíéáêþí
ðñáêôéêþí, óõìðåñéöïñþí êáé ôå÷íïëïãéþí, êáèþò êáé ðñïóäïêïýìå íá ïîýíïõìå ôçí
êñéôéêÞ ãíþóç ôùí öïéôçôþí ìáò ãéá ôçí êïéíùíßá êáé ôç äçìïêñáôßá.

Ïé åðéêïéíùíéáêÝò óðïõäÝò åßíáé Ýíá ðåäßï ðïõ ðáñÜãåé ìéá êáôáíüçóç ãéá ôéò
ðñïäéáèÝóåéò, ôçí ðáñáãùãÞ êáé ôçí åñìçíåßá ôçò åðéêïéíùíßáò óå äéáöïñåôéêÝò ìïñöÝò áðü
ôçí ïìéëßá Ýùò ôá çëåêôñïíéêÜ ìÝóá, áðü ôïí ãñáðôü ëüãï Ýùò ôï äéáäßêôõï. Ùò ÔìÞìá
âáóéæüìáóôå óôçí ðáñáäï÷Þ üôé ïé óðïõäÝò óôçí Åðéêïéíùíßá êáé ôá ÌÌÅ áðïôåëïýí ìéá
ìïñöÞ êñéôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò. Óôï ðëáßóéï ôçò, ç "êáèçìåñéíÞ" áíôéêåéìåíéêüôçôá ôïõ
íïÞìáôïò ôçò áíèñþðéíçò ðáñáãùãÞò áìöéóâçôåßôáé, äéåñåõíÜôáé êáé ìåôáó÷çìáôßæåôáé. Êé
áõôü åðéôåëåßôáé ãéá Ýíáí ðñáêôéêü ëüãï. ÌÝóá áðü ôç äéäáóêáëßá, ôçí Ýñåõíá êáé ôéò
äñáóôçñéüôçôÝò ìáò áðïóêïðïýìå íá áíáðôýîïõìå êáé ðñïáãÜãïõìå áõôÞ ôçí éêáíüôçôá ôùí
öïéôçôþí ìáò êáé ðñïóäïêïýìå áõôïß ìå ôç óåéñÜ ôïõò íá óõìâÜëëïõí óôá áéóèçôéêÜ,
ðïëéôéêÜ, êïéíùíéêÜ êáé ðïëéôéóôéêÜ ðåñéâÜëëïíôá üðïõ æïõí êáé äñáóôçñéïðïéïýíôáé. 

Áðïóêïðïýìå, åðïìÝíùò, íá äçìéïõñãÞóïõìå Ýíá åêðáéäåõôéêü ðåñéâÜëëïí ðïõ íá ðñïùèåß
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åèíéêü êáé êáðïäéóôñéáêü ðáíåðéóôÞìéï áèçíþí

ôçí Ýñåõíá êáé ôç äéäáóêáëßá, íá èÝôïõìå åñùôÞìáôá ãéá áõôÜ ðïõ äéäÜóêïõìå êáé ìåëåôÜìå
êáé íá äåßîïõìå ìÝóá áðü ôïõò öïéôçôÝò ìáò êáé ôï Ýñãï ìáò óôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá üôé ç
åðéêïéíùíßá êáé ôá ÌÌÅ ÷ñåéÜæïíôáé ðåñéóóüôåñç ãíþóç êáé Ýñåõíá, êáé ëéãüôåñá
åõöõïëïãÞìáôá.

Ãé' áõôü ôï ëüãï áðü ôçí ßäñõóÞ ôïõ, ôï ÔìÞìá ÅÌÌÅ áðïöÜóéóå íá ðñïóöÝñåé Ýíá
ðñüãñáììá óðïõäþí ðïõ íá âáóßæåôáé óôïí äéåðéóôçìïíéêü ÷áñáêôÞñá ôïõ ðåäßïõ. Ôá
ìáèÞìáôá èåùñçôéêïý êáé ðñáêôéêïý ðñïóáíáôïëéóìïý óôï ðñüãñáììá óðïõäþí ìáò Ý÷ïõí
ó÷åäéáóôåß ãéá íá ôñïöïäïôÞóïõí áõôÞ ôçí áíÜãêç. Ôïýôï ïöåßëåôáé êáé óôï ãåãïíüò üôé ôï
ßäéï ôï ðåñéâÜëëïí ôçò ìáæéêÞò åðéêïéíùíßáò åßíáé ü÷é ìüíïí ðïëýðëåõñï êáé ðïëõäéÜóôáôï,
áëëÜ ëüãù ôçò öýóçò ôïõ õðüêåéôáé óå óõíå÷Þ ìåôáâïëÞ, éäßùò õðü ôï âÜñïò ôùí
ôå÷íïëïãéêþí åîåëßîåùí.

ÓÞìåñá, ôï ÔìÞìá ìáò óôåëå÷þíïõí ðåñéóóüôåñïé áðü óáñÜíôá äéäÜóêïíôåò êáé åñåõíçôÝò,
ïé ïðïßïé äñáóôçñéïðïéïýíôáé óå ôïìåßò äéáöïñåôéêïýò ìåôáîý ôïõò, üðùò ïé óðïõäÝò
ðïëéôéóìïý, ç ðïëéôéêÞ åðéóôÞìç êáé ç êïéíùíéïëïãßá, ç íïìéêÞ åðéóôÞìç, ç éóôïñßá, ç
øõ÷ïëïãßá, ç öéëïóïößá, ç éóôïñßá ôçò ôÝ÷íçò, ç ãëùóóïëïãßá, ïé íåïåëëçíéêÝò óðïõäÝò, ïé
íÝåò ôå÷íïëïãßåò êáé ïé åöáñìïãÝò ôïõò, ç äçìïóéïãñáößá, ç äéáöÞìéóç, ïé äçìüóéåò ó÷Ýóåéò,
ç èåùñßá êáé ç ðñáêôéêÞ ôùí ÌÝóùí ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò. Õðïóôçñßæáìå, üôé ôï
ðñüãñáììá ôùí óðïõäþí ôïõ ÔìÞìáôüò ìáò ðñïóöÝñåé ìÝóá áðü ôï äéåðéóôçìïíéêü
÷áñáêôÞñá ôïõ ôç äõíáôüôçôá óôïõò öïéôçôÝò ôïõ íá áêïíßæïõí ôéò êñßóéìåò êáé áíáëõôéêÝò
éêáíüôçôÝò ôïõò êáé åîïðëßæåé ôïõò ðôõ÷éïý÷ïõò ìå ôéò èåìåëéþäåéò êáé áìåôÜâëçôåò
áðáéôÞóåéò ôïõ åðáããÝëìáôïò ôçò åðéêïéíùíßáò. Ìå Üëëá ëüãéá, ç óýíèåóç ôïõ ÔìÞìáôïò
áíôáíáêëÜ ôï äéåðéóôçìïíéêü ðåñßãñáììá ôïõ áíôéêåéìÝíïõ ôçò åðéêïéíùíßáò. 

Ï äéåðéóôçìïíéêüò áõôüò ÷áñáêôÞñáò ôïõ ÔìÞìáôïò áðïôõðþèçêå êáé óôá äýï äéåèíïýò
åìâÝëåéáò óõíÝäñéá ðïõ ïñãÜíùóå ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá, ôá èÝìáôá ôùí ïðïßùí Þôáí: "Ç
'êáôáóêåõÞ' ôçò ðñáãìáôéêüôçôáò êáé ôá ÌÝóá ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò" (Áðñßëéïò 1996) êáé
"Ç øçöéáêÞ ðñüêëçóç: ÌÌÅ êáé Äçìïêñáôßá" (ÌÜéïò 2001). Åðßóçò, ôï ÌÜéï ôïõ 2003, ôï
ìåôáðôõ÷éáêü ðñüãñáììá óðïõäþí äéïñãÜíùóå äýï óõíÝäñéá ôï Ýíá áöéåñùìÝíï óôéò
ðïëéôéóìéêÝò óðïõäÝò êáé ôçí áíèñþðéíç åðéêïéíùíßá, êáé ôï Üëëï óôçí ðïëéôéêÞ åðéêïéíùíßá
êáé ôéò íÝåò ôå÷íïëïãßåò. Áêüìç, ôï ÔìÞìá ÅÌÌÅ Ý÷åé äéïñãáíþóåé êáé óõíäéïñãáíþóåé ìéá
óåéñÜ äéåèíþí óõíåäñßùí, çìåñßäùí êáé åêäçëþóåùí, êé áõôÞ ôç äñáóôçñéüôçôÜ ôïõ
óêïðåýåé íá ôç óõíå÷ßóåé ìå áêüìç ðéï åíåñãü ôñüðï óôï ìÝëëïí.

Åðßóçò, ôï ÔìÞìá ÅÌÌÅ äßíåé éäéáßôåñç Ýìöáóç óôç ëåéôïõñãßá ôïõ èåóìïý ôçò ÐñáêôéêÞò
¢óêçóçò åêôüò ôïõ ÔìÞìáôïò êáé óôç äéåíÝñãåéá åñãáóôçñéáêþí ìáèçìÜôùí åíôüò ôïõ
ÔìÞìáôïò. ¹äç áðü ôï 1993, öïéôçôÝò êáé öïéôÞôñéåò ôïõ ÔìÞìáôüò ìáò áðáó÷ïëïýíôáé ùò
åêðáéäåõüìåíïé óå åôáéñåßåò êáé ïñãáíéóìïýò ôïõ åõñýôåñïõ ÷þñïõ ôçò Åðéêïéíùíßáò êáé
ôùí ÌÝóùí. Êáý÷çìÜ ìáò åßíáé üôé ðïëëïß öïéôçôÝò ìáò Ý÷ïõí âñåé åñãáóßá ìÝóá áðü ôï
èåóìü ôçò ðñáêôéêÞò Üóêçóçò ôïõ ÔìÞìáôïò.

Óôï ÔìÞìá Ý÷ïõí éäñõèåß áðü ôï 1993 ôñåéò Ôïìåßò êáé ëåéôïõñãïýí ðÝíôå ÅñãáóôÞñéá (ôï
ÅñãáóôÞñéï ÐñïâïëÞò êáé Äéá÷åßñéóçò Ðïëéôéóìéêïý ÐåñéâÜëëïíôïò, ôï ÅñãáóôÞñéï ÍÝùí
Ôå÷íïëïãéþí óôçí Åðéêïéíùíßá, ôçí Åêðáßäåõóç êáé ôá ÌÌÅ, ôï ÅñãáóôÞñéï
Ïðôéêïáêïõóôéêþí ÌÝóùí, ôï ÅñãáóôÞñéï Øõ÷ïëïãéêþí Åöáñìïãþí êáé Åðéêïéíùíéáêïý
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ôìÞìá åðéêïéíùíßáò êáé ìÝóùí ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò

ïäçãüò óðïõäþí

Ó÷åäéáóìïý, ôï ÅñãáóôÞñéï ÊïéíùíéêÞò ¸ñåõíáò óôá ÌÌÅ) êé áíáìÝíåôáé ç Ýãêñéóç áðü
ôï Õðïõñãåßï åíüò áêüìç ÔïìÝá êé Åñãáóôçñßïõ.

Ôï Ìåôáðôõ÷éáêü Ðñüãñáììá Óðïõäþí óôçí Åðéêïéíùíßá êáé ôá ÌÝóá ÌáæéêÞò
ÅíçìÝñùóçò ôïõ ÔìÞìáôïò Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÝóùí ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò ôïõ
Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ëåéôïõñãåß áðü ôï áêáäçìáúêü Ýôïò 1996-97, Ý÷åé äéåðéóôçìïíéêü
÷áñáêôÞñá êáé ôï 2008 áðïöáóßóôçêå áðü ôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç íá áðïôåëåßôáé áðü ðÝíôå
êáôåõèýíóåéò: 

á) ÅõñùðáúêÝò Åðéêïéíùíßåò: ÄïìÝò êáé ÐïëéôéêÝò
â) ÊïéíÞ Ãíþìç êáé Äçìüóéá Åðéêïéíùíßá
ã) ÐïëéôéóìéêÝò ÓðïõäÝò
ä) Óõãêñïýóåéò: Äéá÷åßñéóç Óõãêñïýóåùí êáé Åðéêïéíùíßá
å) ØçöéáêÜ ÌÝóá Åðéêïéíùíßáò êáé ÐåñéâÜëëïíôá Áëëçëåðßäñáóçò.

Ôï ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï ôïõ ðñïãñÜììáôïò âñßóêåôáé óôïí ðõñÞíá ôùí ãíùóôéêþí ðåñéï÷þí
ãéá ôéò ïðïßåò ç åëëçíéêÞ ðïëéôåßá êáé êïéíùíßá Ý÷ïõí èÝóåé õøçëÞ óôñáôçãéêÞ
ðñïôåñáéüôçôá. Ôï ðñüãñáììá áöåíüò ðñïóöÝñåé óðïõäÝò ïé ïðïßåò ðáñÝ÷ïõí ãíþóåéò êáé
äåîéüôçôåò óôéò ðåñéï÷Ýò ôå÷íïëïãéþí ðëçñïöïñéêÞò, åðéêïéíùíßáò, áîéïðïßçóçò
áíèñþðéíïõ äõíáìéêïý êáé ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíïìéÜò êáé áöåôÝñïõ áöïñÜ ðåñéï÷Ýò
åðéóôçìïíéêÞò áé÷ìÞò (åðéêïéíùíßá, ðïëéôéêÞ, ðïëéôéóìüò, áíèñþðéíï äõíáìéêü). Ï ðñþôïò
åéóáãùãéêüò äéáãùíéóìüò äéåíåñãÞèçêå ôïí Áðñßëéï ôïõ 2009.

Ôï ÔìÞìá ÅÌÌÅ óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÔìÞìá Ìïõóéêþí Óðïõäþí ôïõ Åèíéêïý êáé
Êáðïäéóôñéáêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí Üñ÷éóáí áðü ôï áêáäçìáúêü Ýôïò 2007-2008 ôç
ëåéôïõñãßá åíüò íÝïõ Äéáôìçìáôéêïý ÐñïãñÜììáôïò Ìåôáðôõ÷éáêþí Óðïõäþí óôç "ÌïõóéêÞ
Êïõëôïýñá êáé Åðéêïéíùíßá. ÁíèñùðïëïãéêÝò êáé åðéêïéíùíéáêÝò ðñïóåããßóåéò ôçò
ìïõóéêÞò".  

Åðßóçò, áðü ôï áêáäçìáúêü Ýôïò 2005-2006, ôï ÔìÞìá ÅÌÌÅ óõììåôÝ÷åé áðü êïéíïý ìå ôï
ÔìÞìá Åêðáßäåõóçò êáé ÁãùãÞò óôçí Ðñïó÷ïëéêÞ Çëéêßá ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, ôï
ÔìÞìá Áñ÷éôåêôüíùí Ìç÷áíéêþí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëßáò êáé óå óýìðñáîç ìå ôï
ÔìÞìá  ÇëåêôñïíéêÞò ôïõ Ô.Å.É. ÐåéñáéÜ óôï Äéáôìçìáôéêü/ Äéáðáíåðéóôçìéáêü Ðñüãñáììá
Ìåôáðôõ÷éáêþí Óðïõäþí Ôå÷íïëïãßåò ôçò Åðéêïéíùíßáò êáé ôçò Ðëçñïöïñßáò ãéá ôçí
Åêðáßäåõóç.

Ôï ÔìÞìá ÅÌÌÅ Ý÷åé éäñýóåé êáé óôåãÜæåé ôï Åñåõíçôéêü Ðáíåðéóôçìéáêü Éíóôéôïýôï
ÅöçñìïóìÝíçò Åðéêïéíùíßáò, Ýíá Éíóôéôïýôï ìå ðëïýóéá åñåõíçôéêÞ, åêäïôéêÞ êáé
ìåëåôçôéêÞ äñáóôçñéüôçôá. Ôï Éíóôéôïýôï ÅöçñìïóìÝíçò Åðéêïéíùíßáò Ý÷åé Þäç ðáñáãÜãåé
ìéá óåéñÜ óçìáíôéêþí åñåõíþí. Ôï Éíóôéôïýôï ÅöçñìïóìÝíçò Åðéêïéíùíßáò Ý÷åé
äéïñãáíþóåé óåìéíÜñéá (ð.÷., ìå ôçí Athens Olympic Broadcasting), óõíÝäñéá (ð.÷., ÁèÞíá
2004: Ìåôá-Ïëõìðéáêïß Áíáóôï÷áóìïß), êýêëïõò äéáëÝîåùí  (2004-2009), Ý÷åé åêäþóåé
éêáíü áñéèìü âéâëßùí êáé Þäç áðü ôï 2004 åêäßäåé ôï ðñþôï êáé ìïíáäéêü  Ýùò ôþñá
åðéóôçìïíéêü ðåñéïäéêü ãéá ôç ìåëÝôç ôïõ åðéêïéíùíéáêïý öáéíïìÝíïõ óôç ÷þñá ìå ôïí ôßôëï
"ÆçôÞìáôá Åðéêïéíùíßáò". Ç åñåõíçôéêÞ äñáóôçñéüôçôá êáé ðáñáãùãÞ ôïõ Éíóôéôïýôïõ åßíáé
æçëåõôÞ áðü Üëëá ðëïýóéá åñåõíçôéêÜ éäñýìáôá.
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Ôï ÔìÞìá ÅÌÌÅ Ý÷åé ó÷åäüí áðü ôá ðñþôá ÷ñüíéá ëåéôïõñãßáò ôïõ áíáðôýîåé äéåèíåßò
óõíåñãáóßåò ìå ÐáíåðéóôçìéáêÜ ôìÞìáôá ôçò áëëïäáðÞò åßôå äéáìÝóïõ ôùí åõñùðáúêþí
ðñïãñáììÜôùí Erasmus/ Socrates (Þäç ôï ÔìÞìá óõíåñãÜæåôáé ìå Ýíá ìåãÜëï áñéèìü
åõñùðáúêþí ôìçìÜôùí) åßôå äéáìÝóïõ ôùí äéåèíþí óõíåñãáóéþí ôùí äéäáóêüíôùí ôïõ.
Áêüìç, óôï ÔìÞìá Ý÷ïõí äéäÜîåé êáôÜ êáéñïýò îÝíïé óõíÜäåëöïé êáé åõåëðéóôïýìå üôé áõôÞ
ç ðáñÜäïóç ôïõ ÔìÞìáôïò èá äéáôçñçèåß êáé óôá åðüìåíá ÷ñüíéá.

ÔÝëïò, áëëÜ ü÷é ôåëåõôáßï óå óçìáóßá, ôï ÔìÞìá äéáèÝôåé ìéá áðü ôéò ðéï åíçìåñùìÝíåò
âéâëéïèÞêåò ôçò ÷þñáò óôï ðåäßï ôçò åðéêïéíùíßáò êáé ôïõ ðïëéôéóìïý, ç ïðïßá ðåñéëáìâÜíåé
Üíù ôùí 7.000 åîåéäéêåõìÝíùí ôüìùí ìå ü,ôé ðéï óýã÷ñïíï óå èÝìáôá ðïõ Üðôïíôáé ôçò
Åðéêïéíùíßáò, Ý÷ïõí óôü÷ï íá äéåñåõíÞóïõí ôéò áñ÷Ýò, ôïõò ìç÷áíéóìïýò êáé ôéò éäåïëïãßåò
ðïõ ñõèìßæïõí ôçí åðéêïéíùíßá êáé äéáìïñöþíïõí ôéò åîåëßîåéò óôï ÷þñï ôùí ÌÌÅ. Ôï
ÔìÞìá åðåíäýåé üóï ìðïñåß óôçí áíÜðôõîç ôçò âéâëéïèÞêçò ôïõ óõ÷íÜ áðü ôïõò ðåíé÷ñïýò
ðüñïõò ôïõ êáé áðü ôç óõíå÷Þ óõíäñïìÞ ôïõ Éíóôéôïýôïõ ôïõ.

Åäþ èá ðñÝðåé íá åðéóçìÜíïõìå üôé áðü ôï 2011 ôï ÔìÞìá ÷ñçóéìïðïéåß ôéò çëåêôñïíéêÝò
õðçñåóßåò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí (çëåêôñïíéêÞ Ãñáììáôåßá, çëåêôñïíéêÞ äÞëùóç
ìáèçìÜôùí, êáèþò êáé ðïëëÜ ìáèÞìáôá óõíïäåýïíôáé áðü ôçí çëåêôñïíéêÞ ôïõò ìïñöÞ).

Äåí ðáñáâëÝðïõìå âåâáßùò êáé ôá åìðüäéá êáé ðñïâëÞìáôá ðïõ åß÷áìå êáé Ý÷ïõìå íá
áíôéìåôùðßóïõìå. Áðü ôçí ßäñõóç ôïõ ÔìÞìáôïò Ýùò óÞìåñá ôï áßôçìá ãéá ôç ìüíéìç óôÝãáóÞ
ôïõ ìå ðñïäéáãñáöÝò áíÜëïãåò ðñïò ôçí ôáõôüôçôá êáé ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ðåñßìåíå ôçí
åðßëõóÞ ôïõ. Ìå éäéáßôåñç ÷áñÜ ìðïñïýìå ðëÝïí íá áíáêïéíþóïõìå êáé ìåôÜ ôéò äåóìåýóåéò
ôïõ Éäñýìáôïò üôé ôï ÔìÞìá åíôüò ôïõ 2012-13 èá óôåãÜæåôáé óôï äéêü ôïõ åíéáßï êôÞñéï, üðïõ
èá öéëïîåíïýíôáé üëåò ïé äñáóôçñéüôçôÝò ôïõ.

ÅðéðëÝïí, åëðéäïöüñá ìçíýìáôá öÝñíïõí ïé áðüöïéôïé ôïõ ÔìÞìáôïò, ïé ïðïßïé
äñáóôçñéïðïéïýíôáé Þäç ìå åðéôõ÷ßá óå üëåò ôéò åðáããåëìáôéêÝò ðåñéï÷Ýò ðïõ Üðôïíôáé ôïõ
êëÜäïõ ôçò åöáñìïóìÝíçò Åðéêïéíùíßáò, êáèþò åðßóçò êáé óôïí ôïìÝá ôçò Ýñåõíáò êáé ôçò
èåùñçôéêÞò ðñïóÝããéóçò ôïõ áíôéêåéìÝíïõ áõôïý êáé äéåêäéêïýí ìå áîéþóåéò ôç èÝóç ôïõò óå
÷þñïõò õøçëþí áðáéôÞóåùí.

Óôá åßêïóé ÷ñüíéá ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ, ôï ÔìÞìá Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÝóùí ÌáæéêÞò
ÅíçìÝñùóçò Ý÷åé áðïäåßîåé üôé ðáñáìÝíåé Ýíáò ÷þñïò áíïéêôüò, ðïõ óÝâåôáé ôçí ýðáñîç
äéáöïñåôéêþí ðñïóåããßóåùí, êáëëéåñãåß ôçí êñéôéêÞ óêÝøç êáé åßíáé óå èÝóç, óôç âÜóç
ðÜíôá ôçò áêáäçìáúêÞò Ýñåõíáò êáé äåïíôïëïãßáò, íá áìöéóâçôåß ìå ãüíéìï ôñüðï, áëëÜ êáé
íá êáôáèÝôåé ôç äéêÞ ôïõ ðñüôáóç óôï óýã÷ñïíï åðéêïéíùíéáêü ãßãíåóèáé. ÊÜôé ðïõ
óêïðåýåé íá óõíå÷ßóåé íá êÜíåé êáé óôï ìÝëëïí ìå óõíåßäçóç ôïõ ñüëïõ ôïõ, âáóéæüìåíï óôï
äéäáêôéêü, ôï äéïéêçôéêü ðñïóùðéêü êáé ôïõò öïéôçôÝò êáé ôéò öïéôÞôñéÝò ôïõ. 

ÊáèçãçôÞò ÓôÝëéïò Ðáðáèáíáóüðïõëïò
Ðñüåäñïò ôïõ ÔìÞìáôïò
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EÈNIKO KAI KAÐOÄIÓTPIAKO ÐANEÐIÓTHMIO AÈHNÙN

IÓTOPIA KAI OPÃANÙÓH TOY ÐANEÐIÓTHMIOY

ºäñõóç

T
ï «Eëëçíéêüí ÐáíåðéóôÞìéïí ¼èùíïò» éäñýèçêå ôï 1837, ìå ôÝóóåñéò ó÷ïëÝò (ÈåïëïãéêÞ,
IáôñéêÞ, NïìéêÞ êáé ÖéëïóïöéêÞ). Áñãüôåñá ôï ºäñõìá ìåôïíïìÜóôçêå «Eèíéêüí
ÐáíåðéóôÞìéïí».

Tï 1911, ãéá íá åêðëçñùèåß ï üñïò ôçò äéáèÞêçò ôïõ ìåãÜëïõ åõåñãÝôç ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ
ÉùÜííïõ Äïìðüëç, éäñýèçêå ôï «Káðïäéóôñéáêüí ÐáíåðéóôÞìéïí» óôï ïðïßï õðÞ÷èçóáí ïé
Ó÷ïëÝò ÈåïëïãéêÞ, ÍïìéêÞ êáé ÖéëïóïöéêÞ, åíþ ç ÉáôñéêÞ êáé ç ÖõóéêïìáèçìáôéêÞ Ó÷ïëÞ
áðïôÝëåóáí ôï «Eèíéêüí ÐáíåðéóôÞìéïí». Tá äýï áõôÜ éäñýìáôá ìå îå÷ùñéóôÞ ôï êáèÝíá íïìéêÞ
ðñïóùðéêüôçôá êáé ðåñéïõóßá, óöñáãßäá êáé óçìáßá, åß÷áí êïéíÞ äéïßêçóç. Må ôïí ïñãáíéóìü
ôïõ 1932 (íüìïò 5343, óýìöùíá ìå ôïí ïðïßï äéïéêåßôï êáé ëåéôïõñãïýóå ôï ÐáíåðéóôÞìéï ìÝ÷ñé
ôç äçìïóßåõóç ôïõ Íüìïõ ðëáßóéïõ 1268 ôïõ 1982) ïñßóôçêå üôé ôá äýï éäñýìáôá óõíáðïôåëïýí
ôï «Eèíéêü êáé Káðïäéóôñéáêü ÐáíåðéóôÞìéï Aèçíþí» (ÅÊÐÁ), ìå êïéíÞ äéïßêçóç, áëëÜ
îå÷ùñéóôÞ êáèÝíá íïìéêÞ ðñïóùðéêüôçôá êáé éêáíüôçôá ãéá ôç äéá÷åßñéóç ôùí êëçñïíïìéþí. Må
ôï Óýíôáãìá ôçò 9çò Éïõíßïõ 1975 (Üñèñï 16, ðáñ. 5) êáôï÷õñþèçêå ç ðëÞñçò áõôïäéïßêçóç üëùí
ôùí Ðáíåðéóôçìßùí ôçò ÷þñáò.

ÓôÝãáóç

Tï ÐáíåðéóôÞìéï óôåãÜóôçêå áñ÷éêÜ óôïõò ðñüðïäåò ôçò Áêñüðïëçò, óôçí éäéùôéêÞ êáôïéêßá ôïõ
áñ÷éôÝêôïíá ÊëåÜíèç, ðïõ Þäç áíáóôçëþèçêå êáé áðïêáôáóôÜèçêå óôçí áñ÷éêÞ ôçò ìïñöÞ.

Tï óçìåñéíü êåíôñéêü êôÞñéï ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ó÷åäéÜóôçêå áðü ôïí Äáíü áñ÷éôÝêôïíá
Hansen, èåìåëéþèçêå ôï 1839 êáé ÷ôßóôçêå êáé åîùñáÀóôçêå óôáäéáêÜ.

Óôï êåíôñéêü êôÞñéï ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ óôåãÜæïíôáé ïé ÐñõôáíéêÝò Áñ÷Ýò êáé ïñéóìÝíåò áðü ôéò
äéïéêçôéêÝò õðçñåóßåò ôïõ (åêôüò áðü ôçí Ôå÷íéêÞ, ç ïðïßá óôåãÜæåôáé óôçí Ðáíåðéóôçìéïýðïëç
ÆùãñÜöïõ êáé ôéò ÏéêïíïìéêÝò Õðçñåóßåò, ôç Äéåýèõíóç Äéïéêçôéêïý êáé ôç Äéåýèõíóç Ó÷ïëþí,
ïé ïðïßåò óôåãÜæïíôáé óôï êôÞñéï Xñ. ËáäÜ 6).

Oé Ó÷ïëÝò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ óôåãÜæïíôáé óôéò ðáñáêÜôù åãêáôáóôÜóåéò: H ÈåïëïãéêÞ Ó÷ïëÞ,
ç ÖéëïóïöéêÞ Ó÷ïëÞ, ç Ó÷ïëÞ Èåôéêþí Åðéóôçìþí êáé ôï ÔìÞìá ÖáñìáêåõôéêÞò óôçí
Ðáíåðéóôçìéïýðïëç. H Ó÷ïëÞ Nïìéêþí, Oéêïíïìéêþí êáé Ðïëéôéêþí Eðéóôçìþí, êõñßùò, óôï
MÝãáñï Èåùñçôéêþí Eðéóôçìþí óôï êÝíôñï ôçò AèÞíáò. H ÉáôñéêÞ Ó÷ïëÞ êáé ôá TìÞìáôá
OäïíôéáôñéêÞò êáé NïóçëåõôéêÞò óôï ÃïõäÞ êáé óå äéÜöïñá Nïóïêïìåßá êáé KëéíéêÝò. Tï
TìÞìá EðéóôÞìçò ÖõóéêÞò AãùãÞò êáé Aèëçôéóìïý óôåãÜæåôáé óôçí ÐáëáéÜ ÃõìíáóôéêÞ
Aêáäçìßá, óôç ÄÜöíç.
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ÄIAPÈPÙÓH TOY ÐANEÐIÓTHMIOY

Tï ÐáíåðéóôÞìéï áðïôåëåßôáé áðü Ó÷ïëÝò êáé ÁíåîÜñôçôá TìÞìáôá. Oé Ó÷ïëÝò êáëýðôïõí Ýíá
óýíïëï óõããåíþí åðéóôçìþí, Ýôóé þóôå íá åîáóöáëßæåôáé ç áíáãêáßá ãéá ôçí åðéóôçìïíéêÞ
åîÝëéîç áëëçëåðßäñáóÞ ôïõò êáé ï áíáãêáßïò ãéá ôçí Ýñåõíá êáé ôç äéäáóêáëßá óõíôïíéóìüò.

Oé Ó÷ïëÝò äéáéñïýíôáé óå TìÞìáôá. Tï TìÞìá áðïôåëåß ôç âáóéêÞ ëåéôïõñãéêÞ áêáäçìáúêÞ
ìïíÜäá êáé êáëýðôåé ôï ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï ìéáò åðéóôÞìçò. Tï ðñüãñáììá óðïõäþí ôïõ
ÔìÞìáôïò ïäçãåß ó' Ýíá åíéáßï ðôõ÷ßï.

Tá TìÞìáôá äéáéñïýíôáé óå Tïìåßò. O TïìÝáò óõíôïíßæåé ôç äéäáóêáëßá ìÝñïõò ôïõ ãíùóôéêïý
áíôéêåéìÝíïõ ôïõ TìÞìáôïò, ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõãêåêñéìÝíï ðåäßï ôçò EðéóôÞìçò.

Ó÷ïëÝò êáé TìÞìáôá ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ

ÈEOËOÃIKH ÓXOËH

TìÞìá Èåïëïãßáò
TìÞìá KïéíùíéêÞò Èåïëïãßáò

ÓXOËH NOMIKÙN, OIKONOMIKÙN KAI ÐOËITIKÙN EÐIÓTHMÙN

TìÞìá NïìéêÞò
TìÞìá Oéêïíïìéêþí Eðéóôçìþí
TìÞìá ÐïëéôéêÞò EðéóôÞìçò êáé Äçìüóéáò Äéïßêçóçò

ÓXOËH EÐIÓTHMÙN YÃEIAÓ
(MåôåôñÜðç óå IáôñéêÞ Ó÷ïëÞ êáé Tñßá AíåîÜñôçôá TìÞìáôá)

IáôñéêÞ Ó÷ïëÞ
TìÞìá OäïíôéáôñéêÞò
TìÞìá ÖáñìáêåõôéêÞò
TìÞìá NïóçëåõôéêÞò

ÖIËOÓOÖIKH ÓXOËH

TìÞìá Öéëïëïãßáò
TìÞìá Ióôïñßáò êáé Añ÷áéïëïãßáò
TìÞìá Öéëïóïößáò-ÐáéäáãùãéêÞò êáé Øõ÷ïëïãßáò êáé Ðñüãñáììá Øõ÷ïëïãßáò
TìÞìá AããëéêÞò Ãëþóóáò êáé Öéëïëïãßáò
TìÞìá ÃáëëéêÞò Ãëþóóáò êáé Öéëïëïãßáò
TìÞìá ÃåñìáíéêÞò Ãëþóóáò êáé Öéëïëïãßáò
TìÞìá IôáëéêÞò Ãëþóóáò êáé Öéëïëïãßáò
TìÞìá IóðáíéêÞò Ãëþóóáò êáé Öéëïëïãßáò
TìÞìá Èåáôñéêþí Óðïõäþí
TìÞìá Mïõóéêþí Óðïõäþí
ÔìÞìá Ôïõñêéêþí êáé Óýã÷ñïíùí Áóéáôéêþí Óðïõäþí
TìÞìá Óëáâéêþí Óðïõäþí
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ÓXOËH ÈETIKÙN EÐIÓTHMÙN

TìÞìá ÖõóéêÞò
TìÞìá Xçìåßáò
TìÞìá Máèçìáôéêþí
TìÞìá Béïëïãßáò
TìÞìá Ãåùëïãßáò
TìÞìá ÐëçñïöïñéêÞò êáé Tçëåðéêïéíùíéþí

ANEÎAPTHTA TMHMATA

TìÞìá Eðéêïéíùíßáò êáé MÝóùí MáæéêÞò EíçìÝñùóçò
TìÞìá EðéóôÞìçò ÖõóéêÞò AãùãÞò êáé Aèëçôéóìïý
Ðáéäáãùãéêü TìÞìá ÄçìïôéêÞò Eêðáßäåõóçò
TìÞìá Eêðáßäåõóçò êáé AãùãÞò óôçí Ðñïó÷ïëéêÞ Hëéêßá
TìÞìá Måèïäïëïãßáò, Ióôïñßáò êáé Èåùñßáò ôçò EðéóôÞìçò

ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÔÏÕ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ

Ùò Aíþôáôï Eêðáéäåõôéêü ºäñõìá, ôï ÐáíåðéóôÞìéï åßíáé, êáôÜ ôï Óýíôáãìá, Nïìéêü Ðñüóùðï
Äçìïóßïõ Äéêáßïõ ðëÞñùò áõôïäéïéêïýìåíï, åðïðôåýåôáé äå êáé åðé÷ïñçãåßôáé áðü ôï êñÜôïò
äéÜ ôïõ Yðïõñãåßïõ EèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí. Tá üñãáíá äéïßêçóçò ôïõ
Ðáíåðéóôçìßïõ åßíáé ç Óýãêëçôïò, ôï Ðñõôáíéêü Óõìâïýëéï êáé ï Ðñýôáíçò.

H Óýãêëçôïò áðïôåëåßôáé áðü ôïí Ðñýôáíç, ôïõò AíôéðñõôÜíåéò, ôïõò KïóìÞôïñåò ôùí Ó÷ïëþí,
ôïõò ÐñïÝäñïõò ôùí TìçìÜôùí, Ýíáí åêðñüóùðï ôùí öïéôçôþí áðü êÜèå TìÞìá, äýï
åêðñïóþðïõò ôùí ìåôáðôõ÷éáêþí öïéôçôþí, Ýíáí åêðñüóùðï ôùí âïçèþí-åðéìåëçôþí-åðéóôç-
ìïíéêþí óõíåñãáôþí, Ýíáí åêðñüóùðï ôïõ Eéäéêïý êáé Eñãáóôçñéáêïý Äéäáêôéêïý Ðñïóù-
ðéêïý (E.E.ÄI.Ð.), Ýíáí åêðñüóùðï ôïõ Eéäéêïý Tå÷íéêïý Eñãáóôçñéáêïý Ðñïóùðéêïý
(E.T.E.Ð.) êáé Ýíáí åêðñüóùðï ôïõ äéïéêçôéêïý ðñïóùðéêïý.

Óôç Óýãêëçôï óõììåôÝ÷ïõí åðßóçò êáé åêðñüóùðïé ôùí áíáðëçñùôþí êáèçãçôþí, åðßêïõñùí
êáèçãçôþí êáé ëåêôüñùí 12 TìçìÜôùí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ðïõ ïñßæïíôáé áðü ôïí Ðñýôáíç.

Oé åêðñüóùðïé ôùí áíáðëçñùôþí êáèçãçôþí, ôùí åðßêïõñùí êáèçãçôþí êáé ôùí ëåêôüñùí
ïñßæïíôáé áðü ôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ÔìçìÜôùí, ôçò ïðïßáò ðñÝðåé íá åßíáé ìÝëç, åê ðåñé-
ôñïðÞò êáô' Ýôïò, ìå óåéñÜ ôçí ïðïßá êáèïñßæåé ï Ðñýôáíçò áíÜ ÔìÞìá êáé âáèìßäá, þóôå êáôÜ
ôç äéÜñêåéá ôçò èçôåßáò íá õðÜñ÷åé åêðñïóþðçóç êÜèå ÔìÞìáôïò ôïõëÜ÷éóôïí ìßá öïñÜ.

Óôéò óõíåäñéÜóåéò ôçò ÓõãêëÞôïõ ðáñßóôáôáé ÷ùñßò äéêáßùìá øÞöïõ ï ðñïúóôÜìåíïò ôçò
ãñáììáôåßáò ôïõ A.E.I.

Tï Ðñõôáíéêü Óõìâïýëéï áðïôåëåßôáé áðü ôïí Ðñýôáíç, ôïõò ÁíôéðñõôÜíåéò, Ýíáí åêðñüóùðï
ôùí öïéôçôþí, ðïõ õðïäåéêíýåôáé áðü ôï óýíïëï ôùí öïéôçôþí ðïõ ìåôÝ÷ïõí óôç Óýãêëçôï, êáé
ôïí ðñïúóôÜìåíï ãñáììáôåßáò ôïõ A.E.I., ùò åéóçãçôÞ êáé ìå äéêáßùìá øÞöïõ åðß äéïéêçôéêþí,
ïéêïíïìéêþí êáé ôå÷íéêþí èåìÜôùí, êáèþò êáé åðß æçôçìÜôùí äéïéêçôéêïý ðñïóùðéêïý. Óôçí
ôåëåõôáßá áõôÞ ðåñßðôùóç ìåôÝ÷åé ÷ùñßò äéêáßùìá øÞöïõ êáé åêðñüóùðïò ôïõ äéïéêçôéêïý
ðñïóùðéêïý. Óå ðåñßðôùóç åëëåßøåùò, áðïõóßáò Þ êùëýìáôïò ôïõ ðñïúóôáìÝíïõ ãñáììáôåßáò,
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ôïí áíáðëçñþíåé ï áñìüäéïò êáôÜ ðåñßðôùóç äéåõèõíôÞò. Óå ðåñßðôùóç éóïøçößáò õðåñéó÷ýåé ç
Üðïøç õðÝñ ôçò ïðïßáò åôÜ÷èç ç øÞöïò ôïõ Ðñýôáíç.

O Ðñýôáíçò åêðñïóùðåß ôï ÐáíåðéóôÞìéï, óõãêáëåß ôï Ðñõôáíéêü Óõìâïýëéï êáé ôç Óýãêëçôï,
êáôáñôßæåé ôçí çìåñÞóéá äéÜôáîÞ ôïõò, ðñïåäñåýåé ôùí åñãáóéþí ôïõò êáé ìåñéìíÜ ãéá ôçí
åöáñìïãÞ ôùí áðïöÜóåþí ôïõò.

O Ðñýôáíçò åðéêïõñåßôáé áðü ôñåßò AíôéðñõôÜíåéò, ôïí Aíôéðñýôáíç Aêáäçìáúêþí YðïèÝóåùí
êáé Ðñïóùðéêïý, ôïí Aíôéðñýôáíç Oéêïíïìéêïý Ðñïãñáììáôéóìïý êáé AíÜðôõîçò êáé ôïí
Aíôéðñýôáíç ÖïéôçôéêÞò ÌÝñéìíáò êáé Åîùôåñéêþí Ó÷Ýóåùí, ðïõ áóêïýí ôéò áíôßóôïé÷åò
áñìïäéüôçôåò, óýìöùíá ìå ôéò ó÷åôéêÝò áðïöÜóåéò ôçò ÓõãêëÞôïõ.

ÄéïéêçôéêÞ äéÜñèñùóç ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ãéá ôï äéÜóôçìá 1.9.2010-31.8.2014

Ðñýôáíçò
Èåïäüóéïò Í. Ðåëåãñßíçò

KáèçãçôÞò ôçò ÖéëïóïöéêÞò Ó÷ïëÞò

Aíôéðñýôáíçò Aêáäçìáúêþí YðïèÝóåùí êáé Ðñïóùðéêïý
ÁóôÝñéïò ÄïõêïõäÜêçò

KáèçãçôÞò ôçò ÏäïíôéáôñéêÞò Ó÷ïëÞò

Aíôéðñýôáíçò Oéêïíïìéêïý Ðñïãñáììáôéóìïý êáé AíÜðôõîçò
ÈùìÜò Óöçêïðïõëïò

KáèçãçôÞò ôçò Ó÷ïëÞò Èåôéêþí Eðéóôçìþí

Áíôéðñýôáíçò ÖïéôçôéêÞò ÌÝñéìíáò êáé Åîùôåñéêþí Ó÷Ýóåùí
Èåüäùñïò ËéáêÜêïò

KáèçãçôÞò ôçò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò

ÐÑÏÓÙÐÉÊÏ

Ôï ðñïóùðéêü ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ áðïôåëåßôáé áðü ôï Äéäáêôéêü Åñåõíçôéêü Ðñïóùðéêü
(Ä.Å.Ð.), ôï Åéäéêü êáé Åñãáóôçñéáêü Äéäáêôéêü Ðñïóùðéêü (Å.Å.ÄÉ.Ð.), ôï Åéäéêü Ôå÷íéêü
Åñãáóôçñéáêü Ðñïóùðéêü (Å.Ô.Å.Ð.) êáé ôï Äéïéêçôéêü Ðñïóùðéêü. Ôï Ä.Å.Ð. äéáêñßíåôáé óå
4 âáèìßäåò: ÊáèçãçôÞò, ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò êáé ËÝêôïñáò. Óôï
äéäáêôéêü ðñïóùðéêü ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé, åêôüò áðü ôá ìÝëç ôïõ Ä.Å.Ð., ïé ìç
äéäÜêôïñåò âïçèïß, åðéóôçìïíéêïß óõíåñãÜôåò êáé äéäÜóêáëïé îÝíùí ãëùóóþí ðïõ Ý÷ïõí
ðáñáìåßíåé óôï ÐáíåðéóôÞìéï ãéá åêðüíçóç äéäáêôïñéêÞò äéáôñéâÞò. 
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ÔÏ ÔÌÇÌÁ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ 
ÊÁÉ MEÓÙN MAZIKHÓ ENHMEPÙÓHÓ
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ÔÌÇÌÁ EÐIKOINÙNIAÓ 
KAI MEÓÙN MAZIKHÓ ENHMEPÙÓHÓ

ÉÄÑÕÓÇ ÊÁÉ ÄÉÁÑÈÑÙÓÇ 

T
o TìÞìá Eðéêïéíùíßáò êáé MÝóùí MáæéêÞò EíçìÝñùóçò éäñýèçêå ìå ôï Ðñïåäñéêü
ÄéÜôáãìá 527 (Ö.E.K. 6/10/1989, ôåý÷ïò A´, áñ. 223) êáé ìå âÜóç ôï Üñèñï 5 § 1, 2 êáé ôéò
åêëïãÝò ÐñïÝäñïõ êáé AíáðëçñùôÞ ÐñïÝäñïõ, ôçí 8-1-1993 Ýãéíå áõôïäýíáìï (ÖEK

48/23.4.93).

Ôï ÔìÞìá Eðéêïéíùíßáò êáé MÝóùí MáæéêÞò EíçìÝñùóçò ðåñéëáìâÜíåé ôñåéò ôïìåßò:

1) ôïí ÔïìÝá KïéíùíéêÞò êáé ÐïëéôéêÞò AíÜëõóçò ôçò Eðéêïéíùíßáò,
2) ôïí ÔïìÝá Ðïëéôéóìïý, ÐåñéâÜëëïíôïò, Eðéêïéíùíéáêþí Eöáñìïãþí êáé Tå÷íïëïãßáò,
3) ôïí ÔïìÝá Øõ÷ïëïãßáò ôçò Eðéêïéíùíßáò, Eðéêïéíùíéáêþí Ðñáêôéêþí êáé Ó÷åäéáóìïý.

ÄIOIKHÓH

ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç

Tï áíþôáôï äéïéêçôéêü üñãáíï ôïõ TìÞìáôïò åßíáé ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç.

H ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôïõ TìÞìáôïò áðïôåëåßôáé óÞìåñá áðü 26 ìÝëç ÄEÐ, åêðñïóþðïõò ôùí
ðñïðôõ÷éáêþí öïéôçôþí ßóïõò ðñïò ôï 50%, åêðñïóþðïõò ôùí ìåôáðôõ÷éáêþí öïéôçôþí ßóïõò
ðñïò ôï 15%, êáèþò êáé åêðñïóþðïõò ôïõ E.E.ÄI.Ð. êáé ôïõ E.T.E.Ð. ßóïõò ðñïò ôï 5% ôïõ
áñéèìïý ôùí ìåëþí ÄEÐ ïé ïðïßïé åßíáé ìÝëç ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò.

ÓYNÈEÓH ÃENIKHÓ ÓYNEËEYÓHÓ ÁKAÄHMAÚKOY ETOYÓ 2010-2011

KAÈHÃHTEÓ

ÄåìåñôæÞò Íßêïò
Káñáðïóôüëçò Báóßëçò 

MáíéÜôçò Ãéþñãïò 
MåúìÜñçò Mé÷Üëçò 

NôÜâïõ Mðåôßíá 
Ðáíáãéùôïðïýëïõ Püç 

Ðáíïýóçò ÃéÜííçò 
Ðáðáèáíáóüðïõëïò ÓôÝëéïò 

Ñçãïðïýëïõ ÐÝðç
ÑÞãïõ Ìõñôþ

XáñáëÜìðçò ÄçìÞôñçò  
×ñçóôÜêçò Íéêüëáò 
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ANAÐËHPÙTEÓ KAÈHÃHTEÓ

Kïìíçíïý Máñßá 
Ðëåéüò Ãéþñãïò

XáéñåôÜêçò Ìáíþëçò

EÐIKOYPOI KAÈHÃHTEÓ

AñìåíÜêçò Aíôþíçò 
Mïó÷ïíÜò Óðýñïò

ÌïõñëÜò Êùíóôáíôßíïò 
Öéëïêýðñïõ ¸ëëç 
×áñßôïò ÄçìÞôñçò
×áôæïýëç ÁèÞíá  

ËEKTOPEÓ

Ãêïýóêïò ÄçìÞôñçò
Ôóáëßêç Ëßæá

ÔóåâÜò ÁèáíÜóéïò

Eêðñüóùðïé Öïéôçôþí: ÓõììåôÝ÷ïõí äþäåêá

Eêðñüóùðïé Måôáðôõ÷éáêþí öïéôçôþí: ÓõììåôÝ÷ïõí ôñåéò

Eêðñüóùðïé E.E.ÄI.Ð.: ÓõììåôÝ÷åé Ýíáò

Eêðñüóùðïé E.T.E.Ð.: ÓõììåôÝ÷åé Ýíáò

ÃñáììáôÝáò: ÁèçíÜ Óïõñâßíïõ

Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï

Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ TìÞìáôïò áðïôåëåßôáé áðü ôïí Ðñüåäñï ôïõ TìÞìáôïò, ôïí
AíáðëçñùôÞ Ðñüåäñï, ôïõò ÄéåõèõíôÝò ôùí TïìÝùí, äýï åêðñïóþðïõò ôùí ðñïðôõ÷éáêþí
öïéôçôþí êáé Ýíáí åêðñüóùðï ôùí ìåôáðôõ÷éáêþí öïéôçôþí.

ÅêëåãìÝíç äéïßêçóç

Ðñüåäñïò: Ðáðáèáíáóüðïõëïò ÓôÝëéïò, ÊáèçãçôÞò
Áíááðë. Ðñüåäñïò: Ðëåéüò Ãéþñãïò, ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò
ÄéåõèõíôÝò TïìÝùí:
1. KïéíùíéêÞò êáé ÐïëéôéêÞò Ðáíáãéùôïðïýëïõ Ñüç, KáèçãÞôñéá 

AíÜëõóçò ôçò Eðéêïéíùíßáò
2. Ðïëéôéóìïý, ÐåñéâÜëëïíôïò Êïìíçíïý Ìáñßá, Áí. KáèçãÞôñéá

Eðéêïéíùíéáêþí Eöáñìïãþí
êáé Tå÷íïëïãßáò



åèíéêü êáé êáðïäéóôñéáêü ðáíåðéóôÞìéï áèçíþí24

3. Øõ÷ïëïãßáò ôçò Eðéêïéíùíßáò, ×ñçóôÜêçò Íéêüëáò, ÊáèçãçôÞò
Eðéêïéíùíéáêþí Ðñáêôéêþí 
êáé Ó÷åäéáóìïý

ÄéåõèõíôÝò Eñãáóôçñßùí:

1. Ôå÷íþí êáé ÐïëéôéóôéêÞò Äéá÷åßñéóçò Pçãïðïýëïõ ÐÝðç, KáèçãÞôñéá
(TïìÝáò Ðïëéôéóìïý, ÐåñéâÜëëïíôïò, 
Eðéêïéíùíéáêþí Eöáñìïãþí 
êáé Tå÷íïëïãßáò)

2. NÝùí Tå÷íïëïãéþí óôçí Eðéêïéíùíßá, MåúìÜñçò Mé÷Üëçò, KáèçãçôÞò
ôçí Eêðáßäåõóç êáé ôá
MÝóá MáæéêÞò EíçìÝñùóçò
(TïìÝáò Ðïëéôéóìïý, ÐåñéâÜëëïíôïò, 
Eðéêïéíùíéáêþí Eöáñìïãþí 
êáé Tå÷íïëïãßáò)

3. Øõ÷ïëïãéêþí Åöáñìïãþí ÍôÜâïõ Ìðåôßíá, ÊáèçãÞôñéá
êáé Åðéêïéíùíéáêïý Ó÷åäéáóìïý
(ÔïìÝáò Øõ÷ïëïãßáò ôçò Åðéêïéíùíßáò, 
Åðéêïéíùíéáêþí Ðñáêôéêþí 
êáé Ó÷åäéáóìïý)

4. ÊïéíùíéêÞò ¸ñåõíáò óôá ÌÌÅ Ðëåéüò Ãéþñãïò, ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò
(ÔïìÝáò KïéíùíéêÞò êáé ÐïëéôéêÞò
AíÜëõóçò ôçò Eðéêïéíùíßáò)

5. Ïðôéêïáêïõóôéêþí ÌÝóùí Êïìíçíïý Ìáñßá, Áíáðëçñþôñéá ÊáèçãÞôñéá
(Äéáôïìåáêü)

Ãñáììáôåßá ôïõ ÔìÞìáôïò

(Óôáäßïõ 5, 7ïò üñïöïò, AèÞíá 10562, Fax 210 3689450, e-mail: secr@media.uoa.gr)

Óïõñâßíïõ ÁèçíÜ ÐE êëÜäïõ Äéïéêçôéêïý, ÃñáììáôÝáò,        ôçë. 210-3689408
Äñüóïò ÃéÜííçò ÄE êëÜäïõ Äéïéêçôéêïý ôçë. 210-3689385
ÌðáëôáôæÞ Óáðöþ ÄE êëÜäïõ Äéïéêçôéêïý ôçë. 210-3689384
Ìçëßããïõ Óßá ÄE êëÜäïõ Äéïéêçôéêïý ôçë.210-3689406
Óôáõñïðïýëïõ-KõñéÜêïõ Ãéïýëá YE êëÜäïõ Eðéìåëçôþí ôçë. 210-3689407
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Ãñáììáôåßá Ìåôáðôõ÷éáêïý ÐñïãñÜììáôïò Óðïõäþí

ØáññÞò ÄçìÞôñçò ÐE êëÜäïõ Äéïéêçôéêïý ôçë.210-3689405
dpsarris@media.uoa.gr

Ãñáììáôåßá ÔïìÝùí

ÓêåíôÝñç ÖùôåéíÞ ÄÅ êëÜäïõ Äéïéêçôéêïý ôçë 210-3689457
fskenteri@media.uoa.gr

ÄIÄAÓKONTEÓ

MÝëç Äéäáêôéêïý Eñåõíçôéêïý Ðñïóùðéêïý (ÄEÐ)

TïìÝáò KïéíùíéêÞò êáé ÐïëéôéêÞò AíÜëõóçò ôçò Eðéêïéíùíßáò

Ãñáöåßï / ÇëåêôñïíéêÞ äéåýèõíóç

Ðáíáãéùôïðïýëïõ Püç KáèçãÞôñéá, Äéåõèýíôñéá Óôáäßïõ 5, ãñáöåßï 714 
rpanag@media.uoa.gr ôçë. 2103689415

ÄåìåñôæÞò Nßêïò KáèçãçôÞò, Óôáäßïõ 5, ãñáöåßï 715 
ndemert@media.uoa.gr  ôçë. 210-3689414

MáíéÜôçò Ãéþñãïò KáèçãçôÞò Áêáäçìßáò 33 
gmaniat@media.uoa.gr ôçë. 210-3689570

Ðáíïýóçò ÃéÜííçò KáèçãçôÞò Óôáäßïõ 5, ãñáöåßï 711
panousis@media.uoa.gr ôçë. 210-3689418

XáñáëÜìðçò ÄçìÞôñçò KáèçãçôÞò, Óôáäßïõ 5, ãñáöåßï 713 
dcharal@media.uoa.gr ôçë. 210-3689416

Ðëåéüò Ãéþñãïò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò Óôáäßïõ 5, ãñáöåßï 708
gplios@media.uoa.gr   ôçë.  210-3689444

ÔóåâÜò ÁèáíÜóéïò ËÝêôïñáò      Óôáäßïõ 5, Ãñáöåéï 714
adtsevas@otenet.gr  ôçë. 210-3689416

Ôóáëßêç Ëßæá ËÝêôïñáò       Óôáäßïõ 5, ãñáöåßï 715
etsaliki@media.uoa.gr

Ðáðáíáóôáóßïõ Íßêïò åêëåãìÝíïò ËÝêôïñáò       
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TïìÝáò Ðïëéôéóìïý, ÐåñéâÜëëïíôïò, Eðéêïéíùíéáêþí Eöáñìïãþí êáé Tå÷íïëïãßáò

Pçãïðïýëïõ ÐÝðç KáèçãÞôñéá, Äéåõèýíôñéá Áêáäçìßáò 33 
prigop@media.uoa.gr  ôçë. 210-3689573

KïìíçíïýMáñßá Aíáðëçñþôñéá KáèçãÞôñéá Óôáäßïõ 5, ãñáöåßï 708 
komninos_maria@hotmail.com, 
mkomnin@media.uoa.gr ôçë. 210-3689419

Káñáðïóôüëçò Báóßëçò KáèçãçôÞò, Óôáäßïõ 5, ãñáöåßï 712 ôçë. 210-3689417

MåúìÜñçò Mé÷Üëçò KáèçãçôÞò Óôáäßïõ 5, ãñáöåßï 702
mmeimaris@media.uoa.gr ôçë. 210-3689427

PÞãïõ Mõñôþ KáèçãÞôñéá Áêáäçìßáò 33 
mrigou@media.uoa.gr ôçë. 210-3689571

Mïó÷ïíÜò Óðýñïò Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò Áêáäçìßáò 33 
smoschon@media .uoa.gr  ôçë.  210-3689572

ÌïõñëÜò Êùíóôáíôßíïò           Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò   Êáëáìéþôïõ 2, 6ïò üñïöïò
mourlas@media.uoa.gr  ôçë. 210-3689282

Öéëïêýðñïõ ¸ëëç Åðßêïõñç KáèçãÞôñéá  Áêáäçìßáò 33
efilokip@media.uoa.gr  ôçë. 210-3689573

×áñßôïò ÄçìÞôñçò                   Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò Êáëáìéþôïõ 2, 6ïò üñïöïò
virtual@media.uoa.gr  ôçë. 210-3689257

Ãêïýóêïò ÄçìÞôñçò                ËÝêôïñáò                            Óôáäßïõ 5, ãñáöåßï 715
gouscos@media.uoa.gr ôçë. 210-3689422

Äéáìáíôïðïýëïõ Åõáããåëßá   åêëåãìÝíç ËÝêôïñáò                            

TïìÝáò Øõ÷ïëïãßáò ôçò Eðéêïéíùíßáò, Eðéêïéíùíéáêþí Ðñáêôéêþí êáé Ó÷åäéáóìïý

×ñçóôÜêçò Íéêüëáò ÊáèçãçôÞò, Êáëáìéþôïõ 2, 5ïò üñïöïò
ÄéåõèõíôÞò nicolchri@media.uoa.gr  ôçë. 210-3689259

NôÜâïõ Mðåôßíá KáèçãÞôñéá Êáëáìéþôïõ 2, 5ïò üñïöïò 
bdavou@media.uoa.gr ôçë. 210-3689281

Ðáðáèáíáóüðïõëïò ÓôÝëéïò KáèçãçôÞò Óôáäßïõ 5, ãñáöåßï 710 
spapath@media.uoa.gr ôçë. 210-3689411

AñìåíÜêçò Aíôþíçò Eðßêïõñïò KáèçãçôÞò Êáëáìéþôïõ 2, 5ïò üñïöïò 
aarmen@media.uoa.gr ôçë. 210-3689320

XáéñåôÜêçò Ìáíþëçò Eðßêïõñïò KáèçãçôÞò Êáëáìéþôïõ 2, 5ïò üñïöïò
Ôçë. 210-3689264
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×áôæïýëç ÁèçíÜ                     Åðßêïõñç KáèçãÞôñéá Êáëáìéþôïõ 2, 5ïò üñïöïò       
ahatzouli@media.uoa.gr ôçë. 210-3689409

Eéäéêü êáé Eñãáóôçñéáêü Äéäáêôéêü Ðñïóùðéêü (E.E.ÄI.Ð.)
Xñéóôïðïýëïõ Máñßá Êáëáìéþôïõ 2, 5ïò üñïöïò

ôçë.  210-3689261

Ìýñôïõ Íßêïò Êáëáìéþôïõ 2, 3ïò üñïöïò
nmyrtou@media.uoa.gr ôçë. 210-3689260

Åéäéêü Ôå÷íéêü Åñãáóôçñéáêü Ðñïóùðéêü (Å.Ô.Å.Ð.)
Óßâåñá ÁñéÜííá Óôáäßïõ 5, ãñáöåßï 716

asivera@media.uoa.gr ôçë. 210-3689410

ÐïõëáêéäÜêïò ÓôáìÜôçò
stamatisp@media.uoa.gr ôçë. 210 3313312

ÄéäÜóêïíôåò óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 5 ôïõ Ðñïåäñéêïý ÄéáôÜãìáôïò 407/1980
ÁèáíáóÜôïõ ÃéÜííá
Aëåîüðïõëïò ÄçìÞôñçò
Ìçôñüðïõëïò ÄçìÞôñçò
ÌðÜôæéïõ Áèáíáóßá
Ðáðáäüðïõëïò Ðïëõäåýêçò
Ðáðá÷áñáëÜìðïõò ÄçìÞôñçò 
Ðïëßôçò ÃéÜííçò

ÓõíåñãÜôåò ôïõ TìÞìáôïò 
ÁèáíáóéÜäçò Çëßáò
ÂáìâáêÜò Âáóßëçò
ÃáæÞ ÁããåëéêÞ
Ãéáííáêïõëüðïõëïò ÁíäñÝáò
ÃéáííáñÜ ÅéñÞíç
Êïõôóïìðüëçò ÄçìÞôñçò
Íéêïëüðïõëïò Íßêïò
ÍôáñæÜíïõ ÁããåëéêÞ
Ðïëéôïðïýëïõ ÌáñéëÝíá
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ÔáãìáôÜñ÷çò ËÜìðçò 
Öõíôáíßäçò Óåñáöåßì
Xñéóôïäïõëßäçò AíäñÝáò

ÅÐÉÔÉÌÏÉ ÄÉÄÁÊÔÏÑÅÓ ÔÌÇÌÁÔÏÓ

Óôéò 24 Éáíïõáñßïõ 2006 áíáãïñåýôçêå Åðßôéìïò ÄéäÜêôïñáò ôïõ ÔìÞìáôïò ï Ïìüôéìïò
ÊáèçãçôÞò ôïõ Áñéóôïôåëåßïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëïíßêçò ê. ÅììáíïõÞë ÊñéáñÜò.

Óôéò 14 Áðñéëßïõ 2005 áíáãïñåýôçêå Eðßôéìïò ÄéäÜêôïñáò ôïõ TìÞìáôïò ï óêçíïèÝôçò êáé
óõããñáöÝáò ê. Íßêïò Êïýíäïõñïò. 

Óôéò 28 MáÀïõ 2002 áíáãïñåýôçêå Eðßôéìïò ÄéäÜêôïñáò ôïõ TìÞìáôïò ï óêçíïèÝôçò êáé
óõããñáöÝáò ê. Ìé÷Üëçò ÊáêïãéÜííçò. 

Óôéò 14 MáÀïõ 2001 áíáãïñåýôçêå Eðßôéìïò ÄéäÜêôïñáò ôïõ TìÞìáôïò ï KáèçãçôÞò êáé
Ðñüåäñïò ôïõ TìÞìáôïò Ðïëéôéóìïý êáé Eðéêïéíùíßáò ôïõ New York University Neil Postman.

Óôéò 5 Éïõëßïõ 1999 áíáãïñåýôçêå Åðßôéìïò ÄéäÜêôïñáò ôïõ ÔìÞìáôïò ï ÊáèçãçôÞò ôïõ
Massachusetts Institute of Technology êáé ÄéåõèõíôÞò ôïõ Media Lab ê. Nicholas Negroponte.

Eðßôéìïò äéäÜêôïñáò üëùí ôùí Ó÷ïëþí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Aèçíþí áíáãïñåýôçêå óôéò 21 MáÀïõ
1999 ï Oéêïõìåíéêüò ÐáôñéÜñ÷çò ê.ê. Báñèïëïìáßïò.
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ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÁ

Óôï ÔìÞìá ëåéôïõñãïýí ðÝíôå ÅñãáóôÞñéá: ôï EñãáóôÞñéï Ôå÷íþí êáé ÐïëéôéóôéêÞò
Äéá÷åßñéóçò, ôï EñãáóôÞñéï NÝùí Tå÷íïëïãéþí óôçí Eðéêïéíùíßá, ôçí Eêðáßäåõóç êáé ôá
MME, ôï EñãáóôÞñéï Øõ÷ïëïãéêþí Eöáñìïãþí êáé Eðéêïéíùíéáêïý Ó÷åäéáóìïý, ôï
EñãáóôÞñéï KïéíùíéêÞò ¸ñåõíáò óôá MME êáé ôï EñãáóôÞñéï Oðôéêïáêïõóôéêþí MÝóùí.

ÅñãáóôÞñéï Ôå÷íþí êáé ÐïëéôéóôéêÞò Äéá÷åßñéóçò

Ôï ÅñãáóôÞñéï Ôå÷íþí áó÷ïëåßôáé ìå ôç äéäáóêáëßá, ôçí Ýñåõíá êáé ôéò ðñáêôéêÝò åöáñìïãÝò,
ïé ïðïßåò áöïñïýí óôï èÝáôñï, ôï ðåñéâÜëëïí - äñÜóç, ôï happening, ôç video computer art, ôïí
ðåéñáìáôéêü êéíçìáôïãñÜöï, ôçí êáëëéôå÷íéêÞ ðëåõñÜ ôçò ôçëåüñáóçò (fiction, docu-fiction,
ðïëéôéóôéêÝò åêðïìðÝò) êáé ôçí ó÷Ýóç ôùí ìïñöþí áõôþí ìå ôçí óõëëïãéêÞ ìíÞìç êáé ôçí
ðïëéôéóôéêÞ êëçñïíïìéÜ. ÓõìâÜëëåé óôá ó÷åôéêÜ ìáèÞìáôá êáé óõíåñãÜæåôáé ìå ôá óõããåíÞ
åñãáóôÞñéá, üðùò áõôÜ ðñïóäéïñßæïíôáé áðü ôï ðñüãñáììá ôïõ ÔìÞìáôïò, óå ðñïðôõ÷éáêü êáé
ìåôáðôõ÷éáêü åðßðåäï, áíáëáìâÜíåé äå ó÷åôéêÝò Ýñåõíåò êáé åñåõíçôéêÜ ðñïãñÜììáôá êÜèå
ìïñöÞò, êáèþò êáé ôçí ðáñáãùãÞ êáé äéá÷åßñéóç ðïëéôéóôéêþí ðñïúüíôùí óôá áíôéêåßìåíá ðïõ
áíáöÝñèçêáí.

Óôá ðëáßóéá áõôÜ ôï ÅñãáóôÞñéï áó÷ïëåßôáé ìå ôçí åêðüíçóç åñåõíþí, ìïíïãñáöéþí êáé
óõëëïãéêþí óõããñáììÜôùí, ìå ôçí Ýêäïóç ôùí áíùôÝñù åñãáóéþí, ìå åñåõíçôéêÜ ðñïãñÜììáôá,
åêèÝóåéò, çìåñßäåò, óõìðüóéá êáé óõíÝäñéá, êáèþò êáé ìå ôçí ðáñáãùãÞ êáé äéá÷åßñéóç êÜèå
ìïñöÞò ðïëéôéóôéêþí ðñïúüíôùí åßôå áðü ôïõò/ôéò öïéôçôÝò/ñéåò ôïõ ÔìÞìáôïò Å.Ì.Ì.Å. õðü ôçí
åðïðôåßá ôùí äéäáóêüíôùí, åßôå áðü Üëëïõò óõíôåëåóôÝò ìå ôçí åõèýíç ðÜíôïôå ôïõ
Åñãáóôçñßïõ.

Óôü÷ïò ôïõ Åñãáóôçñßïõ åßíáé íá óõìâÜëåé óôçí Üíïäï ôïõ ãåíéêïý ðáéäåõóéáêïý åðéðÝäïõ ôùí
ðñïðôõ÷éáêþí êáé ìåôáðôõ÷éáêþí öïéôçôþí ôïõ ÔìÞìáôïò Å.Ì.Ì.Å., ðñïóöÝñïíôáò èåùñçôéêÝò
êáé ðñáêôéêÝò ãíþóåéò óå áíôéêåßìåíá ôá ïðïßá ðáßæïõí êåíôñéêü ñüëï óôïí ðïëéôéóìü ôçò
åðï÷Þò ìáò. Ôáõôï÷ñüíùò, ç Üóêçóç ôùí öïéôçôþí ìáò óôá áíùôÝñù áíôéêåßìåíá ôïýò ðñïóöÝñåé
óçìáíôéêÜ ðñïóüíôá ðïõ èá åðéôñÝøïõí ôçí åõ÷åñÝóôåñç ðñüóâáóÞ ôïõò ó' Ýíáí åñãáóéáêü
÷þñï, ï ïðïßïò ìåôáâÜëëåôáé óõíå÷þò, áðáéôþíôáò üëï êáé ðåñéóóüôåñåò ðñüóèåôåò äåîéüôçôåò.

Ôï ÅñãáóôÞñéï äéïéêåßôáé áðü ôñéìåëÞ åðéôñïðÞ áðïôåëïýìåíç áðü ìÝëç Ä.Å.Ð. ðïõ Ý÷ïõí
ó÷Ýóç ìå ôá áíùôÝñù áíôéêåßìåíá. ¸÷åé äéåõèõíôÞ, áíáðëçñùôÞ äéåõèõíôÞ êáé ãñáììáôÝá.
Áðïôåëåß åðßóçìï ÅñãáóôÞñéï ôïõ ÔìÞìáôïò Å.Ì.Ì.Å., ëïãïäïôåß óôç ÃåíéêÞ ôïõ ÓõíÝëåõóç, ï
äå åîïðëéóìüò ôïõ áðïôåëåß ðåñéïõóßá ôïõ ÔìÞìáôïò. Óôá ðëáßóéá áõôÜ ôï Å.Ô.Ð. óõíåñãÜæåôáé
ìå üëá ôá Üëëá ÅñãáóôÞñéá, êÜèå öïñÜ ðïõ áõôü åßíáé áíáãêáßï êáé åöéêôü, êáèþò êáé ìå ôïõò
Üëëïõò óõíôåëåóôÝò ôïõ ÔìÞìáôïò.

Äéåõèýíôñéá: ÊáèçãÞôñéá ÐÝðç Ñçãïðïýëïõ

Åðéóôçìïíéêïß ÓõíåñãÜôåò: éóôïñéêüò ôÝ÷íçò Äñ. Åõáããåëßá Äéáìáíôïðïýëïõ, áñ÷áéïëüãïò Äñ.
Ìáñßíá Êáñáâáóßëç, øõ÷ïëüãïò Äñ. ÄçìÞôñçò Ðáðá÷áñáëÜìðïõò, áñ÷áéïëüãïò ÅëÝíç
ÔæïõìÜêá (ÌÁ ÐïëéôéóôéêÞò Äéðëùìáôßáò).
¸äñá: Óôáäßïõ 5, ãñáöåßï 7, 
EñãáóôÞñéï: Êáëáìéþôïõ 2, 6ïò üñïöïò.
ÔçëÝöùíï: 210 368 9412 / 210 368 9255
Fax: 210 368 9450

..
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ÅñãáóôÞñéï ÍÝùí Ôå÷íïëïãéþí óôçí Åðéêïéíùíßá, ôçí Åêðáßäåõóç êáé ôá ÌÌÅ

Ôï ÅñãáóôÞñéï ÍÝùí Ôå÷íïëïãéþí óôçí Åðéêïéíùíßá, ôçí Åêðáßäåõóç êáé ôá ÌÝóá ÌáæéêÞò
ÅíçìÝñùóçò éäñýèçêå ôï 1996, ìå ôï Ðñïåäñéêü ÄéÜôáãìá õð' áñéèìüí 149 (ÖÅÊ 10 Éïõíßïõ
1996, ôåý÷ïò ðñþôï, áñ. öýëëïõ 111). To ÅñãáóôÞñéï áíÞêåé óôïí ÔïìÝá Ðïëéôéóìïý,
ÐåñéâÜëëïíôïò, Åðéêïéíùíéáêþí Åöáñìïãþí êáé Ôå÷íïëïãßáò ôïõ ÔìÞìáôïò Åðéêïéíùíßáò êáé
ÌÝóùí ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò. Óàìöùíá ìå ôï êáôáóôáôéêü ôïõ, åîõðçñåôåß åêðáéäåõôéêÝò êáé
åñåõíçôéêÝò áíÜãêåò ôïõ ÔìÞìáôïò óôïí ÷þñï ôùí íÝùí ôå÷íïëïãéþí êáé ôùí åöáñìïãþí ôïõò
óôçí åðéêïéíùíßá, ôçí åêðáßäåõóç êáé ôá ÌÌÅ.

Ïé ÷þñïé ôïõ Åñãáóôçñßïõ âñßóêïíôáé óôïí 7ï üñïöï ôïõ êôçñßïõ ôçò ïäïà Óôáäßïõ, áñ. 5,
êáèþò êáé óôïí 6ï êáé 2ï üñïöï ôïõ êôçñßïõ ôçò ïäïà Êáëáìéþôïõ, áñ. 2. Ï åîïðëéóìüò ôïõ
åñãáóôçñßïõ áðïôåëåßôáé áðü 40 ðñïóùðéêïýò õðïëïãéóôÝò ôýðïõ Apple Macintosh êáé PC,
ðåñéöåñåéáêÝò óõóêåõÝò (åêôõðùôÝò, óáñùôÝò), 2 âéíôåïêÜìåñåò. Åðßóçò, ôï åñãáóôÞñéï
äéáèÝôåé áóýñìáôï äßêôõï WiFi. Óôïõò ÷þñïõò ôïõ åñãáóôçñßïõ ðáñÝ÷åôáé äéáñêÞò óýíäåóç ìå
ôï äéáäßêôõï óå üëåò ôéò öïéôÞôñéåò êáé ôïõò öïéôçôÝò ôïõ ÔìÞìáôïò.

Ôï ÅñãáóôÞñéï äñáóôçñéïðïéåßôáé åñåõíçôéêÜ óå ôïìåßò üðùò: èåùñßá êáé åöáñìïãÝò ôùí íÝùí
ôå÷íïëïãéþí êáé ôùí ðñïúüíôùí ôïõò, áíÜðôõîç êáé áîéïëüãçóç äéêôõáêþí õðçñåóéþí, áíÜëõóç
äåäïìÝíùí ìå çëåêôñïíéêü õðïëïãéóôÞ, ðåñéâÜëëïíôá åðéêïéíùíßáò óôïí öõóéêü êáé óôïí
øçöéáêü êüóìï, óõììåôï÷éêÞ øçöéáêÞ åðéêïéíùíßá êáé äéáêõâÝñíçóç, ìÜèçóç âáóéóìÝíç óôï
øçöéáêü ðáé÷íßäé, óõóôÞìáôá ðïëõìÝóùí, õðåñìÝóùí êáé åéêïíéêÞò ðñáãìáôéêüôçôáò, ìç÷áíéêÞ
êáôáíüçóç êáé óõíèåôéêÞ åðéêïéíùíßá, ðñïóáñìïæüìåíá, åîáôïìéêåõìÝíá êáé åõöõÞ óõóôÞìáôá
åðéêïéíùíßáò, ïðôéêÞ åðéêïéíùíßá êáé ïðôéêüò ó÷åäéáóìüò, åðéêïéíùíßá áíèñþðïõ-ìç÷áíÞò,
åñãïíïìßá, åðéêïéíùíßá ìå ôç äéáìåóïëÜâçóç õðïëïãéóôÞ, ó÷Ýóç ÷þñïõ êáé ðåñéâÜëëïíôïò óôçí
øçöéáêÞ åðï÷Þ, ãñáììáôéóìüò óôá íÝá ìÝóá, øçöéáêÞ ôÝ÷íç, øçöéáêÞ êïõëôïýñá, øçöéáêüò
ðïëéôéóìüò, øçöéáêÜ ðáé÷íßäéá, ðåñéå÷üìåíï óôï äéáäßêôõï, äéêôõáêÝò êïéíüôçôåò êáé
óõììåôï÷éêÜ ìÝóá, äçìïóéïãñáößá êáé ÌÌÅ óå øçöéáêÜ äßêôõá, øçöéáêÝò ôå÷íïëïãßåò óôçí
áíïéêôÞ êáé åî áðïóôÜóåùò åêðáßäåõóç, åöáñìïãÝò øçöéáêÞò åðéêïéíùíßáò, øçöéáêÞò
äéáêõâÝñíçóçò êáé øçöéáêÞò êáéíïôïìßáò.

ÐÝñá áðü ôéò åñåõíçôéêÝò ôïõ äñáóôçñéüôçôåò, ôï ÅñãáóôÞñéï ÍÝùí Ôå÷íïëïãéþí õðïóôçñßæåé ôç
äéåîáãùãÞ ìáèçìÜôùí êáé óåìéíáñßùí ôïõ ÔìÞìáôïò Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÝóùí ÌáæéêÞò
ÅíçìÝñùóçò üðùò:

� Óàã÷ñïíç Ôå÷íïëïãßá êáé ÌÌÅ,
� ÅéóáãùãÞ óôéò ÍÝåò Ôå÷íïëïãßåò êáé ÅñãáóôçñéáêÝò ÅöáñìïãÝò,
� Ó÷åäéáóìüò, ÁíÜðôõîç êáé Äéïßêçóç øçöéáêÞò åðéêïéíùíßáò
� ÏðôéêÞ Åðéêïéíùíßá - Ïðôéêüò Ó÷åäéáóìüò,
� Åðéêïéíùíßá Áíèñþðïõ - Ìç÷áíÞò,
� Äéá÷åßñéóç Ðåñéå÷ïìÝíïõ óôï Äéáäßêôõï,
� Ôï ÍÝï Ôå÷íïëïãéêü Åðéêïéíùíéáêü ÐåñéâÜëëïí,
� ÇëåêôñïíéêÞ Äéá÷åßñéóç Åíôýðïõ,
� ÔÝ÷íç êáé Ôå÷íïëïãßá,
� Ó÷åäéáóìüò êáé ÁíÜðôõîç Øçöéáêþí ÌÝóùí êáé ÐïëõìÝóùí
� Ðáßãíéá ØçöéáêÞò Åðéêïéíùíßáò,
� ÄéáäéêôõáêÞ Äçìïóéïãñáößá.
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Áðü ôï áêáäçìáúêü Ýôïò 2009-2010 ôï ÅñãáóôÞñéï Ý÷åé ôçí åõèýíç ôïõ ÐñïãñÜììáôïò
Ìåôáðôõ÷éáêþí Óðïõäþí «ØçöéáêÜ ÌÝóá Åðéêïéíùíßáò êáé ÐåñéâÜëëïíôá Áëëçëåðßäñáóçò»
ôï ïðïßï èá ëåéôïõñãÞóåé óôï ðëáßóéï ôïõ ÔìÞìáôïò.

Óôéò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ åñãáóôçñßïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé ìåôáîý Üëëùí ïé åîÞò:

� Áðü ôï 1999 ôï åñãáóôÞñéï Ý÷åé áíáëÜâåé ôç äéåîáãùãÞ ôçò åëëçíéêÞò äéïñãÜíùóçò ôïõ
äéåèíïýò Âñáâåßïõ Mobius ãéá ôéò áñôéüôåñåò ðáñáãùãÝò óôï ÷þñï ôïõ øçöéáêïý ðïëéôéóìïý.
Ôï ÍïÝìâñéï ôïõ 2003 ôï åñãáóôÞñéï äéïñãÜíùóå ãéá ðñþôç öïñÜ óôçí ÅëëÜäá ôï 11ï ÄéåèíÝò
ÖåóôéâÜë Mobius. To öåóôéâÜë áõôü åß÷å ùò óôü÷ï ôçí áíÜäåéîç ôçò ðïéüôçôáò ðáñáãùãÞò
ðïëõìåóéêþí Ýñãùí óôïõò ôïìåßò ôçò åêðáßäåõóçò, ôïõ ðïëéôéóìïý, ôçò åðéóôÞìçò êáé ôçò
ìõèïðëáóßáò.

� Óõììåôï÷Þ ìå ðïëëáðëÝò äñÜóåéò (Ýñåõíá óôÜóåùí åñãïäïôþí, ðáñáãùãÞ cd-rom «¼ëïé
äéáöïñåôéêïß - ¼ëïé ßóïé», çìåñßäá «Ï ¢ëëïò óôç ÷þñá ôçò Äçìïóéïãñáößáò») óôï Åñåõíçôéêü
Ðñüãñáììá ÊïéíïôéêÞ Ðñùôïâïõëßá EQUAL «ÁíáðôõîéáêÞ Óàìðñáîç ãéá ôçí Éóüôçôá êáé ôçí
ÊïéíùíéêÞ Óõíï÷Þ».

� Óõììåôï÷Þ óôï Åêðáéäåõôéêü Ðñüãñáììá «ÓÙÊÑÁÔÇÓ GRUNDTVIG - ÅêðáéäåõôéêÝò
ÓõìðñÜîåéò» ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò áðü êïéíïý ìå ôá ÐáíåðéóôçìéáêÜ ÅñãáóôÞñéá CEM
GRESIC 5 (centre d' e'tudes des me'dias, Universite' de Bordeaux 3, Ãáëëßá), CETRANS (Cen-
tro per le transizioni al lavoro e nel lavoro, Universita de Bologne, Éôáëßá), CREATIC (Centre de
recherche en ergonomie applique'e aux Technologies de l'information et de la Communication,
Universite' Libre de Bruxelles, ÂÝëãéï), L'IEPB (Institut d'Etudes Politiques Blanquerna, Uni-
versitat Ramon Llull, Âáñêåëþíç).

� Óôïé÷åéïèåóßá, çëåêôñïíéêÞ óåëéäïðïßçóç êáé êáëëéôå÷íéêÞ åðéìÝëåéá ôïõ äéìçíéáßïõ
åíçìåñùôéêïý äåëôßïõ ÁèçíÜ (áðü ôï 1996) êáèþò êáé ôçò äåêáðåíèÞìåñçò åöçìåñßäáò Ôï
Êáðïäéóôñéáêü (áðü ôï 2002) ôïõ Åèíéêïý êáé Êáðïäéóôñéáêïà Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí.

� ÊáôáóêåõÞ êáé ëåéôïõñãßá (óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÅñãáóôÞñéï Ïðôéêïáêïõóôéêþí ÌÝóùí) ôïõ
äéáäéêôõáêïà ñáäéïöþíïõ ôïõ ÔìÞìáôïò - WebRadio.

� ÐñïãñÜììáôá åðéìüñöùóçò êáé êáôÜñôéóçò åêðáéäåõôéêþí êáé äçìïóéïãñÜöùí óôéò ÍÝåò
Ôå÷íïëïãßåò.

� Óõììåôï÷Þ, óå óõíåñãáóßá ìå ôá ÅõñùðáúêÜ ÐáíåðéóôÞìéá Institut Superieur de Commerce
Saint- Louis (ÂÝëãéï), Universite' de Metz (Ãáëëßá), Universidade Nova de Lisboa
(Ðïñôïãáëßá), Lapland University êáé Kemi-Tornio Polytechnic (Öéíëáíäßá) óôá ìåôáðôõ÷éáêÜ
ðñïãñÜììáôá:

� European Master in E-Business Management
� European Master in Cyber-communication
� European Master in Audiovisual and Multimedia Business Administration 

ðïõ äéåîÞ÷èçóáí óôï ðëáßóéï ôùí ðñïãñáììÜôùí LEONARDO êáé MEDIA 
ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò áðü ôï 1998 ùò ôï 2004.

� Óôï ðëáßóéï ôïõ ðñïãñÜììáôïò «Leonardo Da Vinci» óõììåôåß÷å ìáæß ìå ôïõò åôáßñïõò HE
«Groupe ICHEC-ISC ST-LOUIS-ISFSC» Brussels, Murcia Business School, University of Metz,
Centre de Recherche Henri Tudor Luxemburg, Technical University of Kosice êáé University of
Economics - Katowice óôçí õëïðïßçóç ôïõ åñåõíçôéêïý ðñïãñÜììáôïò «Web-Training Game»
äéÜñêåéáò äõï åôþí (2004-2006), ôï ïðïßï åß÷å ùò óôü÷ï ôçí êáôáóêåõÞ åêðáéäåõôéêïý
ëïãéóìéêïý óôï Äéáäßêôõï, ìå èÝìá ôçí åêìÜèçóç ôçò Äéïßêçóçò Åðé÷åéñÞóåùí êÜíïíôáò ÷ñÞóç
ôå÷íéêþí ðñïóïìïßùóçò.

..

..
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� ÄéåîáãùãÞ åñåõíçôéêïý Ýñãïõ ìå ôßôëï «Ðñïóáñìïæüìåíá êáé ÅîáôïìéêåõìÝíá ÅðéêïéíùíéáêÜ
ÐåñéâÜëëïíôá óôï Äéáäßêôõï» óôï ðëáßóéï ôïõ ðñïãñÜììáôïò ÐÕÈÁÃÏÑÁÓ: Åíßó÷õóç
Åñåõíçôéêþí ÏìÜäùí óôá ÐáíåðéóôÞìéá ôïõ ÅÐÅÁÅÊ Ð, 2004 - 2006. Óôü÷ïò ôïõ ðñïãñÜì-
ìáôïò åßíáé íá ìåëåôÞóåé ôçí áíÜðôõîç íÝùí ìåèüäùí, ôå÷íéêþí êáé åñãáëåßùí ðïõ íá
åîáóöáëßæïõí ôçí ÅîáôïìéêåõìÝíç ÷ñÞóç ôïõ Äéêôýïõ (personalization) êáé ôçí ÐñïóáñìïãÞ
ôçò ðñïâïëÞò ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ (adaptation) óôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðïéüôçôá ãéá ôï ÷ñÞóôç.

� Óõììåôï÷Þ óôç óàìðñáîç ôùí ÔìçìÜôùí Åêðáßäåõóçò êáé ÁãùãÞò óôçí Ðñïó÷ïëéêÞ Çëéêßá ôïõ
Åèíéêïý êáé Êáðïäéóôñéáêïà Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, Áñ÷éôåêôüíùí Ìç÷áíéêþí ôïõ
Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëßáò êáé ÇëåêôñïíéêÞò ôïõ Ôå÷íïëïãéêïà Åêðáéäåõôéêïý Éäñýìáôïò
ÐåéñáéÜ, óôï ðëáßóéï ôïõ ÅÐÅÁÅÊ II ãéá ôï Äéáôìçìáôéêü, Äéáðáíåðéóôçìéáêü Ðñüãñáììá
Ìåôáðôõ÷éáêþí Óðïõäþí «Ôå÷íïëïãßåò ôçò Åðéêïéíùíßáò êáé ôçò Ðëçñïöïñßáò ãéá ôçí
Åêðáßäåõóç».

� ÄéåîáãùãÞ åñåõíçôéêïý Ýñãïõ ìå ôßôëï «ÅÐÉÍÏÇÓÇ - Åîåéäßêåõóç Åêðáéäåõôéêþí - Åéäéêïý
Åêðáéäåõôéêïý Ðñïóùðéêïý êáé ÐáñáãùãÞ Åêðáéäåõôéêïý Õëéêïý ãéá ¹ðéá ÍïçôéêÞ
ÊáèõóôÝñçóç», Åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá Åêðáßäåõóçò êáé Áñ÷éêÞò ÅðáããåëìáôéêÞò
ÊáôÜñôéóçò 2000-2006 (ÅÐÅÁÅÊ ÉÉ) [http://www.media.uoa.gr/epinoisi]. Óôï ðëáßóéï ôïõ Ýñãïõ,
ìå åðéêåöáëÞò åôáßñï ôï ÅñãáóôÞñéï, ðñáãìáôïðïéÞèçêå ðñüãñáììá åîåéäßêåõóçò óõíïëéêÞò
äéÜñêåéáò 300 ùñþí ãéá 200 åêðáéäåõôéêïýò ôçò ðñùôïâÜèìéáò êáé äåõôåñïâÜèìéáò åêðáß-
äåõóçò êáèþò êáé åéäéêü åêðáéäåõôéêü ðñïóùðéêü óå èÝìáôá ðïõ ó÷åôßæïíôáé ôüóï ìå
åíäåäåéãìÝíåò äéäáêôéêÝò êáé ðáéäáãùãéêÝò ðáñåìâÜóåéò üóï êáé ìå ôçí åöáñìïãÞ
åêðáéäåõôéêïý õëéêïý âáóéæüìåíïõ óå øçöéáêÜ ðáé÷íßäéá ãéá ìáèçôÝò ìå Þðéá íïçôéêÞ
êáèõóôÝñçóç.

� ÄéåîáãùãÞ åñåõíçôéêïý Ýñãïõ ìå ôßôëï «Åíôïðéóìüò, áíÜäåéîç êáé ðñïâïëÞ êáëþí ðñáêôéêþí
øçöéáêÞò ðïëéôéóôéêÞò äçìéïõñãßáò», Åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá Êïéíùíßá ôçò Ðëçñïöïñßáò
2000-2006. Ôï Ýñãï, ìå áíÜäï÷ï öïñÝá ôï ÅñãáóôÞñéï, åðéêåíôñþèçêå óôçí áíáãíþñéóç êáëþí
ðñáêôéêþí êáé óôç äçìéïõñãßá ðñþôçò öÜóçò èåóìïý áñéóôåßáò, ãéá Ýñãá ðïõ Ý÷ïõí Þäç
õëïðïéÞóåé öïñåßò áíÜ ôçí ÅëëÜäá óå ó÷Ýóç ìå øçöéïðïßçóç ðïëéôéóôéêïý êáé éóôïñéêïý
áðïèÝìáôïò. Ôåëéêüò óôü÷ïò ôïõ Ýñãïõ åßíáé ç áíÜäåéîç êáé ç äéÜäïóç ôùí êáëþí ðñáêôéêþí
øçöéïðïßçóçò ðïëéôéóìéêïý õëéêïý ìÝóù äñÜóåùí ðñïâïëÞò, ôáõôü÷ñïíá äå ç áðïíïìÞ
âñáâåßùí óå ôåëéêïýò äéêáéïý÷ïõò ðïõ ðëçñïýí ôá êñéôÞñéá áñéóôåßáò.

� ÄéåîáãùãÞ åñåõíçôéêïý Ýñãïõ ìå ôßôëï «ÏëïêëçñùìÝíï ðïëõ÷ñçóôéêü óýóôçìá áóýñìáôçò
ôçëåðéêïéíùíßáò êáé áíôáëëáãÞò ðåñéå÷ïìÝíïõ, ìå äõíáôüôçôá øçöéáêÞò áíáðáñÜóôáóçò
áôüìùí  ìåôáêéíïýìåíùí óôï öõóéêü ÷þñï óå ãñáöéêü ðåñéâÜëëïí äéåðáöÞò ìå ÷ñÞóç ôå÷íï-
ëïãéþí åíôïðéóìïý èÝóçò (LOcation-based Communication Urban NETwork, LOCUNET)»,
Ðåñéöåñåéáêü Åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá (ÐÅÐ) ÁôôéêÞò 2000-2006 [locunet.uoa.gr]. To Ýñãï
LOCUNET, ìå åðéêåöáëÞò åôáßñï ôï ÅñãáóôÞñéï ÍÝùí Ôå÷íïëïãéþí, åß÷å ùò óôü÷ï óôç
äéåñåýíçóç ôùí íÝùí ìïñöþí åðéêïéíùíßáò ðïõ áíáäýïíôáé ùò áðïôÝëåóìá ôçò óýãêëéóçò ôùí
ôå÷íïëïãéþí åíôïðéóìïý èÝóçò, ôçò áóýñìáôçò åðéêïéíùíßáò êáé ôùí ãñáöéêþí ðåñéâáëëüíôùí
äéåðáöÞò, ìéáò óýãêëéóçò ç ïðïßá ïäÞãçóå óôçí åìöÜíéóç ôùí ÌÝóùí Åðéêïéíùíßáò Äé'
Åíôïðéóìïý (ÌÅÄÅ).

� ÄéåîáãùãÞ åñåõíçôéêïý Ýñãïõ ìå ôßôëï «¸ñåõíá ãéá ôçí ÅôáéñéêÞ ÊïéíùíéêÞ Åõèýíç óôéò
Ìéêñïìåóáßåò Åðé÷åéñÞóåéò», Ðñüãñáììá ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò ÅÑÌÇÓ. Ôï ÅñãáóôÞñéï
áíÝëáâå ôïí ó÷åäéáóìü, ôçí ïñãÜíùóç, ôç äéåîáãùãÞ êáé ôçí åðåîåñãáóßá ôùí äåäïìÝíùí ôçò
Ýñåõíáò ãéá ôçí êáôáãñáöÞ ôçò õöéóôÜìåíçò êáôÜóôáóçò üóïí áöïñÜ ôçí ÅôáéñéêÞ ÊïéíùíéêÞ
Åõèýíç óôéò ìéêñïìåóáßåò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÁôôéêÞò.
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� ÄéåîáãùãÞ åñåõíçôéêïý Ýñãïõ ìå ôßôëï «Åêðáéäåõôéêü Ðáé÷íßäé Play2Speak», Ðñüãñáììá
SOCRATES [www.exelia.gr/play2speak.html].

� Ôï åêðáéäåõôéêü ðáé÷íßäé Play2Speak Ý÷åé áíáðôõ÷èåß óôï ðëáßóéï åíüò Åõñùðáúêïý
åñåõíçôéêïý Ýñãïõ ÷ñçìáôïäïôïýìåíïõ áðü ôï ðñüãñáììá SOCRATES ìå óêïðü ôçí áíÜðôõîç
êïéíùíéêþí êáé áôïìéêþí äåîéïôÞôùí. ÊáôÜ ôçí åñåõíçôéêÞ áíÜðôõîç ôïõ Ýñãïõ
äéáìïñöþèçêáí ðáñáìåôñïðïéçìÝíåò åêäï÷Ýò ôïõ Play2Speak ãéá ïìÜäåò êïéíùíéêïý
áðïêëåéóìïý, ãéá åñãáæüìåíïõò êáé óôåëÝ÷ç, êáèþò êáé ãéá ìáèçôÝò.

Ôï åñãáóôÞñéï óõììåôÝ÷åé óôéò áêüëïõèåò óõìðñÜîåéò áêáäçìáúêÞò óõíåñãáóßáò:

� European Master on Arts, Culture and International Management (EMACIM), Ðñüãñáììá
ERASMUS. Ôï Ýñãï EMACIM óôï÷åýåé óôï ó÷åäéáóìü ïäçãïý óðïõäþí êáé ôçí áíÜðôõîç
åêðáéäåõôéêïý ðåñéå÷ïìÝíïõ ãéá Ýíá Êïéíü Åõñùðáúêü Ìåôáðôõ÷éáêü Ðñüãñáììá. Ç
õëïðïßçóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò áõôïý èá ïäçãÞóåé ìáêñïðñüèåóìá óå âåëôéþóåéò ôçò ðïéüôçôáò
êáé áðïôåëåóìáôéêüôçôáò ôùí óõóôçìÜôùí åêðáßäåõóçò êáé êáôÜñôéóçò ôùí ÷ùñþí-ìåëþí ôçò
ÅÅ êáé êáôÜ ôïí ôñüðï áõôü èá óõíåéóöÝñåé óôç äõíáìéêÞ ôùí åìðëåêüìåíùí Åõñùðáúêþí
öïñÝùí. Ç óýìðñáîç ôïõ Ýñãïõ EMACIM ðåñéëáìâÜíåé, åêôüò áðü ôï ÅñãáóôÞñéï ÍÝùí
Ôå÷íïëïãéþí Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, ôïõò öïñåßò : University of Lapland (Öéíëáíäßá), Haute
Åcole «Groupe ICHEC - ISC Saint-Louis - ISFSC» (ÂÝëãéï), Faculty of Human Sciences and
Arts, Paul Verlaine University-Metz (Ãáëëßá), Karol Adamiecki University of Economics in Ka-
towice, Academy of Fine Arts in Katowice (Ðïëùíßá), Universidade Nova de Lisboa, Faculty of
Social and Human Sciences (Ðïñôïãáëßá).

� European Mobile Lab for Interactive Artists (E-MobilArt), Ðñüãñáììá CULTURE, õðü ôçí
áéãßäá ôçò õðçñåóßáò EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) ôçò Åõñ.
ÅðéôñïðÞò. Ôï Ýñãï áðïôåëåß ðñïúüí óõíåñãáóßáò ôïõ Åñãáóôçñßïõ ÍÝùí Ôå÷íïëïãéþí ôïõ
ÔìÞìáôïò Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÌÅ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ìå ôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Lapland ùò
åðéêåöáëÞò åôáßñï êáé ôï ÐáíåðéóôÞìéï ÅöáñìïóìÝíùí Ôå÷íþí ôçò ÂéÝííçò êáèþò êáé ìå
ðïëéôéóôéêïýò öïñåßò (Êñáôéêü Ìïõóåßï Óýã÷ñïíçò ÔÝ÷íçò Èåóóáëïíßêçò êáé Áêáäçìßá
Êáëþí Ôå÷íþí ôïõ Katowice - Ðïëùíßá), åôáéñåßåò ðáñáãùãÞò õëéêïý êáé ëïãéóìéêïý (Making
Things êáé Cycling74) êáé Ýíá áðü ôá óçìáíôéêüôåñá áêáäçìáúêÜ ðåñéïäéêÜ ó÷åôéêÜ ìå ôçí
çëåêôñïíéêÞ ÔÝ÷íç (LEONARDO). Óôü÷ïò ôïõ Ýñãïõ E-MobilArt åßíáé íá äþóåé óå Ýìðåéñïõò
êáëëéôÝ÷íåò åõñùðáúêþí ÷ùñþí ôç äõíáôüôçôá óõíåñãáóßáò ãéá ôç äçìéïõñãßá Ýñãùí
áëëçëåðéäñáóôéêÞò ôÝ÷íçò.

Ôï ÅñãáóôÞñéï äéïñãÜíùóå ôïí ÍïÝìâñéï 2007 óôçí ÁèÞíá äéåèíÝò óõíÝäñéï «ÐñïêëÞóåéò êáé
×ñÞóåéò ôùí ÔÐÅ - ÄéÜ÷õóç ôùí ÌÝóùí êáé ôçò Ðëçñïöïñßáò: ðñïò ìéá áíïéêôÞ êïéíùíßá
(EUTIC 2007)» [www.media.uoa.gr/eutic] ôï ïðïßï åðéêåíôñþèçêå óå èåìáôéêïýò Üîïíåò üðùò
ôá øçöéáêÜ êáé äéáäéêôõáêÜ ìÝóá åíçìÝñùóçò, ç ðáãêïóìéïðïéçìÝíç áãïñÜ ôùí ÌÌÅ, ç
ðñüóâáóç óå åêðáéäåõôéêü êáé øõ÷áãùãéêü øçöéáêü ðåñéå÷üìåíï, ç çëåêôñïíéêÞ äéáêõâÝñíçóç
êáé ï øçöéáêüò åêäçìïêñáôéóìüò.

Óôéò ðáëáéüôåñåò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ Åñãáóôçñßïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé ìåôáîý Üëëùí:

� Óôï ðëáßóéï ôïõ ðñïãñÜììáôïò «ÓåéñÞíåò» (ÅÐÅÁÅÊ), ôï ÅñãáóôÞñéï áíÝëáâå ôçí åõèýíç ôçò
ìåëÝôçò êáé ôïõ ó÷åäéáóìïý åêðáéäåõôéêïý ëïãéóìéêïý ìå ôïí ôßôëï «21 Åí Ðëù».
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� Ôï ÅñãáóôÞñéï Ý÷åé áíáëÜâåé ôç ìåëÝôç, åðéìÝëåéá êáé ðáñáãùãÞ CD-ROM ãéá ôçí éóôïñßá êáé
ðáñïõóßáóç ôïõ Åèíéêïý êáé Êáðïäéóôñéáêïà Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí.

� Óôï ðëáßóéï ôïõ ðñïãñÜììáôïò «ÄéáðïëéôéóìéêÞ ÐñïóÝããéóç Ìàèùí, Ìáèçìáôéêþí êáé
Ìáèçóéáêþí Äõóêïëéþí óôï ÍÝï Ôå÷íïëïãéêü Åðéêïéíùíéáêü ÐåñéâÜëëïí» (INTERREG II)
ôï ÅñãáóôÞñéï åß÷å ôçí åõèýíç ôçò äçìéïõñãßáò åêðáéäåõôéêïý ëïãéóìéêïý õðü ìïñöÞ cd-rom ìå
÷ñÞóç ðïëõìÝóùí ìå ôßôëï «ÐÅÑÓÅÁÓ».

� Óå óõíåñãáóßá ìå óçìáíôéêïýò äéåèíåßò öïñåßò óôïí ÷þñï ôïõ øçöéáêïý ðïëéôéóìïý (Ðåñéïäéêü
LEONARDO, OLATS, DigiArts - UNESCO, Internet Society, ARTNodes êëð.), ôï åñãáóôÞñéï
Ý÷åé éäñýóåé ôçí YASMIN, ìßá ëßóôá äéáäéêôõáêÞò åðéêïéíùíßáò ìå èÝìá ôéò áëëçëåðéäñÜóåéò
ôÝ÷íçò- åðéóôÞìçò-ôå÷íïëïãßáò óôçí ðåñéï÷Þ ôçò Ìåóïãåßïõ êáé Ý÷åé áíáëÜâåé ôç äçìéïõñãßá
êáé ôçí óõíôÞñçóç ôïõ äéêôõáêïý ôüðïõ ôçò YASMIN.

� Åðßóçò, ìÝëç ôïõ åñãáóôçñßïõ óõììåôÝ÷ïõí åíåñãÜ óôç äéïñãÜíùóç äéåèíþí êáëëéôå÷íéêþí
åêäçëþóåùí üðùò ìåôáîý Üëëùí:

� Mediaterra 2005, ÄéåèíÝò ÖåóôéâÜë ÔÝ÷íçò êáé Ôå÷íïëïãßáò, ÁèÞíá.
� MicroPolis 2005, ÄéåèíÝò ÖåóôéâÜë Øçöéáêïý Ößëì êáé Video óôï Äéáäßêôõï, õðü ôç

áéãßäá ôïõ Ïñãáíéóìïý ÐñïâïëÞò Åëëçíéêïý Ðïëéôéóìïý, Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý
êáèþò êáé óå ÅñåõíçôéêÜ ÊÝíôñá êáé ÐáíåðéóôçìéáêÝò äïìÝò, üðùò ôá: CITI (Centra de
Investigacao para Tecnologias Interactivas, Universidade Nova de Lisboa, Ðïñôïãáëßá),
MSH (Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord, Ãáëëßá), ÐáíåðéóôÞìéï Êýðñïõ.

ÄéåõèõíôÞò: ÊáèçãçôÞò Ìé÷Üëçò ÌåúìÜñçò.

ÌÝëç Ä.Å.Ð. Åñãáóôçñßïõ: Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò Êùíóôáíôßíïò ÌïõñëÜò, Åðßêïõñïò
ÊáèçãçôÞò ÄçìÞôñçò ×Üñéôïò, ËÝêôïñáò ÄçìÞôñçò Ãêïýóêïò
ÅñåõíçôÝò: Äñ. Á. ÃáæÞ, Äñ. Ð. ÃåñìáíÜêïò, Äñ. Á. Ãéáííáêïõëüðïõëïò, Äñ. Ó. ÉùÜííïõ, Äñ. Ç.
ËÜóêáñç, Å. ÃéáííáñÜ (õð. äéäÜêôùñ), Ä. Äñáãþíá (õð. äéäÜêôùñ), Ì.Â. ÆÝñâá (õð. äéäÜêôùñ),
Í. ÊáêáíÞ (õð. äéäÜêôùñ), Ó. ÊïäÝëëáò (õð. äéäÜêôùñ), Â. Êïñáêßäïõ (õð. äéäÜêôùñ), Ä.
Êïõôóïìðüëçò (õð. äéäÜêôùñ), Æ. ËÝêêáò (õð. äéäÜêôùñ), Í. ÐåñäéêÜñçò (õð. äéäÜêôùñ), ×.
Ñéæüðïõëïò (õð. äéäÜêôùñ), Ì. ÓáñéäÜêç (õð. äéäÜêôùñ), Å.Ñ. ÓôÜéïõ (õð. äéäÜêôùñ), Í.
ÔóéÜíïò (õð. äéäÜêôùñ), Í. Ðáðáóôáýñïõ (ÌÁ. Åðéêïéíùíßáò), Å. Âëá÷Üêçò (óêéôóïãñÜöïò),
ÇëÝêôñá ÃáëÜíç (ãñáößóôñéá), ÂåëéóóÜñéïò Ôóáêïýìçò (ôå÷íéêüò çëåêôñïíéêþí õðïëïãéóôþí),
ÓùôÞñçò ÑéæÜêçò (ôå÷íéêüò çëåêôñïíéêþí õðïëïãéóôþí).
ÃñáììáôÝáò: Íßêç Ðáðáóôáýñïõ
¸äñá: Óôáäßïõ 5, ãñáöåßï 702-703, 
ÅñãáóôÞñéï: Êáëáìéþôïõ 2, 6ïò êáé 2ïò üñïöïò.
ÔçëÝöùíï: 210 368 9425 / 210 368 9426 / 210 368 9268.
¿ñåò ëåéôïõñãßáò: åñãÜóéìåò çìÝñåò 9:00-17:00
e-mail: medialab@media.uoa.gr
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ÅñãáóôÞñéï Øõ÷ïëïãéêþí Åöáñìïãþí êáé Åðéêïéíùíéáêïý Ó÷åäéáóìïý

Óôï ÔìÞìá Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÝóùí ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí
ëåéôïõñãåß áðü ôï 2001 ôï ÅñãáóôÞñéï Øõ÷ïëïãéêþí Åöáñìïãþí êáé Ó÷åäéáóìïý, ãéá íá
êáëýøåé ôéò åñåõíçôéêÝò êáé äéäáêôéêÝò áíÜãêåò ôïõ ÔïìÝá Øõ÷ïëïãßáò ôçò Åðéêïéíùíßáò,
Åðéêïéíùíéáêþí Ðñáêôéêþí êáé Ó÷åäéáóìïý. Óôï ÅñãáóôÞñéï êáëýðôïíôáé ôá åîÞò ðåäßá
ìåëÝôçò

� Áíèñþðéíåò ó÷Ýóåéò êáé åðéêïéíùíßá
� Ìç ëåêôéêÞ åðéêïéíùíßá
� ÍïçôéêÞ åðåîåñãáóßá ìçíõìÜôùí
� Åðéêïéíùíßá êáé áëëçëåðßäñáóç óôéò ïìÜäåò
� Ñüëïé êáé óôÜóåéò
� Óýãêñéóç ñáäéïôçëåïðôéêþí óõóôçìÜôùí
� Ìåèïäïëïãßá ðïéïôéêþí êáé ðïóïôéêþí åñåõíþí 
� ÓôáôéóôéêÞ åðåîåñãáóßá êáé áíÜëõóç äåäïìÝíùí
� ÄéáöçìéóôéêÞ åðéêïéíùíßá
� ÔçëåïðôéêÞ êáé ñáäéïöùíéêÞ ðáñáãùãÞ. 

Ïé äñáóôçñéüôçôåò ôïõ Åñãáóôçñßïõ õðïóôçñßæïíôáé áðü ïìÜäá åéäéêþí åñåõíçôþí êáé áðü
ïìÜäá ìåôáðôõ÷éáêþí öïéôçôþí.

Åîïðëéóìüò

Ôï ÅñãáóôÞñéï äéáèÝôåé åéäéêü ÷þñï óõíåäñéÜóåùí ï ïðïßïò åßíáé åîïðëéóìÝíïò ìå:
ìïíüäñïìïõò êáèñÝöôåò, øçöéáêÞ öïñçôÞ âéíôåïêÜìåñá, DVD Recorder, âßíôåï, ôçëåüñáóç, 
çëåêôñïíéêïýò õðïëïãéóôÝò.

ÅñåõíçôéêÝò êáé ÅêðáéäåõôéêÝò Äñáóôçñéüôçôåò

Ôï ÅñãáóôÞñéï óõíåñãÜæåôáé ìå Üëëá ÅñãáóôÞñéá ôïõ ÔìÞìáôïò Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÝóùí
ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò óå ðñïãñÜììáôá ó÷åôéêÜ ìå ôç ìåëÝôç ôùí øõ÷ïëïãéêþí ðáñáìÝôñùí ðïõ
åìðëÝêïíôáé óôç ÷ñÞóç øçöéáêþí-åðéêïéíùíéáêþí óõóôçìÜôùí, ôç ñáäéïöùíéêÞ êáé ôçëåïðôéêÞ
ðáñáãùãÞ êáé ôçí ðïëéôéêÞ åðéêïéíùíßá. ÓõíåñãÜæåôáé åðßóçò ìå ÅñãáóôÞñéá Üëëùí ÔìçìÜôùí
ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí (üðùò ôï ÅñãáóôÞñéï ÃíùóéáêÞò ÅðéóôÞìçò ôïõ ÔìÞìáôïò ÌÉÈÅ,
óôï ðåäßï ìåëÝôçò ôçò óõíåßäçóçò êáé ôùí óõíáéóèçìÜôùí).

ÅíäåéêôéêÜ, ïñéóìÝíá áðü ôá åñåõíçôéêÜ êáé åêðáéäåõôéêÜ ðñïãñÜììáôá ðïõ ïëïêëçñþèçêáí Þ
âñßóêïíôáé óå åîÝëéîç åßíáé ôá åîÞò:

� åðéìüñöùóç åêðáéäåõôéêþí óôçí åöáñìïãÞ ðñïãñÜììáôïò Ïðôéêïáêïõóôéêïý Áëöáâçôéóìïý
óôçí ðñùôïâÜèìéá åêðáßäåõóç 

� ðñüãñáììá åõáéóèçôïðïßçóçò åêðáéäåõôéêþí äåõôåñïâÜèìéáò åêðáßäåõóçò óôç ÄõíáìéêÞ ôçò
ÏìÜäáò êáé ôçí åðéêïéíùíßá óôï ó÷ïëéêü ÷þñï 

� åéäéêÜ óåìéíÜñéá óôç Ìåèïäïëïãßá ÐïéïôéêÞò ¸ñåõíáò
� åñåõíçôéêü ðñüãñáììá ìå èÝìá ÁíáðáñáóôÜóåéò áíäñþí êáé ãõíáéêþí ãéá ôç ó÷Ýóç ôïõò ìå ôï
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Üëëï öýëï: Åéêüíåò ôïõ óõíáéóèÞìáôïò êáé ôçò óåîïõáëéêüôçôáò .
� åñåõíçôéêü ðñüãñáììá ìå èÝìá ôïí Ïðôéêïáêïõóôéêü Áëöáâçôéóìü
� ðáíåëëáäéêÞ Ýñåõíá ìå èÝìá Ç ÍÝá ÃåíéÜ óôçí ÅëëÜäá óÞìåñá (óå óõíåñãáóßá ìå ôï

ÅñãáóôÞñéï ÐïëéôéêÞò Åðéêïéíùíßáò êáé ôç Ãåí. Ãñáììáôåßá ÍÝáò ÃåíéÜò)
� åñåõíçôéêü ðñüãñáììá ìå èÝìá Ï ëüãïò ôùí ÌÝóùí óôçí Êïéíùíßá ôçò Äéáêéíäýíåõóçò:

ÁíáðáñáóôÜóåéò, ÓõíáéóèÞìáôá êáé Äéá÷åßñéóç Êñßóåùí óå ðåñéðôþóåéò ðåñéâáëëïíôéêÞò êáé
âéïôå÷íïëïãéêÞò äéáêéíäýíåõóçò (óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÅñãáóôÞñéï ÐïëéôéêÞò Åðéêïéíùíßáò).

Äéåõèýíôñéá: ÊáèçãÞôñéá Ìðåôßíá ÍôÜâïõ

ÓôåëÝ÷ç: ÓôÝëéïò Ðáðáèáíáóüðïõëïò (ÊáèçãçôÞò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí), Íéêüëáò
×ñçóôÜêçò (ÊáèçãçôÞò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí), Áíôþíçò ÁñìåíÜêçò (Åð. ÊáèçãçôÞò
Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí), Ìáíþëçò ×áéñåôÜêçò (Áí. ÊáèçãçôÞò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí),
ÅõÜããåëïò Óüñïãêáò (Åð. ÊáèçãçôÞò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí), ÁèçíÜ ×áôæïýëç (ËÝêôïñáò
Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí).
Åðéóôçìïíéêïß ÓõíåñãÜôåò: Vincent Hanssens (Ïì. ÊáèçãçôÞò Ðáíåðéóôçìßïõ Louvain la Neuve,
ÂÝëãéï), ÓôÝëëá ÂïóíéÜäïõ (ÊáèçãÞôñéá, ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí), Åëðßäá Ñßêïõ (ÅðéìåëÞôñéá,
ÅèíéêÞ Ó÷ïëÞ Äçìüóéáò Õãåßáò), Ulrika Sjïberg (Åð. ÊáèçãÞôñéá Ðáíåðéóôçìßïõ Halmstad,
Óïõçäßá), ÄçìÞôñçò ×áñßôïò (Åðßê. ÊáèçãçôÞò, ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí).
Åéäéêïß Åðáããåëìáôßåò - ÅñåõíçôÝò: ÊéêÞ ÃáëÜíç (ÊëéíéêÞ Øõ÷ïëüãïò), Ãéþôá Êáôóßêç
(ÊïéíùíéêÞ Ëåéôïõñãüò - ÊïéíùíéêÞ Áíèñùðïëüãïò - Åðéêïéíùíéïëüãïò), Óßóóõ Êïñßæç  (Åðé-
êïéíùíéïëüãïò), ÓôÝëéïò ÊñáóáíÜêçò (Øõ÷ßáôñïò-Øõ÷ïèåñáðåõôÞò), ÂáóéëéêÞ Íßêá
(Åêðáéäåõôéêüò), Ñïíôßêá Óïêïëüâ (ÄçìïóéïãñÜöïò), Êáôåñßíá Óðåôóéþôïõ (Åðéêïéíùíéï-
ëüãïò), Ôæßíá Ôáóéïðïýëïõ (Åðé÷åéñçóéáêÞ ÅñåõíÞôñéá). 
ÔçëÝöùíï Åðéêïéíùíßáò: 210 3689262
¿ñåò ëåéôïõñãßáò: 
ÄåõôÝñá: 10.00 - 17.00
Ôñßôç: 10.00 - 17.00
ÔåôÜñôç: 10.00 - 17.00
ÐÝìðôç: 10.00 - 20.00
ÐáñáóêåõÞ: 10.00 - 14.30
Äéåýèõíóç: Êáëáìéþôïõ 2, 105 63 ÁèÞíá
ôçë. 210 3689262 
fax: 210 3689258
e-mail: psylab@media.uoa.gr
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ïäçãüò óðïõäþí

ÅñãáóôÞñéï ÊïéíùíéêÞò ¸ñåõíáò óôá ÌÌÅ

Éóôïñéêü
Ôï ÅñãáóôÞñéï ÊïéíùíéêÞò ¸ñåõíáò óôá ÌÌÅ éäñýèçêå ôï 2002 (áñéèìüò ÖÅÊ 115/24-5-2002).
Ï åñåõíçôéêüò ðñïóáíáôïëéóìüò ôïõ åñãáóôçñßïõ åßíáé åðéêåíôñùìÝíïò óôéò ðïëéôéêÝò,
êïéíùíéêÝò, ïéêïíïìéêÝò êáé íïìéêÝò äéáóôÜóåéò ôïõ Ôýðïõ, ôïõ ñáäéïöþíïõ, ôçò ôçëåüñáóçò êáé
ôïõ äéáäéêôýïõ. 

Áíôéêåßìåíá ÅñåõíçôéêÞò Äñáóôçñéüôçôáò
Ïé åñåõíçôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ åñãáóôçñßïõ, üðùò ðñïêýðôïõí áðü ôï êáôáóôáôéêü ôïõ,
áëëÜ êáé áðü ôçí åñåõíçôéêÞ, äéäáêôéêÞ êáé åðáããåëìáôéêÞ åìðåéñßá ôùí óôåëå÷þí êáé ôùí
óõíåñãáôþí ôïõ ïñéïèåôïýíôáé óôá áêüëïõèá ðåäßá: 

� ÊáôáãñáöÞ êáé áíÜëõóç ðåñéå÷ïìÝíïõ ôùí ÌÌÅ (Media monitoring)
� Media Clipping- ñïÞò ðñïãñÜììáôïò êáé åðéìÝñïõò åéäþí êáé åêðïìðþí
� ÁíÜëõóç ðåñéå÷ïìÝíïõ êáé áíÜëõóç ëüãïõ (ðïéïôéêÞ) åéäÞóåùí êáé åíçìåñùôéêþí åêðïìðþí
� Åêðáßäåõóç óôåëå÷þí óôçí áíÜëõóç ðñïúüíôùí ôùí ÌÝóùí ÌáæéêÞò Åðéêïéíùíßáò 
� Media training 
� ¸ñåõíåò ðïëéôéêÞò åðéêïéíùíßáò êáé ðñïåêëïãéêþí åêóôñáôåéþí
� ¸ñåõíåò ãéá ôç äçìüóéá åéêüíá ðïëéôéêþí ïñãáíéóìþí êáé ðïëéôéêþí ðñïóþðùí
� ¸ñåõíåò ãéá ôçí ðáñïõóßá ðïëéôéêþí êáé Üëëùí ðñïóþðùí êáé ïñãáíéóìþí óôá ÌÌÅ 
� ¸ñåõíá ôçò ïñãÜíùóçò êáé äéïßêçóçò ôùí MME
� ¸ñåõíá ôçò  ïñãÜíùóçò êáé ðáñáãùãÞò ðñïúüíôùí ÌÌÅ
� ÁíÜëõóç ðåñéå÷ïìÝíïõ êáé áíÜëõóç ëüãïõ (ðïéïôéêÞ) øõ÷áãùãéêþí êáé áèëçôéêþí åêðïìðþí
� ÁíÜëõóç ðåñéå÷ïìÝíïõ êáé áíÜëõóç ëüãïõ (ðïéïôéêÞ) ôçò äéáöÞìéóçò
� ÁíÜëõóç åðéìÝñïõò ïñãáíþóåùí ÌÌÅ êáé ôçò åéêüíáò ôïõò (ôçëåïðôéêþí êáé ñáäéïöùíéêþí

óôáèìþí, åöçìåñßäùí êáé ðåñéïäéêþí ê.ëð.)
� ÐïóïôéêÝò êáé ðïéïôéêÝò Ýñåõíåò áêñïáôçñßïõ: á) ÃåíéêÝò, â) ÁíáöïñéêÜ ìå óõãêåêñéìÝíåò

åêðïìðÝò êáé êáôçãïñßåò ðñïãñÜììáôïò (åéäÞóåéò, øõ÷áãùãéêÜ ðñïãñÜììáôá, áèëçôéêÝò
åêðïìðÝò, äéáöÞìéóç ê.ëð.), ã) ÅðéìÝñïõò ôçëåïðôéêþí êáé ñáäéïöùíéêþí óôáèìþí, êáé
åíôýðùí.

ÅñåõíçôéêÝò êáé Üëëåò äñáóôçñéüôçôåò ðïõ Ý÷ïõí ðñáãìáôïðïéçèåß Þ ðñáãìáôïðïéïýíôáé 

� «Ðåñéå÷üìåíï êáé ðïéüôçôá ôçò ôçëåïðôéêÞò åíçìÝñùóçò», Ýñåõíá ìå Åðéóôçìïíéêü Õðåýèõíï
ôïí Áíáðë. ÊáèçãçôÞ Ã. Ðëåéü.

� «Ç ÍÝá ÃåíéÜ óôçí ÅëëÜäá ÓÞìåñá», ̧ ñåõíá ðïõ õëïðïéÞèçêå áðü ôï ÅñãáóôÞñéï ÊïéíùíéêÞò
¸ñåõíáò óôá ÌÌÅ, óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÅñãáóôÞñéï Øõ÷ïëïãéêþí Åöáñìïãþí êáé
Ó÷åäéáóìïý ôïõ ÔìÞìáôïò Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÌÅ ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí óôï ðëáßóéï ôïõ
Åõñùðáúêïý ðñïãñÜììáôïò «Íåïëáßá», ìå Åðéóôçìïíéêü Õðåýèõíï ôïí Êáè. Í. ÄåìåñôæÞ
(2005).

� «Ç ðñïåêëïãéêÞ åêóôñáôåßá óôá äåëôßá åéäÞóåùí ôçò åëëçíéêÞò ôçëåüñáóçò / åèíéêÝò åêëïãÝò
2004)», Ýñåõíá ìå Åðéóôçìïíéêü Õðåýèõíï ôïí Áíáðë. ÊáèçãçôÞ Ã. Ðëåéü. 

� «Ç êÜëõøç ôùí åõñùåêëïãþí 2004 áðü ôïí Ôýðï, ôçí ôçëåüñáóç êáé ôï äéáäßêôõï: Ç åëëçíéêÞ
ðåñßðôùóç»,  Ýñåõíá ìå  Åðéóôçìïíéêü Õðåýèõíï ôïí Êáè. Í. ÄåìåñôæÞ. 
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åèíéêü êáé êáðïäéóôñéáêü ðáíåðéóôÞìéï áèçíþí

� «Ç ðñïåêëïãéêÞ åêóôñáôåßá óôá äåëôßá åéäÞóåùí ôçò åëëçíéêÞò ôçëåüñáóçò (åõñùåêëïãÝò
2004)», Ýñåõíá ìå Åðéóôçìïíéêü Õðåýèõíï ôïí Áíáðë. ÊáèçãçôÞ Ã. Ðëåéü. 

� ÓõíÝäñéï ìå èÝìá «Êïéíùíßá êáé ñáäéüöùíï óôçí ÅëëÜäá. ×ôåò - óÞìåñá - áýñéï», ÁóôõðÜëáéá
18 - 19 Éïõíßïõ 2004.

� ÄéáñêÞò êáôáãñáöÞ, áíÜëõóç êáé áñ÷åéïèÝôçóç ôùí åíçìåñùôéêþí åêðïìðþí (åéäÞóåùí êáé
åêðïìðþí ëüãïõ) ïêôþ åëëçíéêþí ôçëåïðôéêþí óôáèìþí åèíéêÞò åìâÝëåéáò, ìå Åðéóôçìïíéêü
Õðåýèõíï ôïí Áíáðë. ÊáèçãçôÞ Ã. Ðëåéü (óå åîÝëéîç).

� Óõíåíôåýîåéò Ôýðïõ êáé èåìáôéêÝò óõíåíôåýîåéò óôåëå÷þí ôïõ åñãáóôçñßïõ óôá êåíôñéêÜ ÌÌÅ,
óôéò ïðïßåò  áíáêïéíþíïíôáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí õëïðïéçìÝíùí åñåõíþí. 

� Øçöéïðïßçóç ÂÜóçò Ðïóïôéêþí ÄåäïìÝíùí ãéá ôá åëëçíéêÜ ÌÌÅ áðü ôï 1960 Ýùò ôï 2000, ìå
Åðéóôçìïíéêü Õðåýèõíï ôïí  Áí. Êáè. Ì. ×áéñåôÜêç (óå åîÝëéîç).

� «Ç åêðáßäåõóç óôá äåëôßá åéäÞóåùí ôçò åëëçíéêÞò ôçëåüñáóçò», Ýñåõíá ìå Åðéóôçìïíéêü
Õðåýèõíï ôïí Áíáðë. ÊáèçãçôÞ Ã. Ðëåéü (óå åîÝëéîç).

� Åêðáßäåõóç óôï monitoring 45 öïéôçôþí êáèþò êáé åñãáæïìÝíùí óå Ãñáöåßá Ôýðïõ ôïõ
Äçìïóßïõ.

� Óõììåôï÷Þ ôïõ Åñãáóôçñßïõ óôï Äéáôìçìáôéêü Ðñüãñáììá Ìåôáðôõ÷éáêþí Óðïõäþí
«Ôå÷íïëïãßåò ôçò Åðéêïéíùíßáò êáé ôçò Ðëçñïöïñßáò óôçí Åêðáßäåõóçò», ðïõ äéïñãáíþíåôáé
áðü ôï ÔìÞìá  Åêðáßäåõóçò êáé ÁãùãÞò óôçí Ðñïó÷ïëéêÞ Çëéêßá êáé ôï ÔìÞìá Åðéêïéíùíßáò
êáé ÌÝóùí ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, ôï ÔìÞìá Áñ÷éôåêôüíùí
Ìç÷áíéêþí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëßáò êáé ôï ÔìÞìá ÇëåêôñïíéêÞò ôïõ ÔÅÉ ÐåéñáéÜ  (óå
åîÝëéîç).

� ÄéáôÞñçóç áñ÷åßïõ êáé êáôáëüãïõ ôùí åíçìåñùôéêþí åêðïìðþí ôùí ôçëåïðôéêþí óôáèìþí ðïõ
åñåõíþíôáé, óå øçöéáêÞ ìïñöÞ.

ÅñåõíçôéêÝò ÏìÜäåò 

Åêôüò ôùí ùò Üíù åñåõíçôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí, óôï ðëáßóéï ôïõ Åñãáóôçñßïõ Ý÷ïõí
óõãêñïôçèåß ïìÜäåò åñåõíçôþí áðü ðñïðôõ÷éáêïýò êáé ìåôáðôõ÷éáêïýò öïéôçôÝò, êáèþò êáé
áðïöïßôïõò ôïõ ÔìÞìáôïò ÅÌÌÅ, ïé ïðïßåò áó÷ïëïýíôáé óå äéáñêÞ âÜóç ìå åéäéêÜ åñåõíçôéêÜ
èÝìáôá:

� ÏìÜäá êáôáãñáöÞò êáé áíÜëõóçò åíçìåñùôéêþí åêðïìðþí ïêôþ  åëëçíéêþí ôçëåïðôéêþí
óôáèìþí åèíéêÞò åìâÝëåéáò (óôåëå÷þíåôáé áðü 20 åñåõíçôÝò -ôñéåò, ÓõíôïíéóôÝò: Ì. Îåíï-
öþíôïò, Ó. ÐïõëáêéäÜêïò)

� ÏìÜäá êáôáãñáöÞò êáé áíÜëõóçò åêðáéäåõôéêþí êáé Üëëùí èåìÜôùí óôéò ôçëåïðôéêÝò
åíçìåñùôéêÝò åêðïìðÝò (óôåëå÷þíåôáé áðü 13 åñåõíçôÝò / -ôñéåò, Óõíôïíßóôñéá: Ì. ÍôÜâïõ)

ÓôåëÝ÷ç êáé ÓõíåñãÜôåò ôïõ Åñãáóôçñßïõ 

Óôï ÅñãáóôÞñéï ÊïéíùíéêÞò ¸ñåõíáò óôá ÌÌÅ óõììåôÝ÷åé ôï Äéäáêôéêü êáé Åñåõíçôéêü
Ðñïóùðéêü ôïõ ÔïìÝá ÊïéíùíéêÞò êáé ÐïëéôéêÞò ÁíÜëõóçò ôçò Åðéêïéíùíßáò ôïõ ÔìÞìáôïò
Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÌÅ (ÅÌÌÅ) ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí. ÓõíåñãÜæïíôáé ìÝëç ôùí Üëëùí
ÔïìÝùí ôïõ ÔìÞìáôïò êáé Åîùôåñéêïß ÓõíåñãÜôåò, ôùí ïðïßùí ç ãíþóç êáé ç åðáããåëìáôéêÞ
åìðåéñßá åìðßðôåé óôéò åêÜóôïôå äñáóôçñéüôçôåò ôïõ Åñãáóôçñßïõ, ðñïðôõ÷éáêïß êáé
ìåôáðôõ÷éáêïß öïéôçôÝò. Ôá ìÝëç ôïõ åñãáóôçñßïõ äéáèÝôïõí ðëïýóéá åñåõíçôéêÞ åìðåéñßá, ç
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ïðïßá Ý÷åé ðñïêýøåé áðü óåéñÜ åñåõíþí ðïõ Ý÷ïõí äéåîáãÜãåé óôï ðëáßóéï ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ
Áèçíþí Þ Üëëùí öïñÝùí. 

ÄéåõèõíôÞò: ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò Ãéþñãïò Ðëåéüò

ÓôåëÝ÷ç: ÃéÜííçò Ðáíïýóçò (ÊáèçãçôÞò), Íßêïò ÄåìåñôæÞò (ÊáèçãçôÞò, ÄéåõèõíôÞò ôïõ ÔïìÝá
ÊïéíùíéêÞò êáé ÐïëéôéêÞò ÁíÜëõóçò ôçò Åðéêïéíùíßáò, ôïõ ÔìÞìáôïò ÅÌÌÅ ôïõ Ðáíåðé-
óôçìßïõ Áèçíþí), ÄçìÞôñçò ×áñáëÜìðçò (ÊáèçãçôÞò), Ñüç Ðáíáãéùôïðïýëïõ (ÊáèçãÞôñéá),
Ãåþñãéïò MáíéÜôçò (ÊáèçãçôÞò), Ìáíþëçò ×áéñåôÜêçò (ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò), Êþóôáò
Ëïýëïò (Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò), ÁèáíÜóéïò ÔóåâÜò (ËÝêôïñáò).
ÓõíåñãÜôåò-ÅñåõíçôÝò: 45 êáé ðëÝïí, äéäÜêôïñåò, áðüöïéôïé, ìåôáðôõ÷éáêïß êáé ðñïðôõ÷éáêïß
öïéôçôÝò óôçí ðåñéï÷Þ ôùí ÌÌÅ, óôåëå÷þíïõí ôéò åñåõíçôéêÝò ïìÜäåò ôïõ Åñãáóôçñßïõ. 
Ãñáììáôåßá: ÓôáìÜôçò ÐïõëáêéäÜêïò  
Äéåýèõíóç: Ìé÷áëáêïðïýëïõ 99, 115 27, ÁèÞíá
ÔçëÝöùíï: 210 3312312, Fax: 210 3312312, 210 3689450
e-mail: ergastirio@gmail.com
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ÅñãáóôÞñéï Ïðôéêïáêïõóôéêþí ÌÝóùí

Óôï TìÞìá ëåéôïõñãåß EñãáóôÞñéï Ïðôéêïáêïõóôéêþí ÌÝóùí (Ð.Ä. 003, ÖÅÊ 2, 10 Éáíïõáñßïõ
2001, ôåõ÷ïò Á) ôï ïðïßï åßíáé äéáôïìåáêü, óôåãÜæåôáé óôïí 3ï üñïöï ôïõ êôçñßïõ ôçò ïäïý
Êáëáìéþôïõ, áñ. 2. Ôï ÅñãáóôÞñéï Ïðôéêïáêïõóôéêþí ÌÝóùí ðáñÝ÷åé õëéêïôå÷íéêÞ õðïäïìÞ ãéá
ôçí äéåîáãùãÞ ðôõ÷éáêþí êáé ðñïðôõ÷éáêþí ìáèçìÜôùí óôçí ôçëåüñáóç ôï ñáäéüöùíï êáé ôïí
êéíçìáôïãñÜöï. Ôï åñãáóôÞñéï äéáèÝôåé: ìßá øçöéáêÞ êÜìåñá óôï format dv cam åðáããåëìáôéêþí
ðñïäéáãñáöþí êáé ôñåéò öïñçôÝò øçöéáêÝò êÜìåñåò dv cam. Ïé óõãêåêñéìÝíåò ìç÷áíÝò
óõíïäåýïíôáé áðü ðëÞñåò óåô Þ÷ïõ êáé ðëÞñåò óåô öùôéóôéêþí óùìÜôùí kino flo êáé dideo light.
ÄéáèÝôåé åðßóçò ïëïêëçñùìÝíï óýóôçìá ìç ãñáììéêïý ìïíôÜæ, final cut pro, ìå äõíáôüôçôåò dvd
oeuvring.

Ôï åñãáóôÞñéï äñáóôçñéïðïéåßôáé óôá åîÞò åñåõíçôéêÜ êáé ãíùóôéêÜ áíôéêåßìåíá:

� ÏñãÜíùóç êáé ó÷åäéáóìü ôçëåïðôéêÞò ðáñáãùãÞò
� ÏñãÜíùóç êáé ó÷åäéáóìü ñáäéïöùíéêÞò ðáñáãùãÞò
� ÑáäéïôçëåïðôéêÞ Äçìïóéïãñáößá
� Éóôïñßá êáé èåùñßá ôïõ êéíçìáôïãñÜöïõ
� ÉóôïñéêÝò ðñùôïðïñßåò óôçí Åõñþðç êáé ìåôáðïëåìéêÝò ðñùôïðïñßåò
� ÈÝìáôá öýëïõ óôïí êéíçìáôïãñÜöï
� Âùâüò åëëçíéêüò êéíçìáôïãñÜöïò
� ÊéíçìáôïãñÜöïò ôïõ äçìéïõñãïý
� Ðïëéôéêüò êéíçìáôïãñÜöïò
� Åëëçíßäåò äçìéïõñãïß
� Åéêüíá ôçò ãõíáßêáò óôïí åëëçíéêü êéíçìáôïãñÜöï
� ÊïéíùíéêÜ êéíÞìáôá óôïí åëëçíéêü êéíçìáôïãñÜöï
� ÁíáðáñáóôÜóåéò ôçò åêðáßäåõóçò óôïí êéíçìáôïãñÜöï
� ÏéêïíïìéêÝò äïìÝò ôçò ðáñáãùãÞò, äéáíïìÞò êáé åêìåôÜëëåõóçò óôïí Åëëçíéêü êéíçìáôïãñÜöï
� ÓõããñáöÞ óåíáñßïõ
� ÊéíçìáôïãñáöéêÜ áñ÷åßá.

Ôï åñãáóôÞñéï õðïóôçñßæåé ôç äéåîáãùãÞ ôùí åîÞò ðñïðôõ÷éáêþí êáé ìåôáðôõ÷éáêþí ìáèçìÜôùí:

� ÔçëåïðôéêÞ êáé ñáäéïöùíéêÞ ðáñáãùãÞ
� ÅéóáãùãÞ óôéò ÊéíçìáôïãñáöéêÝò ÓðïõäÝò
� ÁéóèçôéêÞ êáé ÐïëéôéêÞ: Ôá íåùôåñéêÜ ñåýìáôá óôïí êéíçìáôïãñÜöï
� ÐáñáãùãÞ Ôçëåôáéíéþí êáé Öéëì ÍôïêïõìÝíôïõ
� ÏñãÜíùóç êáé ñïÞ ðñïãñÜììáôïò óôçí ôçëåüñáóç êáé ôï ñáäéüöùíï
� ÔçëåïðôéêÜ ñåðïñôÜæ
� ÅñãáóôÞñéï ôçëåïðôéêÞò êáé ñáäéïöùíéêÞò ðáñáãùãÞò
� ÖåìéíéóôéêÝò ðñïóåããßóåéò óôçí êéíçìáôïãñáöéêÞ áöÞãçóç
� Åéêüíá êáé âëÝììá óôïí êéíçìáôïãñÜöï
� ÅìðåéñéêÝò Ýñåõíåò óôá ÌÌÅ
� ÈÝìáôá êïéíùíéêÞò åðéêïéíùíßáò.

ÕðÜñ÷ïõí åðßóçò óôï áñ÷åßï ôïõ åñãáóôçñßïõ ðïñôñáßôá ôùí Âáóßëç ÌÜñïõ, Ian Christie, Eva Or-
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banz ê.ëð. Ìåôáðôõ÷éáêïß öïéôçôÝò ôïõ ôìÞìáôïò üðùò ç Éïõëßá ÌÝñìçãêá, ï Áíôþíçò
ÊáëïãéÜííçò êáé ç Ïñóáëßá ÊáóóáâÝôç Ý÷ïõí óõììåôÜó÷åé óå öåóôéâÜë êáé âñáâåõôåß. 

Óôï ðëáßóéï ôïõ åñãáóôçñßïõ, óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÅñãáóôÞñéï ÍÝùí Ôå÷íïëïãéþí, ëåéôïõñãåß
êáé ôï øçöéáêü ñáäéüöùíï ôïõ ÔìÞìáôïò.

Äéåõèýíôñéá: Áíáðëçñþôñéá ÊáèçãÞôñéá Ìáñßá Êïìíçíïý

Åéäéêïß ÓõíåñãÜôåò: ÅõÜããåëïò Óüñïãêáò (Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò, óêçíïèÝôçò), ÄçìÞôñçò
Èåïäùñüðïõëïò (Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò, ÔìÞìá ÊéíçìáôïãñÜöïõ, äéåõèõíôÞò öùôïãñáößáò),
ÁããÝëá ÍôáñæÜíïõ (äçìïóéïãñÜöïò), Óåñáöåßì Öõíôáíßäçò (äçìïóéïãñÜöïò), ÌáñëÝíá
Ðïëéôïéðïýëïõ (äçìïóéïãñÜöïò), Íßêïò Ìýñôïõ, ¢ííá-Ìáñßá Äïýìá
¸äñá: Êáëáìéþôïõ 2, 3ïò üñïöïò.
ÔçëÝöùíï: 210 3689254, 210 3689260, 210 3689263
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åèíéêü êáé êáðïäéóôñéáêü ðáíåðéóôÞìéï áèçíþí

ÅÑÅÕÍÇÔÉÊÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁÊÏ ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ 
ÅÖÇÑÌÏÓÌÅÍÇÓ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ (ÅÐÉÅÅ)

Ôáõôüôçôá êáé óêïðïß ôïõ Éíóôéôïýôïõ

Ôï Åñåõíçôéêü Ðáíåðéóôçìéáêü Éíóôéôïýôï ÅöçñìïóìÝíçò Åðéêïéíùíßáò -ÅÐÉÅÅ- éäñýèçêå ôï
1996, ìå ôï Ðñïåäñéêü ÄéÜôáãìá õð' áñéèìüí 39 (ÖÅÊ 22 Öåâñïõáñßïõ 1996, ôåý÷ïò ðñþôï, áñ.
öýëëïõ 27), óôï ðëáßóéï ôïõ Åèíéêïý êáé Êáðïäéóôñéáêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí êáé óõíäÝåôáé
Üìåóá ìå ôï ÔìÞìá Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÝóùí ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò. 

¸ñãï ôïõ ÅÐÉÅÅ åßíáé ç óõóôçìáôéêÞ êáôáãñáöÞ êáé ç åðéóôçìïíéêÜ èåìåëéùìÝíç Ýñåõíá ðÜíù
óå èÝìáôá ðïõ áöïñïýí ôï åðéêïéíùíéáêü ðåäßï ôçò óýã÷ñïíçò êïéíùíßáò.

Óêïðüò ôïõ ÅÐÉÅÅ åßíáé ç äéåîáãùãÞ âáóéêÞò êáé åöçñìïóìÝíçò Ýñåõíáò, ç ïñãÜíùóç êáé ï
óõíôïíéóìüò ìåôáðôõ÷éáêþí êáé åðéìïñöùôéêþí óåìéíáñßùí êáé ðñïãñáììÜôùí, ç êáëëéÝñãåéá
ôçò åðéóôçìïíéêÞò óõíåñãáóßáò ìå áíÜëïãá Éíóôéôïýôá óôçí ÅëëÜäá êáé ôï åîùôåñéêü, ç
ïñãÜíùóç äéáëÝîåùí, çìåñßäùí, óõíåäñßùí êáé åêäçëþóåùí óå ôïìåßò èåÜìáôïò-áêñïÜìáôïò, ç
ðñáãìáôïðïßçóç åðéóôçìïíéêþí äçìïóéåýóåùí êáé ç ðáñï÷Þ óõìâïõëåõôéêþí õðçñåóéþí óå
ôïìåßò ôçò åöçñìïóìÝíçò åðéêïéíùíßáò (äçìïóéïãñáößá, äéáöÞìéóç, äçìüóéåò ó÷Ýóåéò,
ðïëéôéóôéêÞ êáé êïéíùíéêÞ åðéêïéíùíßá, ó÷åäéáóìüò êáé ç ÷ñÞóç íÝùí ôå÷íïëïãéþí ìå êïéíùíéêÝò
êáé åêðáéäåõôéêÝò äéáóôÜóåéò), ç ðñïóÝëêõóç ðüñùí áðü ôçí ÅðéôñïðÞ ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò
êáé Üëëïõò äéåèíåßò åñåõíçôéêïýò öïñåßò ãéá ôç äéåîáãùãÞ Ýñåõíáò óôá áíôéêåßìåíá ôïõ
Éíóôéôïýôïõ.

ÏñãÜíùóç êáé äïìÞ

Ôï Éíóôéôïýôï ÅöçñìïóìÝíçò Åðéêïéíùíßáò åßíáé Íïìéêü Ðñüóùðï Éäéùôéêïý Äéêáßïõ
(Í.Ð.É.Ä.) ìç êåñäïóêïðéêü êáé Ý÷åé äéïéêçôéêÞ êáé ïéêïíïìéêÞ áõôïôÝëåéá. Ôï Éíóôéôïýôï
äéïéêåßôáé áðü ôï ÄéåõèõíôÞ, ôïí ÁíáðëçñùôÞ ÄéåõèõíôÞ êáé ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï.  Ç èçôåßá
ôïõ ÄéåõèõíôÞ êáé ôïõ ÁíáðëçñùôÞ ÄéåõèõíôÞ åßíáé ðåíôáåôÞò. Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï
áðïôåëåßôáé áðü ôïõò:

ÊáèçãçôÞ Ìé÷Üëç ÌåúìÜñç, ÄéåõèõíôÞ
ÊáèçãçôÞ ÄçìÞôñç ×áñáëÜìðç, ÁíáðëçñùôÞ ÄéåõèõíôÞ
ÊáèçãÞôñéá Ñüç Ðáíáãéùôïðïýëïõ, ìÝëïò
ÁíáðëçñùôÞ ÊáèçãçôÞ Ìáíþëç ×áéñåôÜêç, ìÝëïò
Åðßêïõñï ÊáèçãçôÞ Óðýñï Ìïó÷ïíÜ, ìÝëïò

ÃñáììáôÝáò: Ñïýëá Ôóéôóïðïýëïõ  
Äéåýèõíóç: Óôáäßïõ 5, 105 62, ÁèÞíá.
ÔçëÝöùíï: 210 368 9413, 210 368 9423, Fax: 210 3245246

ÅñåõíçôéêÜ ðñïãñÜììáôá

� Ôï Å.Ð.É.Å.Å. óõììåôåß÷å ùò partner óôï ðñüãñáììá ôçò ÅõñùðáúêÞò ̧ íùóçò «Byzantium - Ear-
ly Islam», ìå ôñéåôÞ äéÜñêåéá (2005-2007), ôïõ ïðïßïõ óõíôïíéóôÞò êáé õðåýèõíïò åßíáé ç
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ÅëëçíéêÞ Åôáéñåßá ÐåñéâÜëëïíôïò êáé Ðñïóôáóßáò ôçò ÐïëéôéóôéêÞò ÊëçñïíïìéÜò, óôç
Èåóóáëïíßêç. Óôü÷ïò ôïõ ðñïãñÜììáôïò óôï ïðïßï óõììåôÝ÷ïõí áêüìç partners áðü Éôáëßá,
Êýðñï, ÉóñáÞë êáé Ðáëáéóôßíç åßíáé ç äéÜóùóç ôçò ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíïìéÜò óôç ÌÝóç
ÁíáôïëÞ.

� ÐáíåëëáäéêÞ Ýñåõíá ãéá ôç ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ÍÝáò ÃåíéÜò óôï ðëáßóéï ôïõ Ýñãïõ ÍÅÏËÁÉÁ,
ìå èÝìá: «Ç ÍÝá ãåíéÜ óôçí ÅëëÜäá óÞìåñá». Óôü÷ïò ôïõ åñåõíçôéêïý ðñïãñÜììáôïò åßíáé ç
äçìéïõñãßá áîéüðéóôùí êáé óõãêñßóéìùí âÜóåùí äåäïìÝíùí áíáöïñéêÜ ìå ôï ðñïößë ôçò
åëëçíéêÞò íåïëáßáò óÞìåñá.

� «ÊáôáãñáöÞ êáé ìåëÝôç ôçò åéäçóåïãñáöéêÞò êÜëõøçò ôçò ÅëëÜäáò êáé ôùí Ïëõìðéáêþí
Áãþíùí óôïí ÄéåèíÞ Ôýðï». Ç Ýñåõíá áõôÞ åêðïíÞèçêå ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ Õð. Ôýðïõ êáé
ÌÌÅ óôï ðëáßóéï ôùí áõîçìÝíùí áðáéôÞóåùí ôçò åðéêïéíùíéáêÞò ðïëéôéêÞò, ëüãù ôùí
Ïëõìðéáêþí Áãþíùí, ùò óõíÝ÷åéá ôçò Ýñåõíáò «Ç Åéêüíá ôçò ÅëëÜäáò óôïí ÄéåèíÞ Ôýðï». 

� ÐáñáãùãÞ åííÝá ôçëåïðôéêþí åêðïìðþí ìå èÝìá: «Ç ïäéêÞ áóöÜëåéá êáé ç êõêëïöïñéáêÞ
áãùãÞ êáé ðñïâïëÞ ôïõò óôïí ôçëåïðôéêü óôáèìü ÅÔ1», ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ Õðïõñãåßïõ
Ìåôáöïñþí êáé Åðéêïéíùíéþí. Óôü÷ïò ôçò ôçëåïðôéêÞò óåéñÜò «Æþíç Áóöáëåßáò», ç ïðïßá
ðñáãìáôïðïéÞèçêå óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ÅÑÔ Á.Å., åßíáé íá äïèåß Ýìöáóç óôçí åíçìÝñùóç ôïõ
ìÝóïõ ðïëßôç, ôïõ êáèçìåñéíïý ïäçãïý, ðñïêåéìÝíïõ ç åêðïìðÞ íá ëåéôïõñãÞóåé åêôüò ôùí
Üëëùí, åêðáéäåõôéêÜ, êõñßùò óå èÝìáôá áíáãêáßáò ïäéêÞò áóöÜëåéáò êáé êõêëïöïñéáêÞò
áãùãÞò. 

� ÐáñáãùãÞ ôçëåôáéíßáò ìå èÝìá: «Ï éäáíéêüò ðåñßðáôïò / Ðåæüäñïìïò Äéïíõóßïõ Áñåïðáãßôïõ».
Ç ôçëåôáéíßá áöïñÜ óôïí ðåæüäñïìï ôçò Äéïíõóßïõ Áñåïðáãßôïõ ï ïðïßïò, ìå ôçí åíïðïßçóç
ôùí êïñõöáßùí áñ÷áéïëïãéêþí ÷þñùí ôçò ÁèÞíáò åîåëß÷èçêå ó' Ýíáí éäáíéêü ðåñßðáôï.
ÁíÜèåóç ôçò Áíþíõìçò Åôáéñåßáò Åíïðïßçóçò Áñ÷áéïëïãéêþí ×þñùí. 

� ÐáñáãùãÞ ôçëåôáéíßáò ìå èÝìá, «Ïäüò Áäñéáíïý». Ç ôçëåôáéíßá ðáñïõóéÜæåé áðü êïíôÜ ôç
äçìéïõñãéêÞ ðåñéðÝôåéá ðïõ îåêßíçóå Þäç óôçí ðåñéï÷Þ ãýñù áðü ôçí ïäü Áäñéáíïý äåß÷íïíôáò
ôï ðþò ìÝñá ìå ôç ìÝñá áëëÜæåé ç öõóéïãíùìßá ôïõ ÷þñïõ. 

� ÐáñáãùãÞ âéíôåïôáéíßáò ìå èÝìá, «Ç ëåéôïõñãßá, ç éäéáßôåñç öõóéïãíùìßá êáé ïé ðñïïðôéêÝò
ôïõ åëëçíéêïý áåñïäñïìßïõ óôç ó÷Ýóç ôïõ ìå ôïí Üíèñùðï-åðéâÜôç». Ôï íôïêéìáíôÝñ, ôï ïðïßï
ðñáãìáôïðïéÞèçêå ãéá ôçí Õðçñåóßá ÐïëéôéêÞò Áåñïðïñßáò ôïõ Õð. Ìåôáöïñþí êáé
Åðéêïéíùíéþí, ðáñïõóéÜæåé ìå ìïíôÝñíï êé åõöÜíôáóôï ôñüðï ôçí «áôìüóöáéñá» êáé ôïí êüóìï
ôïõ áåñïäñïìßïõ, ôéò «óôéãìÝò» ôçò áíá÷þñçóçò êáé ôçò Üöéîçò êáé ãåíéêüôåñá ôéò äéÜöïñåò
ðëåõñÝò ôçò óõíÜíôçóçò êáé áíÜìéîçò ôùí åðéâáôþí óôïí ÷þñï ôïõ åèíéêïý áåñïäñïìßïõ Åë.
ÂåíéæÝëïò, åíüò ÷þñïõ ðïõ áðü ôç öýóç ôïõ áíÞêåé óôçí ÅëëÜäá êáé óôïí  óýã÷ñïíï ðëáíÞôç. 

� ÁíÜèåóç åìðåéñïãíùìïóýíçò ìå èÝìá, «Ðáñï÷Þ åîåéäéêåõìÝíùí óõìâïõëþí/ õðçñåóéþí óå
èÝìáôá ðëçñïöüñçóçò êáé äçìïóéüôçôáò ôïõ Åðé÷åéñçóéáêïý ÐñïãñÜììáôïò "Áíôáãùíé-
óôéêüôçôá" ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò». 

� ÐáñáãùãÞ Ýñãïõ ìå èÝìá: «Ç óçìáóßá ôçò ïäïéðïñßáò óôç óýã÷ñïíç åëëáäéêÞ ðüëç êáé
éäéáßôåñá óôçí ÁèÞíá» ìå áíÜèåóç ôïõ Õðïõñãåßïõ Ìåôáöïñþí êáé Åðéêïéíùíéþí. Ôï Ýñãï
áðïôåëåßôáé áðü ôá áêüëïõèá: á) ìéá óðïíäõëùôÞ ôçëåôáéíßá, äéÜñêåéáò 60´, ìå êåíôñéêü èÝìá
ôçí åõñýôåñç êïéíùíéêÞ óçìáóßá ôçò ïäïéðïñßáò êáé ôùí åëåýèåñùí ÷þñùí óôç óýã÷ñïíç
ÁèÞíá, â) Ýíá ÷Üñôç ðåæïäñüìùí êáé äñüìùí Þðéáò êõêëïöïñßáò óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÁèÞíáò, ã)
Ýíáí ôüìï ìå ôßôëï «Êáè' ïäüí», ìå åðéëåãìÝíá, åêëåêôÜ êåßìåíá êáé öùôïãñáößåò ó÷åôéêÜ ìå
ôï æÞôçìá ôçò ðåæïðïñßáò. Ôá êåßìåíá êáé ìÝñç ôçò ôçëåôáéíßáò Ý÷ïõí êáôáãñáöåß, äéáôßèåíôáé
êáé óå ìïñöÞ CD - ROM . 

� «Ç åéêüíá ôçò ÅëëÜäáò óôïí äéåèíÞ Ôýðï êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åëëçíéêÞò Ðñïåäñßáò óôçí
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ÅõñùðáúêÞ ̧ íùóç». Ç Ýñåõíá åêðïíÞèçêå ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ Õð. Ôýðïõ êáé ÌÌÅ óôï ðëáßóéï
ôùí áõîçìÝíùí áðáéôÞóåùí ôçò åðéêïéíùíéáêÞò ðïëéôéêÞò, ëüãù êáé ôçò Ðñïåäñßáò ôçò Å.Å. áëëÜ
êáé ôùí Ïëõìðéáêþí Áãþíùí ôïõ 2004, äßíïíôáò éäéáßôåñç Ýìöáóç óôá äçìïóéåýìáôá ðïõ
áöïñïýí óôçí ðñïåôïéìáóßá êáé õëïðïßçóç ôùí Ïëõìðéáêþí áãþíùí ôïõ 2004. 

� «Ç ÅõñùðáúêÞ Äçìüóéá Ôçëåüñáóç óôçí øçöéáêÞ åðï÷Þ. ÐñïôÜóåéò ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ
Ñáäéïöùíßá Ôçëåüñáóç» Ýñåõíá ãéá ôçí ðïñåßá áíÜðôõîçò ôçò øçöéáêÞò ôçëåüñáóçò óôç
ÄõôéêÞ Åõñþðç. 

� «Ôï Êïéíïâïýëéï óôïí Ôýðï êáé ôçí Ôçëåüñáóç» Ýñåõíá ãéá ôï ñüëï ôùí ÌÌÅ óôçí áðåéêüíéóç
ôïõ Åëëçíéêïý Êïéíïâïõëßïõ. 

� «Ç ó÷Ýóç ôùí ðáéäéþí - åöÞâùí ìå ôá åðéêïéíùíéáêÜ ìÝóá, êáèþò êáé ïé ôñüðïé ëåéôïõñãéêÞò
÷ñÞóçò êáé ÝíôáîÞò ôïõò óôçí åêðáéäåõôéêÞ äéáäéêáóßá» ï ñüëïò ôùí ÌÌÅ óôçí åêðáéäåõôéêÞ
äéáäéêáóßá.  

� «ÐïëéôéêÞ Åðéêïéíùíßá óôï Äéáäßêôõï». Ç Ýñåõíá åóôéÜæåé óôéò ðëåõñÝò ôçò ðïëéôéêÞò ÷ñÞóçò
ôïõ äéáäéêôýïõ.

� «Åèåëïíôéóìüò êáé Ïëõìðéáêïß Áãþíåò». ÅîÝëéîç ôçò óõììåôï÷Þò ôùí åèåëïíôþí óôç äéïñ-
ãÜíùóç ôùí Ïëõìðéáêþí Áãþíùí. 

� «Ðñïóäéïñéóìüò ÷ñüíïõ êáé êüóôïõò äçìéïõñãßáò Ðýëçò óôï Äéáäßêôõï»
� «Ôá êïéíùíéêÜ ìçíýìáôá ôùí Äçìüóéùí Ïñãáíéóìþí êáé ôùí ìç êõâåñíçôéêþí ïñãáíþóåùí óôçí

ÅëëÜäá: ðñïâëÞìáôá êáé ðñïïðôéêÝò». Ç Ýñåõíá áíé÷íåýåé ôçí êïéíùíéêÞ äéáöÞìéóç óôçí
ÅëëÜäá êáôÜ ôçí ðåñßïäï 1997-1999, üðùò áõôÞ ðñïâÜëëåôáé óôçí åëëçíéêÞ ôçëåüñáóç.

� «Ïé êïéíïâïõëåõôéêÝò åéäÞóåéò óôçí åëëçíéêÞ ôçëåüñáóç». Óôçí Ýñåõíá êáôáãñÜöåôáé ç åéêüíá
ôçò ÂïõëÞò ôùí ÅëëÞíùí óôá ÌÌÅ êáé ïé ó÷Ýóåéò ôùí åëëÞíùí âïõëåõôþí ìå ôçí ôçëåüñáóç.
ÄéåñåõíÜôáé ï ôñüðïò ìå ôïí ïðïßï ï Ôýðïò ðáñïõóéÜæåé ôï Êïéíïâïýëéï, ôá ìÝëç êáé ôéò
åñãáóßåò ôïõ, êáèþò êáé ôï ðþò ïé âïõëåõôÝò êáé ïé êïéíïâïõëåõôéêïß óõíôÜêôåò áíôéìåôùðßæïõí
ôçí ôçëåïðôéêÞ êÜëõøç ôçò ëåéôïõñãßáò ôçò ÂïõëÞò.

� «Ïäçãüò Äéá÷åßñéóçò Áñ÷éôåêôïíéêÞò ÊëçñïíïìéÜò (éóôïñßá, äåïíôïëïãßá, éäåïëïãßá êáé
áðïôåëÝóìáôá ôçò ðåñéüäïõ 1950-2000)». ¸ííïéá êáé ðåñéå÷üìåíï ôçò ðïëéôéóôéêÞò
êëçñïíïìéÜò, âáóéêÝò áñ÷Ýò êáé êñéôÞñéá êÞñõîçò åíüò äéáôçñçôÝïõ ìíçìåßïõ, éóôïñéêÞ
áíáäñïìÞ êáé óýã÷ñïíç áíôßëçøç óôçí éäåïëïãßá äéÜóùóçò êáé ðñïóôáóßáò ôçò ðïëéôéóôéêÞò
êëçñïíïìéÜò, ç óõíïìéëßá ðáñáäïóéáêÞò êáé óýã÷ñïíçò ðïëéôéóìéêÞò äçìéïõñãßáò, ç Ýííïéá ôçò
äéá÷åßñéóçò õëéêþí êáé Üõëùí öïñÝùí, åëëçíéêÞ åìðåéñßá 1950-200: êÝñäç, æçìéÝò, áðþëåéåò
êáé ðñïïðôéêÝò.

� «Ï ×áñßëáïò Ôñéêïýðçò, ðáôÝñáò ôïõ óýã÷ñïíïõ êïéíïâïõëåõôéóìïý óôçí ÅëëÜäá. Ç æùÞ êáé ôï
Ýñãï ôïõ». ÂéïãñáöéêÞ êáé éóôïñéêÞ âéíôåïôáéíßá ìå ôçí åõêáéñßá ôïõ åïñôáóìïý ôùí 100
÷ñüíùí áðü ôï èÜíáôü ôïõ. ÁíÜèåóç áðü ôç ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞíùí.

� «ÄùäåêÜíçóïò. Ôáîßäé ìÝóá óôï ÷ñüíï». ÍôïêéìáíôÝñ åðß ôç åõêáéñßá ôïõ åïñôáóìïý ôùí 50
÷ñüíùí áðü ôçí ðñïóÜñôçóç ôçò ÄùäåêáíÞóïõ. ÁíÜèåóç áðü ôç ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞíùí

� «ÄçìïóéïãñáöéêÞ äåïíôïëïãßá êáé ðñïóôáóßá Áíçëßêùí». Ç Ýñåõíá áó÷ïëÞèçêå ìå ôï æÞôçìá
ôçò ðñïóôáóßáò ôùí äéêáéùìÜôùí ôùí áíÞëéêùí ÷ñçóôþí óôï ðåäßï ôçò ñáäéïôçëåüñáóçò.
Ðñïúüí ôçò Ýñåõíáò Þôáí ç äçìéïõñãßá åíüò êþäéêá áõôïññýèìéóçò ôùí ñáäéïôçëåïôðéêþí
ìÝóùí.

� «Ôá oìïãåíåéáêÜ ÌÝóá Åðéêïéíùíßáò êáé ç äéåñåýíçóç ôçò ðïëéôéóìéêÞò ôáõôüôçôáò ôïõ
áðüäçìïõ åëëçíéóìïý». ¸ñåõíá ó÷åôéêÜ ìå ôçí áíáãêáéüôçôá óôÞñéîçò ôçò åðéêïéíùíéáêÞò
ðïëéôéêÞò ôçò åëëçíéêÞò ðïëéôåßáò ðïõ áöïñÜ óôçí ïìïãÝíåéá.

� «ØçöéáêÞ Ôçëåüñáóç óôçí Åõñþðç. ÐñïôÜóåéò ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Ôçëåüñáóç». ¸ñåõíá ãéá ôçí
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ôìÞìá åðéêïéíùíßáò êáé ìÝóùí ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò

ïäçãüò óðïõäþí

ðïñåßá áíÜðôõîçò ôçò øçöéáêÞò ôçëåüñáóçò óôç ÄõôéêÞ Åõñþðç. 
� «ÐñïâïëÞ äñáóôçñéïôÞôùí ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Åêðáßäåõóçò Åíçëßêùí/ÕÐÅÐÈ». Ôï

ðñüãñáììá áõôü áöïñÜ ôçí äéáäéêôõáêÞ, ñáäéïöùíéêÞ êáé ôçëåïðôéêÞ ðñïâïëÞ ôùí
äñáóôçñéïôÞôùí ôçò Ã.Ã. Åêðáßäåõóçò Åíçëßêùí ôïõ ÕÐÅÐÈ êáé åß÷å óôü÷ï ôçí áíÜðôõîç íÝùí
âáóéêþí äåîéïôÞôùí (óå ó÷Ýóç ìå ôçí åðé÷åéñçìáôéêüôçôá, ôçí ôå÷íïëïãßá êáé ôçí åðéêïéíùíßá)
óôïí ðëçèõóìü ôçò åëëçíéêÞò ðåñéöÝñåéáò.

� «¸ñåõíá ãéá ôçí ÅôáéñéêÞ ÊïéíùíéêÞ Åõèýíç óôéò Ìéêñïìåóáßåò Åðé÷åéñÞóåéò». Ç Ýñåõíá áõôÞ
åêðïíÞèçêå ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ Åëëçíéêïý Äéêôýïõ ãéá ôçí ÅôáéñéêÞ ÊïéíùíéêÞ Åõèýíç ìå
óõã÷ñçìáôïäüôçóç áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ. ÌÝóá áðü ôï ó÷åäéáóìü êáé ôçí áíÜðôõîç
äïìçìÝíïõ åñùôçìáôïëïãßïõ äéåñåõíÞèçêáí èÝìáôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí åöáñìïãÞ ôùí áñ÷þí ôçò
ÅôáéñéêÞò ÊïéíùíéêÞò Åõèýíçò (ÅÊÅ) áðü ôéò ìéêñïìåóáßåò åðé÷åéñÞóåéò (Ì/ÌÅ) óôçí
åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôçò ÁèÞíáò.

� «Ôçëåïðôéêüò ðïëéôéêüò (äéá)ëüãïò. Ïé áðåéêïíßóåéò ôçò ðïëéôéêÞò óôéò ôçëåìá÷ßåò êáé óôá
"ðáñÜèõñá" ôùí ôçëåïðôéêþí äåëôßùí åéäÞóåùí». Ç åí ëüãù Ýñåõíá ãéá ôçí ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá
Åðéêïéíùíßáò áðïóêïðïýóå óôç áíÜëõóç ðåñéå÷ïìÝíïõ åêðïìðþí äéáëüãïõ êáôÜ ôçí
ðñïåêëïãéêÞ ðåñßïäï ìå åðßêåíôñï ôéò ðñïåêëïãéêÝò áíôéðáñáèÝóåéò ôùí ðïëéôéêþí áñ÷çãþí
(debate) êáé ôùí ðïëéôéêþí óôá «ðáñÜèõñá» ôùí ôçëåïðôéêþí äåëôßùí åéäÞóåùí. Óôü÷ïò ôçò
Ýñåõíáò Þôáí íá åîåôÜóåé ôéò áíáðáñáóôÜóåéò ôçò ðïëéôéêÞò êáé íá äéåñåõíÞóåé ôéò åêöÜíóåéò
ôçò äçìïóéïãñáöéêÞò ðáñåßóäõóçò êáèþò êáé ôçí ðïéüôçôá ôçò ðáñå÷üìåíçò ðëçñïöïñßáò.

� «Åíôïðéóìüò, áíÜäåéîç êáé ðñïâïëÞ êáëþí ðñáêôéêþí øçöéáêÞò ðïëéôéóôéêÞò äçìéïõñãßáò, óôï
ìÝôñï 1.3 ôïõ ÅÐ ÊôÐ êáé äçìéïõñãßá Á´ öÜóçò èåóìïý áñéóôåßáò». Ç Ýñåõíá óôï ðëáßóéï ôïõ
Å.Ð. «Êïéíùíßá ôçò Ðëçñïöïñßáò» ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí áðïóêï-
ðoýóå óôçí åðåîåñãáóßá êñéôçñßùí áñéóôåßáò. Óôü÷ïò Þôáí ç äéåñåýíçóç, ç êáôáãñáöÞ, ï
åíôïðéóìüò, ç áîéïëüãçóç, ç áíÜäåéîç, ç ðñïâïëÞ êáé ç åðéâñÜâåõóç ôùí êáëþí ðñáêôéêþí, ãéá
ôçí ôåêìçñßùóç, øçöéïðïßçóç, åðéêïéíùíßá êáé ðñïâïëÞ ôçò ðïëéôéóôéêÞò êáé éóôïñéêÞò
êëçñïíïìéÜò, óå åèíéêü êáé åõñùðáúêü åðßðåäï. Ç äñÜóç åß÷å ùò áðïôÝëåóìá ôçí áðïíïìÞ
âñáâåßùí óå äéêáéïý÷ïõò ðïõ ðëçñïýóáí ôá êñéôÞñéá áñéóôåßáò, óôï ðñüôõðï áíôßóôïé÷ùí
âñáâåßùí óå åèíéêü êáé äéåèíÝò åðßðåäï.

� «Ôï îåêßíçìá - üøåéò ôçò íåáíéêÞò äçìéïõñãéêüôçôáò». Ôï åñåõíçôéêü ðñüãñáììá ãéá ôç Ã.Ã.
Åðéêïéíùíßáò - Ã.Ã. ÅíçìÝñùóçò áðïóêïðïýóå óôç äçìéïõñãßá åíüò øçöéáêïý áñ÷åßïõ óôï
ïðïßï óõãêåíôñþèçêáí åðéëåãìÝíá êåßìåíá ôçò ðáãêüóìéáò ëïãïôå÷íßáò, ôá ïðïßá áíáöÝñïíôáé
óôç ãÝíåóç ôïõ äçìéïõñãéêïý ðíåýìáôïò óå íÝïõò áíèñþðïõò ðáñÜ ôéò áíôßîïåò óõíèÞêåò êÜèå
åðï÷Þò (öôþ÷åéá, ðñïêáôáëÞøåéò, ðüëåìïé, êëð.). Óôü÷ïò ôïõ Þôáí íá áíáäåßîåé êáé íá ðñïâÜëåé
åðéêïéíùíéáêÜ ùò «ðñüôõðá» ðåñéðôþóåéò íÝùí ìå ðßóôç óôçí áíèñþðéíç èÝëçóç óôïí áíôßðïäá
ôùí «åéäþëùí» ôçò åìðïñåõìáôéêÞò ìáæéêÞò êïõëôïýñáò üðùò äéáìïñöþíïíôáé áðü ôéò
äéáöçìßóåéò êáé ôïí óýã÷ñïíï êáôáíáëùôéêü ðïëéôéóìü.

� «Ôá Åëëçíüðïõëá óôï Äéáäßêôõï: Åõêáéñßåò êáé Êßíäõíïé». Óôü÷ïò ôçò Ýñåõíáò åßíáé íá
âïçèÞóåé óôçí êáëýôåñç êáôáíüçóç ôçò ÷ñÞóçò ôïõ äéáäéêôýïõ áðü ôá ðáéäéÜ êáé íá
÷áñôïãñáöÞóåé ôéò áíáäõüìåíåò ôÜóåéò êáé ðñáêôéêÝò ÷ñÞóçò ôïõ áðü äéáöïñåôéêÝò êïéíùíéêÝò
ïìÜäåò óôçí ÅëëÜäá, ìéëþíôáò ôüóï ìå ôá ðáéäéÜ üóï êáé ìå ôïõò ãïíåßò ôïõò.  

� «Ç öÞìç ôçò ÅëëÜäáò óôá äéåèíÞ ÌÌÅ». Ôï åñåõíçôéêü ðñüãñáììá ãéá ôç Ã.Ã. Åðéêïéíùíßáò -
Ã.Ã. ÅíçìÝñùóçò Ý÷åé óôü÷ï ôçí ðïéïôéêÞ êáé ðïóïôéêÞ êáôáãñáöÞ êáèþò êáé ôçí áðïôßìçóç
ôçò åéêüíáò ôçò ÷þñáò óôá äéåèíÞ ÌÌÅ. 
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åèíéêü êáé êáðïäéóôñéáêü ðáíåðéóôÞìéï áèçíþí

ÅêðáéäåõôéêÜ ÐñïãñÜììáôá / ÓåìéíÜñéá

� Ôï Å.Ð.É.Å.Å. óå óõíåñãáóßá ìå ôï Centre International de Recherche, Formation et Interven-
tion Psychosociologique (C.I.R.F.I.P.) ôùí Ðáñéóßùí, ðñáãìáôïðïßçóå óåìéíÜñéá åõáéóèçôï-
ðïßçóçò êáé êáôÜñôéóçò óôçí øõ÷ïëïãßá ôùí ïìÜäùí êáé ôçí äéá÷åßñéóç ôùí áíèñùðßíùí ðüñùí
êáôÜ ôá Ýôç 2000-2002. Óôü÷ïò ôùí óåìéíáñßùí Þôáí íá êáôáíïÞóïõí ïé óõììåôÝ÷ïíôåò ôïí
ôñüðï ìå ôïí ïðïßï ïé ßäéïé óõììåôÝ÷ïõí óå ìéá ïìÜäá («äõíáìéêÞ ôçò ïìÜäáò»), þóôå íá
ìðïñïýí íá äéåõèýíïõí ïìÜäåò åñãáóßáò êáé íá äéá÷åéñßæïíôáé êáôáóôÜóåéò êñßóåùò ìÝóá ó'
áõôÝò.

� Ôï Å.Ð.É.Å.Å. óå óõíåñãáóßá ìå ôçí Athens Olympic Broadcasting (ÁÏÂ) ðñáãìáôïðïßçóå óôçí
ðåñßïäï 2003-2004, ôï åêðáéäåõôéêü ðñüãñáììá ìå èÝìá: «Åêðáéäåõôéêü Ñáäéïôçëåïðôéêü
Ðñüãñáììá (Broadcast Training Program)», ôï ïðïßï ðáñåß÷å êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá óå öïéôçôÝò
êáé öïéôÞôñéåò ôïõ ÔìÞìáôïò ÅÌÌÅ ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, èåùñçôéêÞ êáé ðñáêôéêÞ
åêðáßäåõóç, óå åéäéêüôçôåò ó÷åôéæüìåíåò ìå ôçí ôçëåüñáóç êáé ôçí ðáñáãùãÞ ôçëåïðôéêþí
ðñïãñáììÜôùí, ìå áðþôåñï óêïðü íá áðáó÷ïëÞóåé ïñéóìÝíïõò áðü ôïõò öïéôçôÝò áõôïýò ãéá
ôçí ñáäéïôçëåïðôéêÞ êÜëõøç ôùí Ïëõìðéáêþí Áãþíùí ôïõ 2004.

� ÓåìéíÜñéï ÅðáããåëìáôéêÞò Åðéìüñöùóçò ãéá åêðáéäåõôéêïýò ôçò ÄçìïôéêÞò Åêðáßäåõóçò ìå
èÝìá: «Áëöáâçôéóìüò óôá ÌÌÅ (Media Literacy): Äéáìïñöþíïíôáò êñéôéêïýò áíáãíþóôåò
ìçíõìÜôùí». Ôï ÓåìéíÜñéï åß÷å èåùñçôéêÜ êáé ðñáêôéêÜ ìáèÞìáôá äéÜñêåéáò 42 ùñþí áðü
Ïêôþâñéï Ýùò ÍïÝìâñéï 2004. Óôü÷ïò ôïõ óåìéíáñßïõ Þôáí ç êáôáíüçóç ôùí ðçãþí êáé ôùí
ôå÷íïëïãéþí ôçò åðéêïéíùíßáò, ôùí êùäßêùí ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé, ôùí ìçíõìÜôùí ðïõ
ðáñÜãïíôáé, êáé ôçò åðéëïãÞò, åñìçíåßáò êáé åðßäñáóçò ôùí ìçíõìÜôùí áõôþí. Áðþôåñïò
óêïðüò ôïõ Þôáí íá ðñïóöÝñåé óôçí áãïñÜ åñãáóßáò åðáããåëìáôßåò ìå êñéôéêÞ óêÝøç êáé íá
åêðáéäåýóåé ôïõò êáôáíáëùôÝò óôçí êñéôéêÞ áíÜãíùóÞ ôïõò. 

� Ôï Å.Ð.É.Å.Å. óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÅñãáóôÞñéï ÍÝùí Ôå÷íïëïãéþí óôçí Åðéêïéíùíßá, ôçí
Åêðáßäåõóç êáé ôá ÌÌÅ êáé ìå ôçí ¸íùóç Óõíôáêôþí Çëåêôñïíéêïý êáé Ðåñéïäéêïý Ôýðïõ
(Å.Ó.Ð.Ç.Ô.) äéïñãÜíùóáí óåìéíÜñéá ãéá äçìïóéïãñÜöïõò ðïõ åñãÜæïíôáé óå Ýíôõðá êáé
çëåêôñïíéêÜ ÌÌÅ.  Óôü÷ïò ôùí óåìéíáñßùí Þôáí ïé óõììåôÝ÷ïíôåò íá åìðëïõôßóïõí ôéò ãíþóåéò
ôïõò êáé íá âåëôéþóïõí ôéò éêáíüôçôÝò ôïõò óôç ÷ñÞóç ôùí íÝùí ìÝóùí, íá êáôáíïÞóïõí ôïí
åéäéêü ñüëï ðïõ äéáäñáìáôßæåé ç äçìïóéïãñáößá êáé ôï ëåéôïýñãçìá ôïõ äçìïóéïãñÜöïõ óôç
äçìïêñáôßá, êáèþò êáé íá ðñïâëçμáôéóôïýí êáé íá áðïêïμßóïõí ÷ñÞóéìá åñãáëåßá êáé ãíþóåéò
óå èÝμáôá äçμïóéïãñáöéêÞò äåïíôïëïãßáò. ÄéÜñêåéá óåìéíáñßùí: áðü 22/11/2004 Ýùò
02/02/2005, óõììåôåß÷áí óå áõôÜ 30 äçìïóéïãñÜöïé.

� «ÍÝåò ôå÷íïëïãßåò ôçò åðéêïéíùíßáò êáé ôçò äçìïóéïãñáößáò» (2007). Ôï óåìéíÜñéï
ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï ðëáßóéï ôïõ ðñïãñÜììáôïò ðïõ ÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü ôïí ÏÁÅÄ ìå ôßôëï
Ëïãáñéáóìüò ãéá ôçí Áðáó÷üëçóç êáé ôçí ÅðáããåëìáôéêÞ ÊáôÜñôéóç (ËÁÅÊ) ãéá ôçí
åðéìüñöùóç ôùí õðáëëÞëùí ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Åðéêïéíùíßáò.

Åêäüóåéò

� ÅðéìÝëåéá ôçò Ýêäïóçò ôùí Ðñáêôéêþí ôïõ Óõíåäñßïõ ìå èÝìá: ÌÝóá ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò êáé
Ðïëéôéóìüò (ÐÜôñá, 25-27 Ìáñôßïõ 2006), ôï ïðïßï ðñáãìáôïðïéÞèçêå áðü ôçí ÃåíéêÞ
Ãñáììáôåßá Åðéêïéíùíßáò êáé ÅíçìÝñùóçò.
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� Ôéìçôéêüò ôüìïò Óôï âÝëïò ôïõ ÷ñüíïõ ãéá ôïí Ïì. ÊáèçãçôÞ êáé Áêáäçìáúêü ê. Ã. ËÜââá,
åêäüóåéò University Studio Press, ÁèÞíá 2004. 

� Ç ØçöéáêÞ Ðñüêëçóç: ÌÌÅ êáé Äçìïêñáôßá, åðéìÝëåéá: Ñ. Ðáíáãéùôïðïýëïõ, åêäüóåéò
ÔõðùèÞôù - Ãéþñãïò Äáñäáíüò, ÔìÞìá Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÝóùí ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò -
Åèíéêü êáé Êáðïäéóôñéáêü ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí, 2003. 

� Ç Ðüëç óôï Êáëåéäïóêüðéï åðéìÝëåéá: Ã. ËÜââáò, Ì. ÌáñìáñÜò, Ó. ÔóéëÝíçò, Â. ×áóôáïãëïõ,
åêäüóåéò Å.Ð.É.Å.Å., ÁèÞíá 2001. 

� Áðüäçìïé ¸ëëçíåò,  åðéìÝëåéá: Â. Êáñáðïóôüëçò, Í. ÄåìåñôæÞò, Ä. Ðáðáäçìçôñßïõ, Á.
ÁñìåíÜêçò, åêäüóåéò õðïõñãåßïõ Ôýðïõ - ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ÅíçìÝñùóçò, ÁèÞíá 2001. 

� ÍÝåò Ôå÷íïëïãßåò êáé Ðáëáéïß Öüâïé óôï Ó÷ïëéêü Óýóôçìá ôùí Ê. ÄéáìáíôÜêç, Ì. ÍôÜâïõ, Ã.
Ðáíïýóç, åêäüóåéò ÐáðáæÞóç / Å.Ð.É.Å.Å., ÁèÞíá 2001. 

� ÆçôÞìáôá ÄçìïóéïãñáöéêÞò Äåïíôïëïãßáò, åðéìÝëåéá: Ó. Ðáðáèáíáóüðïõëïò - Ì. Êïìíçíïý,
åêäüóåéò Êáóôáíéþôç / Å.Ð.É.Å.Å., ÁèÞíá 1999. 

� Ôï Êïéíïâïýëéï óôïí Ôýðï êáé ôçí Ôçëåüñáóç ôùí Í.ÄåìåñôæÞ - Á. ÁñìåíÜêç, ÂïõëÞ ôùí
ÅëëÞíùí, 1999. «Êïéíïâïýëéï êáé ÌÌÅ», ÐñáêôéêÜ Óõíåäñßïõ, ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞíùí, 2000.

� Êïéíïâïýëéï êáé ÌÝóá ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò, Å.Ð.É.Å.Å., ¸êäïóç ôçò ÂïõëÞò ôùí ÅëëÞíùí,
1998.

� Ç Âßá óôçí ÅëëçíéêÞ Ôçëåüñáóç ôïõ Ó. Ðáðáèáíáóüðïõëïõ, åêäüóåéò Êáóôáíéþôç, 1999. 
� Ç «êáôáóêåõÞ» ôçò ðñáãìáôéêüôçôáò êáé ôá ÌÌÅ, åðéìÝëåéá: Ñ. Ðáíáãéùôïðïýëïõ, Ð.

Ñçãïðïýëïõ, Ì. ÑÞãïõ, Ó. ÍïôÜñçò, åêäüóåéò ÁëåîÜíäñåéá, ÔìÞìá Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÝóùí
ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò - Åèíéêü êáé Êáðïäéóôñéáêü ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí, MÜñôéïò 1998. 

ÓõíÝäñéá / ÄéáëÝîåéò

2004-2011 Áðü ôï 2004 ôï ÅÐÉÅÅ Ý÷åé äéïñãáíþóåé Ýîé êýêëïõò äéáëÝîåùí ìå èÝìá «ÆçôÞìáôá
Åðéêïéíùíßáò». ÁíÜìåóá óôïò èåìáôéêÝò ðïõ äéïñãÜíùóå Þôáí:  «Ôï óåíÜñéï óôçí
ÅëëÜäá», «Ç êáôáíÜëùóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôùí ÌÌÅ óôéò íåáñÝò çëéêßåò», «Social net-
works and community», «ÐáéäéÜ êáé íÝïé óôï äéáäßêôõï: åõêáéñßåò êáé êßíäõíïé»,
«ÁíÜðôõîç   íÝùí   õðçñåóéþí   óõììåôï÷éêÞò   øçöéáêÞò   åðéêïéíùíßáò  êáé
çëåêôñïíéêÞò äéáêõâÝñíçóçò», «Ãëþóóá êáé ÌÌÅ», «ÌÌÅ êáé ìåôáíÜóôåõóç:
ñáôóéóôéêüò ëüãïò êáé öïâéêÝò åéêüíåò», «ÌÜèçóç âáóéóìÝíç óôá çëåêôñïíéêÜ
ðáé÷íßäéá», «Ó÷Ýóåéò êáé åðéêïéíùíßá ôùí öýëùí: åñãáóßá, öéëßá, æåõãÜñé», «Ç ñýèìéóç
ôùí çëåêôñïíéêþí ÌÌÅ óôï óôÜäéï ôçò ìåôÜâáóçò óôçí øçöéáêÞ åðï÷Þ», «Ðáãêüóìéá
äïñõöïñéêÞ ôçëåüñáóç êáé äéåèíÞò åíçìÝñùóç», «Ç ãõíáßêá óôá ÌÌÅ», «Ç
èåáìáôïðïßçóç ôçò áèëçôéêÞò âßáò», «ÐïëéôéêÞ êáé ôá ÌÌÅ», «Ç ðïëéôéêÞ óôçí
áôïìéêÞ ìíÞìç 1960-2005», «Ôï åëëçíéêü íôïêéìáíôÝñ êáé ôï ìÝëëïí ôïõ», «Ç
Äçìïêñáôßá ôùí äçìïóêïðÞóåùí», «Ç êïéíùíéïëïãßá ôùí óõãêéíÞóåùí», «ÌÝóá
ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò êáé ðïéíéêÞ äßêç», «Ïé óýã÷ñïíåò ôÜóåéò óôç äéáöÞìéóç».

2011 �ÕâñéäéêÞ Ðüëç�, 4-5 Ìáñôßïõ 2011
2010 ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï �Europe and the media: new developments in social theory and

research�, Ïêôþâñéïò 2010
2010 ÇìÝñåò Åõ÷ñçóôßáò êáé Ðñïóâáóéìüôçôáò, ÍïÝìâñéïò 2010
2008 ÓõíÝäñéï, åñãáóôÞñéá êáé ðáñÜëëçëåò åêäçëþóåéò ìå ôßôëï «ÇìÝñåò Åõ÷ñçóôßáò êáé
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Ðñïóâáóéìüôçôáò 2008» (ÁèÞíá, 10-14 Íïåìâñßïõ 2008).
2007 ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï «ÅUTIC 2007- ÐñïêëÞóåéò êáé ÷ñÞóåéò ôùí ôå÷íïëïãéþí ôçò

ðëçñïöïñßáò êáé ôçò åðéêïéíùíßáò», ìå èÝìá: «ÄéÜ÷õóç ôùí ìÝóùí êáé ôçò ðëçñïöï-
ñßáò: Ðñïò ìéá áíïé÷ôÞ êïéíùíßá» (ÁèÞíá, 7-10 Íïåìâñßïõ 2007). 

2005 Çìåñßäá ìå èÝìá: «ÁèÞíá 2004: Ìåôá-ïëõìðéáêïß áíáóôï÷áóìïß», ÁèÞíá, 25 Éáíïõ-
áñßïõ 2005.

2003 ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï ÊëéíéêÞò ÊïéíùíéêÞò Øõ÷ïëïãßáò «Êïéíùíßá óå êñßóç êáé áíáæÞôçóç
íïÞìáôïò», ÁèÞíá-ÓðÝôóåò, 28 ÌáÀïõ - 1 Éïõíßïõ 2003.

2001 ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï ôïõ ÔìÞìáôïò Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÌÅ, ìå èÝìá: «ØçöéáêÞ
ðñüêëçóç: ÌÌÅ êáéÄçìïêñáôßá», 10-12 ÌáÀïõ 2001. 

2001 Óôï ðëáßóéï ôïõ ÅÐÉÅÅ ï ÔïìÝáò Øõ÷ïëïãßáò ôçò Åðéêïéíùíßáò, Åðéêïéíùíéáêþí
Åöáñìïãþí êáé Ó÷åäéáóìïý ôïõ ÔìÞìáôïò Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÌÅ ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ
Áèçíþí óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÔìÞìá Åèíïëïãßáò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ôçò Óôïê÷üëìçò
äéïñãÜíùóå ôï äéåèíÝò óõíÝäñéï «Óåîïõáëéêüôçôåò êáé Êïéíùíßá», ÁèÞíá, 4-6
Ïêôùâñßïõ 2001.

2000 «Ôï Êïéíïâïýëéï óôïí Ôýðï êáé ôçí Ôçëåüñáóç», Çìåñßäá, 18 Éáíïõáñßïõ 2000 óå
óõíåñãáóßá ìå ôç ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞíùí. 

1999 ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï ÊëéíéêÞò Êïéíùíéïëïãßáò êáé ÊëéíéêÞò ÊïéíùíéêÞò Øõ÷ïëïãßáò ìå
èÝìá: «Åîïõóßá-Âßá-Ðüíïò», ÓðÝôóåò, 13-16 ÌáÀïõ 1999.

1998 «Êïéíïâïýëéï êáé ÌÌÅ», ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï, ÆÜððåéï 1-2 Ïêôùâñßïõ 1998, óå
óõíåñãáóßá ìå ôç ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞíùí.

1997 «ÆçôÞìáôá äçìïóéïãñáöéêÞò äåïíôïëïãßáò» Äéçìåñßäá, ÁèÞíá 1-2 Äåêåìâñßïõ 1997.
×ïñçãïß: Õðïõñãåßï Ôýðïõ êáé ÌÌÅ, Ìïñöùôéêü ÔìÞìá Ðñåóâåßáò Ç.Ð.Á.
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Åðéóôçìïíéêü Ðåñéïäéêü     
«ÆÇÔÇÌÁÔÁ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ»

Ôï ÔìÞìá Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÌÅ ôïõ Åèíéêïý êáé Êáðïäéóôñéáêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí êáé
ôï Åñåõíçôéêü Ðáíåðéóôçìéáêü Éíóôéôïýôï ÅöçñìïóìÝíçò Åðéêïéíùíßáò (ÅÐÉÅÅ) îåêßíçóáí
ôçí Ýêäïóç ôïõ åðéóôçìïíéêïý ðåñéïäéêïý ÆçôÞìáôá Åðéêïéíùíßáò, ìå óôü÷ï íá óõìâÜëëïõí
óôçí áíÜðôõîç ôçò ìåëÝôçò ôçò åðéêïéíùíßáò êáé ôùí ìÝóùí ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò óôç ÷þñá ìáò.
Óå ìéá óõãêõñßá óôçí ïðïßá ó÷åäüí ïé ðÜíôåò áó÷ïëïýíôáé êáé áíáöÝñïíôáé óôçí Åðéêïéíùíßá
êáé ôá ÌÌÅ, óõ÷íÜ ÷ùñßò ôï êáôÜëëçëï åðéóôçìïíéêü õðüâáèñï, ç ìåëÝôç ôçò åðéêïéíùíßáò,
åíüò ðåäßïõ åî ïñéóìïý ðïëõåðéóôçìïíéêïý, äåí åß÷å Ýùò óÞìåñá ôçí ôý÷ç Þ ôç äõíáôüôçôá íá
åêöñáóôåß óôç ÷þñá ìáò, óôï ðëáßóéï åíüò åðéóôçìïíéêïý ðåñéïäéêïý. Ôï ÔìÞìá Åðéêïéíùíßáò
êáé ÌÌÅ êáé ôï ÅÐÉÅÅ åðéäéþêïõí íá êáëýøïõí áõôÞí ôçí áíÜãêç, åéóÜãïíôáò ôá ÆçôÞìáôá
Åðéêïéíùíßáò ùò Ýíá âÞìá ãéá ôçí Ýêöñáóç Ýãêõñïõ åðéóôçìïíéêïý ðñïâëçìáôéóìïý êáé
äçìüóéïõ äéáëüãïõ.

Ôá ÆçôÞìáôá Åðéêïéíùíßáò áðåõèýíïíôáé óôçí áêáäçìáúêÞ êïéíüôçôá, óôïõò äçìïóéïãñÜöïõò,
óôïõò ðïëéôéêïýò êáé ôïõò íÝïõò åñåõíçôÝò. ¼ðùò óõíÜãåôáé áðü ôïí ôßôëï, ôï ðåñéïäéêü
áðïóêïðåß ü÷é ìüíï íá óõìâÜëåé óôçí áíÜðôõîç êáé ôç äéáôýðùóç èåùñçôéêÞò óêÝøçò êáé
åñåõíçôéêÞò ðáñáãùãÞò õøçëÞò ðïéüôçôáò, áëëÜ êáé íá ðáñáêéíÞóåé óå ìéá áíôáëëáãÞ éäåþí
ðïõ èá åìðëïõôßóåé ôç ìåëÝôç ôïõ åõñýôåñïõ öáéíïìÝíïõ ôçò åðéêïéíùíßáò ìÝóá óôï
ðïëõäéÜóôáôï ðëáßóéü ôçò. Ôï ðëáßóéï áõôü ïñßæåôáé áðü ôçí áëëçëåðßäñáóç ðïëéôéêþí,
ïéêïíïìéêþí, ðïëéôéóìéêþí, êïéíùíéêþí, ôå÷íïëïãéêþí, áéóèçôéêþí êáé éóôïñéêþí ðáñáìÝôñùí.

Ôá ÆçôÞìáôá Åðéêïéíùíßáò äçìïóéåýïõí Üñèñá óôá åëëçíéêÜ êáé åêäßäïíôáé äýï öïñÝò ôï
÷ñüíï, óå óõíåñãáóßá êáé ìå ôçí åðéìÝëåéá ôùí Åêäüóåùí Êáóôáíéþôç. ¸äñá ôïõ ðåñéïäéêïý
åßíáé ôï Åñåõíçôéêü Ðáíåðéóôçìéáêü Éíóôéôïýôï ÅöçñìïóìÝíçò Åðéêïéíùíßáò ôïõ ÔìÞìáôïò
Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÌÅ ôïõ Åèíéêïý êáé Êáðïäéóôñéáêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí. Åõåëðé-
óôïýìå üôé ç óõãêåêñéìÝíç ðñùôïâïõëßá èá êáëýøåé Ýíá åðéóôçìïíéêü êåíü, ìå âáóéêü êñéôÞñéï
ôçí êñéôéêÞ áíÜëõóç ôùí åðéêïéíùíéáêþí öáéíïìÝíùí, êáé èá åìðëïõôßóåé ôçí êáôáíüçóç ìáò
ãéá ôï ðïëõóýíèåôï êáé ðáíôá÷üèåí âáëëüìåíï ðåäßï ôçò åðéêïéíùíßáò.

ÔÅÕ×ÏÓ 1ï: Ç ðïëéôéêÞ ïéêïíïìßá ôùí Ïëõìðéáêþí Áãþíùí - ÏëõìðéáêÝò ðüëåéò êáé
åðéêïéíùíßá - Ç åðéêïéíùíéáêÞ óôñáôçãéêÞ ôçò ÁèÞíáò - Ç äéåèíÞò åéêüíá ôçò
ÅëëÜäáò - Ç åëëçíéêÞ êïéíÞ ãíþìç êáé ç äéïñãÜíùóç ôùí Áãþíùí - Ïé áíôéëÞøåéò
ôùí Áìåñéêáíþí - Ïé Ïëõìðéáêïß Áãþíåò ôïõ 1896 êáé ï Ôýðïò.

ÔÅÕ×ÏÓ 2ï: Ëïãïäïóßá êáé äçìïóßåõóç óôçí åðï÷Þ ôçò ðëçñïöïñßáò - Äçìïêñáôßá êáé ÌÌÅ
- Êïéíùíßá ôçò Ðëçñïöïñßáò êáé êïéíùíéïëïãßá ôïõ ìÝëëïíôïò - Ï Ôýðïò ùò ðçãÞ
ôçò óýã÷ñïíçò éóôïñßáò - Ç êïéíùíéêÞ Ýëåõóç ôïõ ñáäéïöþíïõ - ÄõíçôéêÞ
ðñáãìáôéêüôçôá - Éóôïóåëßäåò ÅëëÞíùí âïõëåõôþí - Ç ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç êáé ïé
¸ëëçíåò äçìïóéïãñÜöïé.

ÔÅÕ×ÏÓ 3ï: ÅêëïãÝò óôç Âñåôáíßá - ÐïëéôéêÞ êáé Êïéíïâïýëéï óôçí Éôáëßá - ÊïéíïâïõëåõôéêÝò
åéäÞóåéò óôçí ÅëëçíéêÞ Ôçëåüñáóç - Ç ðïëéôéêÞ óôá «ðáñÜèõñá» - Ïé õðïøÞöéïé
óôï Äéáäßêôõï.
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ÔÅÕ×ÏÓ 4ï: Ëáúêéóìüò êáé ìÝóá åíçìÝñùóçò - Ç ìåôÜâáóç óôïí «õøçëü ìïíôåñíéóìü» ôçò
áìåñéêáíéêÞò äçìïóéïãñáößáò: Ìéá åðáíåêôßìçóç - Ôï æÞôçìá ôçò áãùãÞò óôá
ÌÌÅ óå éóôïñéêÞ ðñïïðôéêÞ. Áðü ôïí ðáèçôéêü áðïäÝêôç óôïí åíåñãü åðéôåëåóôÞ
- Ï åîïâåëéóìüò ôïõ ðïëéôéóìïý áðü ôçí åëëçíéêÞ ôçëåüñáóç - ÌÌÅ êáé
íáñêùôéêÜ: éäåïëçðôéêÞ óõìðáéãíßá; - Ôçëåüñáóç êáé âßá: áðåéêïíßóåéò óêçíþí
âßáò óôçí åëëçíéêÞ ôçëåüñáóç.

ÔÅÕ×ÏÓ 5ï: Ôï ðåñéå÷üìåíï ôùí íÝùí ìÝóùí - Ïé åðéêïéíùíéáêÝò äéáóôÜóåéò ôïõ íÝïõ
ôå÷íïëïãéêïý ðåñéâÜëëïíôïò - Ôï äéáäßêôõï ùò åõöõÝò ìÝóï åðéêïéíùíßáò - Ôá íÝá
ìÝóá åðéêïéíùíßáò êáé ç óýã÷ñïíç ðüëç - E-zines.gr - Ç ðïñåßá áíÜðôõîçò ôùí
çëåêôñïíéêþí ðáé÷íéäéþí

ÔÅÕ×ÏÓ 6ï: ÌïñöÝò áëöáâçôéóìïý óôá øçöéáêÜ ìÝóá - Ïðôéêïáêïõóôéêüò áëöáâçôéóìüò
óôçí ÅëëÜäá - Ç åíóùìÜôùóç ôïõ áëöáâçôéóìïý óôá ÌÝóá Åðéêïéíùíßáò -
Ðñïößë, éêáíüôçôåò ôïõ åêðáéäåõôéêïý ôùí ìÝóùí - Áðü èåáôÝò ðáñáãùãïß - Ç
÷ñÞóç ôùí ÌÝóùí Åðéêïéíùíßáò áðü ôïõò íÝïõò

ÔÅÕ×ÏÓ 7ï: Ç åéêïíéêÞ óöáßñá 2.0 - ÐíåõìáôéêÞ éäéïêôçóßá êáé åðéêïéíùíßá óôïí
êõâåñíï÷þñï - Ðáãêüóìéá äßêôõá åíçìÝñùóçò êáé åîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ -
ÔçëåïðôéêÝò åéäÞóåéò êáé èåóìïß - ÊéíçôÞ ôçëåöùíßá êáé ðïëéôéêïß.

ÔÅÕ×ÏÓ 8ï: Äçìüóéåò Ó÷Ýóåéò êáé Äçìüóéá Åðéêïéíùíßá - ÄéáöçìéóôéêÞ åðéêïéíùíßá êáé
ÅëëçíéêÝò äéáöçìßóåéò - Äçìüóéåò Ó÷Ýóåéò êáé ÐñïðáãÜíäá - Äéåèíïðïßçóç ôùí
ÌÝóùí Åðéêïéíùíßáò - ÐïëéôéêÞ Íïçìïóýíç êáé ÅíçìÝñùóç - Ïé Ïëõìðéáêïß
Áãþíåò êáé ôá íÝá ìÝóá åðéêïéíùíßáò - ÌÝôñçóç êáé Áîéïëüãçóç ôçò
Äéáäñáóôéêüôçôáò óôéò Éóôïóåëßäåò Ìïõóéêþí.

ÔÅÕ×ÏÓ 9ï: ÁöéÝñùìá óôï èÝìá «Ïé ãëþóóåò ôùí ÌÌÅ» - Ðïëõãëùóóßá êáé ÌÌÅ - Ç
ðïëõãëùóóßá óôçí áßèïõóá óýíôáîçò - ÅèíïãñáöéêÞ êïéíùíéïãëùóóïëïãßá êáé
(íÝá) ìßíôéá - Ðïëõôñïðéêüôçôá, äéáêåéìåíéêüôçôá êáé åôåñïãëùóóßá óôï
äéáäßêôõï - Ôá ãñáðôÜ ìçíýìáôá SMS - ÅííïéáêÝò ìåôáöïñÝò êáé ëåîéêÝò
óõìðáñáèÝóåéò óå ôçëåïðôéêÜ äåëôßá åéäÞóåùí - ÃëùóóéêÞ ðïéêéëßá êáé
äçìïóéïãñáöéêüò ëüãïò.

ÔÅÕ×ÏÓ 10ï: 20 ÷ñüíéá åëëçíéêÞò éäéùôéêÞò ôçëåüñáóçò (1989-2009): ¸íáò áðïëïãéóìüò - Ôï
èïëü øçöéáêü ôçëåïðôéêü ðåäßï ôçò ÅëëÜäáò - Ç ðïñåßá ôçò éäéùôéêÞò
ñáäéïöùíßáò óôçí ÅëëÜäá - Ïé áèçíáúêÝò åöçìåñßäåò ìåôÜ ôï 1989: Ïé
áëëïéþóåéò, ïé áëëáãÝò, ïé êñßóéìåò ðñïóáñìïãÝò - ÅëëçíéêÞ êéíçìáôïãñáöéêÞ
âéïìç÷áíßá: Ìåôáâáëëüìåíåò ôÜóåéò, ìåôáâáëëüìåíá áêñïáôÞñéá - En Blogs:
Áðü ôï äéáäßêôõï óôçí blogüóöáéñá - ÄéáäéêôõáêÜ ÌÌÅ êáé ôá ðñüôõðá ôïõ
Web 2.0: H åëëçíéêÞ ðåñßðôùóç - ÃíùóôéêÝò åðéäñÜóåéò ôçò óõíáéóèçìáôéêÞò
áôæÝíôáò ôùí ôçëåïðôéêþí åéäÞóåùí - Ï ñüëïò ôçò ìïõóéêÞò êáé ôçò ðïëéôéêÞò óôï
ðåéñáôéêü ñáäéüöùíï ôçò Èåóóáëïíßêçò
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ïäçãüò óðïõäþí

ÔÅÕ×ÏÓ 11ï: Ðïñíïãñáößá, Êïõëôïýñá êáé ÌÝóá Åðéêïéíùíßáò: Ðñïâëçìáôéóìïß ãýñù áðü
ðáëáéÜ êáé íÝá öáéíüìåíá - Öýëï, óåîïõáëéêüôçôá êáé óýíïñá óå êñßóç: ìßá
êñéôéêÞ ðñïóÝããéóç ôïõ trafficking - Not a Love Story: ×áñôïãñáöþíôáò ôçí
êñßóç ãýñù áðü ôï óåî êáé öýëï óôïí ÊáíáäÜ - ÐáéäéêÞ ðïñíïãñáößá óôï
äéáäßêôõï êáé ïé áëëáãÝò ðïëéôéêÞò. Ç ðåñßðôùóç ôçò ÅëëÜäáò - Ìïé÷åßá ôïõ
ìáôéïý: Êáôáíáëþíïíôáò Ðïñíïãñáößá óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ - Áðü ôçí êïéíùíßá
ðïëéôþí óôçí "êïéíùíßá ðïñíü": Ç ðåñßðôùóç ôïõ bourdela.com - Ç Üóêçóç
ñõèìéóôéêïý êáé êõñùôéêïý Ýëåã÷ïõ óôç äéáöçìéóôéêÞ åðéêïéíùíßá - To
'ÐáñÜäïîï' ôïõ ÁíÜñðáóôïõ: ÓêÝøåéò ðÜíù óå Ýíá Äéáöçìéóôéêü Óëüãêáí

ÄÉÊÔÕÁÊÇ ÕÐÏÄÏÌÇ ÔÌÇÌÁÔÏÓ

ÇëåêôñïíéêÞ Ãñáììáôåßá
Áðü ôï 2011, ôï ÔìÞìá ëå÷åé áíôá÷èåß óôï óýóôçìá ôçò ÇëåêôñïíéêÞò Ãñáììáôåßáò (http://my-
studies.uoa.gr).  Ç åöáñìïãÞ áõôÞ ðáñÝ÷åé óôïõò öïéôçôÝò ôç äõíáôüôçôá íá åðéêïéíùíÞóïõí ìå
ôç Ãñáììáôåßá ôïõ ÔìÞìáôïò áðü ïðïéïäÞðïôå Ç/Õ, ïðïõäÞðïôå óôïí êüóìï! Áðü ôï óðßôé, ôï
internet cafe, ôçí åîï÷éêÞ êáôïéêßá, ôç âéâëéïèÞêç, ïé öïéôçôÝò ìðïñïýí íá ðñáãìáôïðïéÞóïõí
äéÜöïñåò åíÝñãåéåò ðïõ áöïñïýí áõôïýò/Ýò êáé ôç Ãñáììáôåßá, åýêïëá êáé ãñÞãïñá.
Áíáëõôéêüôåñá, ïé öïéôçôÝò/ôñéåò Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá:
- íá äïõí Þ/êáé íá åêôõðþóïõí ôç âáèìïëïãßá ôïõò óå êÜðïéá Þ óå üëåò ôéò åîåôáóôéêÝò

ðåñéüäïõò óå Ýíá Þ ðåñéóóüôåñá ìáèÞìáôá, Þ óõãêåíôñùôéêÜ ìå âÜóç ôéò åðéôõ÷çìÝíåò Þ ôéò
áðïôõ÷çìÝíåò ðñïóðÜèåéåò 

- íá Ý÷ïõí ðëçñïöïñßåò ãéá ïðïéïäÞðïôå ìÜèçìá ôïõ ÐñïãñÜììáôïò Óðïõäþí (äéäáêôéêÝò
ìïíÜäåò, ðéóôùôéêÝò ìïíÜäåò, âÜóç, þñåò äéäáóêáëßáò, êáèçãçôÞò, óõããñÜììáôá êôë)

- íá äçëþóïõí ôá ìáèÞìáôá ãéá ôá ïðïßá åíäéáöÝñïíôáé íá ðáñáêïëïõèÞóïõí óôï åðüìåíï
åîÜìçíï

- íá óõìðëçñþóïõí áéôÞóåéò ãéá ôçí Ýêäïóç ïðïéïõäÞðïôå äéáèÝóéìïõ ðéóôïðïéçôéêïý Ý÷åé
êáèïñßóåé ç Ãñáììáôåßá (áíáëõôéêÞò âáèìïëïãßáò, óôñáôïëïãßáò, åöïñßáò ê.Ü.)

ÇëåêôñïíéêÞ ÄÞëùóç ÓõããñáììÜôùí
Ôï óýóôçìá ÅÕÄÏÎÏÓ (http://eudoxus.gr/) åßíáé ìßá ðñùôïðïñéáêÞ õðçñåóßá ãéá ôçí Üìåóç êáé
ïëïêëçñùìÝíç ðáñï÷Þ ôùí ÓõããñáììÜôùí ôùí öïéôçôþí.
Ç äéáäéêáóßá åßíáé ðëÞñùò áõôïìáôïðïéçìÝíç êáé ðñïóöÝñåé:
- ÐëÞñç åíçìÝñùóç óôïõò öïéôçôÝò ãéá ôá ðáñå÷üìåíá ÓõããñÜììáôá óå êÜèå ìÜèçìá 
- Äõíáôüôçôá Üìåóçò ðáñáëáâÞò ôùí ÓõããñáììÜôùí êáé 
- Áðïôåëåóìáôéêïýò ìç÷áíéóìïýò ãéá ôçí ôá÷åßá áðïæçìßùóç ôùí Åêäïôþí êáé ãéá ôçí áðïôñïðÞ

ôçò êáôá÷ñçóôéêÞò åêìåôÜëëåõóçò ôùí äçìüóéùí ðüñùí 

Åðéóçìáßíåôå óôïõò öïéôçôÝò ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýí ôçí çëåêôñïíéêÞ ãñáììáôåßá (mystudies) êáé
ôïí åýäïîï íá äçëþíïõí êáé óôá äýï óõóôÞìáôá ôá ßäéá ìáèÞìáôá êáé óõããñÜììáôá.
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ÇëåêôñïíéêÞ ôÜîç
ÐïëëÜ ìáèÞìáôá ôïõ ÔìÞìáôïò Ý÷ïõí ðáñÜëëçëá ðáñïõóßá óôçí "çëåêôñïíéêÞ ôÜîç". Ç
ðëáôöüñìá "çëåêôñïíéêÞ ôÜîç" ôïõ ÅÊÐÁ áðïôåëåß Ýíá ïëïêëçñùìÝíï Óýóôçìá Äéá÷åßñéóçò
Çëåêôñïíéêþí ÌáèçìÜôùí. ¸÷åé ó÷åäéáóôåß ìå ðñïóáíáôïëéóìü ôçí åíßó÷õóç ôçò óõìâáôéêÞò
äéäáóêáëßáò áîéïðïéþíôáò ôçí Þäç óå õøçëü âáèìü áöïìïéùìÝíç óôï ÷þñï ôçò åêðáßäåõóçò
ðëçñïöïñéêÞ ôå÷íïëïãßá. Áêïëïõèåß ôç öéëïóïößá ôïõ ëïãéóìéêïý áíïéêôïý êþäéêá êáé
õðïóôçñßæåé ôçí õðçñåóßá Áóýã÷ñïíçò Ôçëåêðáßäåõóçò ÷ùñßò ðåñéïñéóìïýò êáé äåóìåýóåéò. Ç
ðñüóâáóç óôçí õðçñåóßá ãßíåôáé ìå ôç ÷ñÞóç åíüò áðëïý öõëëïìåôñçôÞ (web browser) ÷ùñßò ôçí
áðáßôçóç åîåéäéêåõìÝíùí ôå÷íéêþí ãíþóåùí.Óôü÷ïò åßíáé ç åíßó÷õóç ôçò åêðáéäåõôéêÞò
äéáäéêáóßáò, ðñïóöÝñïíôáò óôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò Ýíá äõíáìéêü ðåñéâÜëëïí áëëçëåðßäñáóçò êáé
óõíå÷ïýò åðéêïéíùíßáò åêðáéäåõôÞ åêðáéäåõüìåíïõ. Åéäéêüôåñá, åðéôñÝðåé óôïí åêðáéäåõôÞ ôçí
çëåêôñïíéêÞ ïñãÜíùóç, áðïèÞêåõóç êáé ðáñïõóßáóç ôïõ åêðáéäåõôéêïý õëéêïý êáé ðáñÝ÷åé
óôïí åêðáéäåõüìåíï Ýíá åíáëëáêôéêü êáíÜëé åîáôïìéêåõìÝíçò ìÜèçóçò áíåîÜñôçôï áðü
÷ùñï÷ñïíéêÝò äåóìåýóåéò (http://eclass.uoa.gr/).

Äßêôõï "@áèçíÜ"
Ôï ÔìÞìá åßíáé óõíäåäåìÝíï óôï äßêôõï �@èçíÜ� ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ, ðáñÝ÷ïíôáò ôç äõíáôüôçôá
äéáñêïýò ðñüóâáóçò óôï Äéáäßêôõï, ôüóï ãéá ôá ìÝëç ÄÅÐ üóï êáé ãéá ôïõò öïéôçôÝò, ìÝóù ôïõ
Åñãáóôçñßïõ ÍÝùí Ôå÷íïëïãéþí óôçí Åðéêïéíùíßá, ôçí Åêðáßäåõóç êáé ôá ÌÌÅ êáé ôçò
ÂéâëéïèÞêçò. Ôï ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí, áíáðôýóóïíôáò äéáñêþò ôï äßêôõï �@èçíÜ�, åßíáé
óõíäåäåìÝíï óôï Äéáäßêôõï ìÝóù ôïõ ÅÄÅÔ (Åèíéêü Äßêôõï ¸ñåõíáò êáé Ôå÷íïëïãßáò) ìå
ãñáììÞ 18Mbps. 

ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ

ÃåíéêÝò ðëçñïöïñßåò

Ç âéâëéïèÞêç ôïõ ÔìÞìáôïò âñßóêåôáé óôïí 4ï üñïöï ôïõ êôçñßïõ åðß ôçò ïäïý Êáëáìéþôïõ, áñ.
2.  Áðïôåëåß ìÝñïò ôçò êåíôñéêÞò âéâëéïèÞêçò ôùí Ïéêïíïìéêþí êáé Ðïëéôéêþí Åðéóôçìþí (óôçí
ïðïßá õðÜãïíôáé êáé ïé âéâëéïèÞêåò ôïõ ÔìÞìáôïò Ïéêïíïìéêþí Åðéóôçìþí êáé ôïõ ÔìÞìáôïò
ÐïëéôéêÞò ÅðéóôÞìçò êáé Äçìüóéáò Äéïßêçóçò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí). ÄéáèÝôåé üìùò,
ëåéôïõñãéêÞ áõôïôÝëåéá êáé áõôïíïìßá. Ïé öïéôçôÝò ôïõ ÔìÞìáôüò ìáò ìðïñïýí åëåýèåñá íá
êÜíïõí ÷ñÞóç ôùí âéâëéïèçêþí ôùí ÔìçìÜôùí áõôþí.

Ç ëåéôïõñãßá ôçò âéâëéïèÞêçò îåêßíçóå ôï 1997. Ç óõëëïãÞ ôçò êáëýðôåé Ýíá åõñý öÜóìá
åðéóôçìïíéêþí ðåäßùí, ðïõ åêôåßíåôáé áðü ôç óýã÷ñïíç KïéíùíéêÞ Èåùñßá, ôçí ÐïëéôéêÞ
Eðéêïéíùíßá, ôçí Øõ÷ïëïãßá, ôç Ãëùóóïëïãßá êáé ôç Èåùñßá ôçò Åðéêïéíùíßáò Ýùò ôéò ÍÝåò
Ôå÷íïëïãßåò, ôéò ÐïëéôéóìéêÝò ÓðïõäÝò, ôçí ÐïëéôéóôéêÞ Äéá÷åßñéóç êáé ôïí ÊéíçìáôïãñÜöï. 

Ç óõëëïãÞ áõôÞ, ç ïðïßá äéáñêþò äéåõñýíåôáé, ðåñéëáìâÜíåé ðÜíù áðü 4.000 ôüìïõò. ÄéáèÝôåé,
åðßóçò, 21 ôßôëïõò îåíüãëùóóùí ðåñéïäéêþí ìå ôáêôéêÞ óõíäñïìÞ êáé 10-15 ôßôëïõò åëëçíéêþí
ðåñéïäéêþí. EðéðëÝïí, óôç âéâëéïèÞêç õðÜñ÷åé åéäéêÜ äéáìïñöùìÝíïò ÷þñïò ìå ôçëåïñÜóåéò,
video êáé áêïõóôéêÜ ãéá ôçí åîõðçñÝôçóç ôùí ÷ñçóôþí ôçò óôç ìåëÝôç ïðôéêïáêïõóôéêïý õëéêïý. 

Ç âéâëéïèÞêç äåí åßíáé äáíåéóôéêÞ. Åîõðçñåôåß ôïõò ÷ñÞóôåò ìå öùôïôõðßåò, ïé ïðïßïé áöïý
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ðñïìçèåõôïýí ôçí åéäéêÞ ìáãíçôéêÞ êÜñôá Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá öùôïôõðÞóïõí ìüíïé ôïõò ôï
õëéêü ðïõ ôïõò åíäéáöÝñåé. Ïé ÷ñÞóôåò Ý÷ïõí åëåýèåñç ðñüóâáóç óôï INTERNET ìÝóù ôïõ Atlas
net ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé áðü ôï ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí. ÌÝóù ôïõ ðñïãñÜììáôïò ãéá ôïí
åêóõã÷ñïíéóìü ôùí âéâëéïèçêþí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ðñïâëÝðåôáé ç äçìéïõñãßá
éäéáßôåñïõ ôìÞìáôïò ãéá ôç ÷ñÞóç ïðôéêïáêïõóôéêïý õëéêïý. 

Óôç ÂéâëéïèÞêç ìðïñåß êáíåßò íá äåé ðåñéóóüôåñåò áðü 100 ôáéíßåò, ôéò ðéï êëáóéêÝò óôçí éóôïñßá
ôïõ êéíçìáôïãñÜöïõ (ÄùñåÜ Å. Óüñïãêá).

Ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ êáèçãçôÞ ê. Ðáíïýóç, äçìéïõñãÞèçêå åãêëçìáôïëïãéêü áñ÷åßï Ýíôõðïõ
õëéêïý (Üñèñá åöçìåñßäùí - ðåñéïäéêþí, íïìïèåóßá, áðïöÜóåéò êëð). ÐáñÜëëçëá áíáðôýóóåôáé
óõëëïãÞ âéâëßùí áóôõíïìéêïý ìõèéóôïñÞìáôïò êáé dvd ìå ôáéíßåò áíôßóôïé÷ïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ. Ïé
ðáñáðÜíù óõëëïãÝò åìðëïõôßæïíôáé äéáñêþò êáé åßíáé óôç äéÜèåóç êÜèå åíäéáöåñïìÝíïõ.

Ãéá ôçí ôáîéíüìçóç ôïõ õëéêïý ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï Dewey Decimal Classification. Ç
êáôáëïãïãñÜöçóç ãßíåôáé óýìöùíá ìå ôïõò AACR2. 

Ç âéâëéïèÞêç ëåéôïõñãåß ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò 9:00-14:30. Óõìâïõëåõôåßôå ôï ðñüãñáììá ôçò
âéâëéïèÞêçò ãéá åðéðëÝïí áðïãåõìáôéíÝò þñåò.

Êáíïíéóìüò Ëåéôïõñãßáò ÂéâëéïèÞêçò

1. ×ñÞóç ôçò âéâëéïèÞêçò êáé ôïõ õëéêïý ôçò ìðïñïýí íá êÜíïõí ðñïðôõ÷éáêïß êáé
ìåôáðôõ÷éáêïß öïéôçôÝò, äéäÜóêïíôåò, åñåõíçôÝò êáé ìÝëç ôïõ äéïéêçôéêïý ðñïóùðéêïý ôïõ
ÔìÞìáôïò Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÝóùí ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò.

2. Ç âéâëéïèÞêç äåí åßíáé äáíåéóôéêÞ.
3. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá áðåõèýíïíôáé óôïí/óôçí âéâëéïèçêÜñéï ãéá ïðïéáäÞðïôå

ðëçñïöïñßá Þ âïÞèåéá ó÷åôéêÜ ìå ôç ÷ñÞóç ôçò âéâëéïèÞêçò.
4. Åßíáé õðï÷ñÝùóç ôùí ÷ñçóôþí íá áêïëïõèïýí ôïõò êáíüíåò ëåéôïõñãßáò ôçò âéâëéïèÞêçò.
5. Äåí åðéôñÝðåôáé íá áöáéñïýí áðü ôá ñÜöéá êáé íá åðáíáôïðïèåôïýí ïé ßäéïé ôá âéâëßá êáé ôá

ðåñéïäéêÜ ðïõ ôïõò åíäéáöÝñïõí. Áõôü áðïôåëåß áðïêëåéóôéêÞ áñìïäéüôçôá ôïõ/ôçò
âéâëéïèçêÜñéïõ.

6. Ïé ÷ñÞóôåò ôçò âéâëéïèÞêçò ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéïýí ôá öùôïôõðéêÜ ìç÷áíÞìáôá, áöïý
ðñïìçèåõôïýí ôçí åéäéêÞ ìáãíçôéêÞ êÜñôá ðïõ äéáôßèåôáé áðü ôç âéâëéïèÞêç.

7. Áðáãïñåýåôáé áõóôçñþò ç áðïìÜêñõíóç âéâëßùí êáé ðåñéïäéêþí áðü ôï ÷þñï ôçò
âéâëéïèÞêçò ãéá ïéïíäÞðïôå ëüãï. Ç áðïìÜêñõíóç âéâëßùí Þ ðåñéïäéêþí Ý÷åé ùò óõíÝðåéá ôçí
ïñéóôéêÞ áöáßñåóç ôïõ äéêáéþìáôïò ÷ñÞóçò ôçò âéâëéïèÞêçò.

8. ÌÝóá óôç âéâëéïèÞêç ôçñåßôáé çóõ÷ßá êáé äåí åðéôñÝðåôáé ôï êÜðíéóìá Þ ç êáôáíÜëùóç ðïôþí
êáé ôñïößìùí.

9. Ïé ÷ñÞóôåò ôçò âéâëéïèÞêçò õðï÷ñåïýíôáé íá óÝâïíôáé êáé íá ôçñïýí ôïõò üñïõò õãéåéíÞò êáé
êáèáñéüôçôáò.

10. Åðßóçò, áðáãïñåýåôáé íá óçìåéþíïõí ìÝóá óôá âéâëßá Þ Üëëá Ýíôõðá ôçò âéâëéïèÞêçò. Áí
áõôü óõìâåß, ï õðáßôéïò õðï÷ñåïýôáé óôçí êáôáâïëÞ ôçò áîßáò ôïõ âéâëßïõ Þ ôïõ åíôýðïõ.

11. Ïé öïéôçôÝò (ìåôáðôõ÷éáêïß êáé ðôõ÷éáêïß) ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõí ôç âéâëéïèÞêç ìüíï
ìå ðñïóêüìéóç ôçò öïéôçôéêÞò ôïõò ôáõôüôçôáò.

12. ¼ðïéïò áñíåßôáé Þ ðáñáëåßðåé íá äåßîåé ôç öïéôçôéêÞ ôáõôüôçôá ïöåßëåé íá áðï÷ùñÞóåé áðü
ôï ÷þñï ôçò âéâëéïèÞêçò.

13. Äåí åðéôñÝðåôáé íá ãßíåé ÷ñÞóç ôùí õðçñåóéþí ôçò âéâëéïèÞêçò äéÜ áíôéðñïóþðïõ.
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14. Ï/Ç âéâëéïèçêÜñéïò Þ ï áêáäçìáúêüò õðåýèõíïò ôçò âéâëéïèÞêçò, Þ Ýíá áñìüäéï ðñüóùðï
ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ, ìðïñåß íá äéáôÜîåé ôï êëåßóéìï ôçò âéâëéïèÞêçò óå ïðïéáäÞðïôå
ðåñßðôùóç êñßíåé üôé åãêõìïíåßôáé êßíäõíïò ãéá ôç âéâëéïèÞêç, ôï ðñïóùðéêü Þ ôïõò ÷ñÞóôåò.

15. Êáíåßò äåí èá ðñÝðåé çèåëçìÝíá íá ìåôáêéíÞóåé, íá êáêïìåôá÷åéñéóôåß, íá êáôáóôñÝøåé Þ íá
áðïðåéñáèåß íá êáôáóôñÝøåé êÜðïéï âéâëßï Þ êÜðïéï Üëëï áíôéêåßìåíï Þ ïðïéïäÞðïôå Ýðéðëï
ôçò âéâëéïèÞêçò.

16. Äåí åðéôñÝðåôáé ç äéáíïìÞ Þ ç áíÜñôçóç áöéóþí, äéáöçìéóôéêþí åíôýðùí, åöçìåñßäùí Þ
Üëëïõ õëéêïý, áíåðßóçìùí åããñÜöùí ôçò âéâëéïèÞêçò Þ ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ, åêôüò áí õðÜñ÷åé
Ýãêñéóç ôïõ áêáäçìáúêïý õðåýèõíïõ ôçò âéâëéïèÞêçò.

ÅéäéêÝò ðëçñïöïñßåò

ÔÁÎÉÍÏÌÇÓÇ

Ôá âéâëßá åßíáé ôáîéíïìçìÝíá óýìöùíá ìå ôç äåêáäéêÞ ôáîéíüìçóç Dewey, ç ïðïßá ÷ùñßæåé ôç
ãíþóç óå 10 êýñéåò èåìáôéêÝò êáôçãïñßåò ìå âÜóç ôçí ôñéøÞöéá óçìåéïãñáößá 000-999. Ç
óçìåéïãñáößá åßíáé áñéèìïß ðïõ áíôéðñïóùðåýïõí ôï ëåêôéêü ìÝñïò ôùí èåìÜôùí (ð.÷. ï áñéèìüò
070 áíôéðñïóùðåýåé ôç Äçìïóéïãñáößá, ï áñéèìüò 659.1 ôç ÄéáöÞìéóç ê.ë.ð.). 

Ïé êýñéåò èåìáôéêÝò êáôçãïñßåò åßíáé:

- 000 ÃåíéêÞ êáôçãïñßá (Ãíþóç, ÐëçñïöïñéêÞ, ÅðéóôÞìç ôçò Âéâëéïèçêïíïìßáò êáé  ôçò
Ðëçñïöüñçóçò, Äçìïóéïãñáößá)

- 100 Öéëïóïößá  - Øõ÷ïëïãßá - Èñçóêåßá
- 300 ÊïéíùíéêÝò ÅðéóôÞìåò - Ãëþóóá- ÖõóéêÝò ÅðéóôÞìåò - ÌáèçìáôéêÜ
- 600 Ôå÷íïëïãßá (ÅöáñìïóìÝíåò ÅðéóôÞìåò) - ÔÝ÷íåò
- 800 Ëïãïôå÷íßá
- 900 Ãåùãñáößá - Éóôïñßá

ÔÁÎÉÈÅÔÇÓÇ

Ç ôïðïèÝôçóç ôùí âéâëßùí óôá ñÜöéá ãßíåôáé ìå âÜóç ôïí ôáîéèåôéêü áñéèìü (ï ôáîéíïìéêüò
áñéèìüò + ôá ôñßá ðñþôá ãñÜììáôá áðï ôï åðßèåôï ôïõ óõããñáöÝá Þ ôïí ôßôëï ôïõ âéâëßïõ  ð.÷
302.23 ÊÏÌ). Ãéá íá áðïöåýãåôå ôç ëÜèïò ôïðïèÝôçóç, áöÞóôå ôá âéâëßá ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôå
óôï åéäéêü Ýðéðëï ðïõ õðÜñ÷åé óôç âéâëéïèÞêç.

ÄÁÍÅÉÓÌÏÓ

Ç âéâëéïèÞêç äåí åßíáé äáíåéóôéêÞ. Ï ÷ñÞóôçò ìðïñåß íá âãÜëåé öùôïôõðßåò óôá öùôïôõðéêÜ
ìç÷áíÞìáôá ðïõ õðÜñ÷ïõí  óôç âéâëéïèÞêç êáé ëåéôïõñãïýí ìå ìáãíçôéêÞ êÜñôá ôçí ïðoßá
áãïñÜæåé áðü ôï ðñïóùðéêü. Ç öùôïôýðçóç ãßíåôáé ìå ðåñéïñéóìïýò ãéá ïñéóìÝíåò êáôçãïñßåò
âéâëßùí.

ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁÊÏ ÕËÉÊÏ

Åßíáé ôï õëéêü ðïõ ðáñÝ÷åé ãñÞãïñç ðëçñïöüñçóç ãéá Ýíá èÝìá, üðùò åãêõêëïðáßäåéåò,  ëåîéêÜ,
ðåñéïäéêÜ, äéáôñéâÝò  ê.Ü. Ôï õëéêü áõôü äå äáíåßæåôáé êáé öùôïôõðåßôáé  ìå ðåñéïñéóìïýò.
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ÔÌÇÌÁ ÄÉÄÁÊÔÉÊÙÍ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÙÍ 

¸÷åé äçìéïõñãçèåß áíåîÜñôçôï ôìÞìá ìå ðïëëáðëÜ áíôßôõðá ôùí âéâëßùí ãéá ôá ìáèÞìáôá üëùí
ôùí åîáìÞíùí (õðï÷ñåùôéêÜ, åðéëïãÞò, óåìéíÜñéá) ðñïðôõ÷éáêïý åðéðÝäïõ. Ïé öïéôçôÝò ðïõ
Ý÷ïõí åéóá÷èåß óôï ôìÞìá ìå êáôáôáêôÞñéåò åîåôÜóåéò, êáôüðéí áðüöáóçò ôçò ãåíéêÞò
óõíÝëåõóçò, Ý÷ïõí äéêáßùìá äáíåéóìïý ôùí âéâëßùí áõôþí (åöüóïí õðÜñ÷ïõí áíôßôõðá) ìüíï
ãéá ôçí ðåñßïäï ôùí åîåôÜóåùí. Áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ãéá íÝï äáíåéóìü åéíáé ç åðéóôñïöÞ
ôùí äáíåéóìÝíùí âéâëßùí.

ON-LINE ÐÑÏÓÂÁÓÇ ÓÔÇ ÓÕËËÏÃÇ ÔÇÓ ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇÓ

Ôï ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí Ý÷åé äçìéïõñãÞóåé åíéáßá âÜóç âéâëéïãñáöéêþí åããñáöþí ãéá ôéò
óõëëïãÝò ôùí âéâëéïèçêþí üëùí ôùí ÔìçìÜôùí ôïõ. Ãéá ôç äéá÷åßñéóç ôçò âÜóçò áõôÞò
÷ñçóéìïðïéåß ôï áõôïìáôïðïéçìÝíï óýóôçìá HORIZON.

Ôï Horizon áðïôåëåßôáé áðü äéáöïñåôéêÝò åöáñìïãÝò ðñïãñáììÜôùí, ôá õðïóõóôÞìáôá, ôá
ïðïßá åîõðçñåôïýí äéáöïñåôéêÝò ëåéôïõñãßåò ôçò âéâëéïèÞêçò.

Ôï õðïóýóôçìá  ìå ôï ïðïßï ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé on-line ðñüóâáóç óôç âÜóç åßíáé ï OPAC (ON LINE
PUBLIC ACCESS CATALOGUE / ÁÍÏÉ×ÔÏÓ ÄÇÌÏÓÉÏÓ ÊÁÔÁËÏÃÏÓ ÂÉÂËÉÏÈÇÊÙÍ ÅÊÐÁ).
Ï ÷ñÞóôçò öôÜíåé óôïí OPAC ìÝóá áðü ôç äéåýèõíóç: www.lib.uoa.gr

ÁÍÁÆÇÔÇÓÇ ÌÅÓÙ ÔÏÕ OPAC

ÕðÜñ÷ïõí äýï åðéëïãÝò: 
ÁÐËÇ ÁÍÁÆÇÔÇÓÇ:  Ç áíáæÞôçóç áõôÞ ãßíåôáé ìÝ' Ýíá óõãêåêñéìÝíï óôïé÷åßï êÜèå öïñÜ:
ÓÕÃÃÑÁÖÅÁ: Åðþíõìï, ¼íïìá ð.÷. Gunter, Barrie.
TÉÔËÏ: ÃñÜöåôå ìå áêñßâåéá ôéò ëÝîåéò ôïõ ôßôëïõ, áãíïåßóôå ôá Üñèñá ðïõ õðÜñ÷ïõí óôçí áñ÷Þ
ôïõ.
Ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò áíáæÞôçóçò äåß÷íïõí ôïí áñéèìü ôùí âéâëßùí ðïõ âñÝèçêáí. ÅðéëÝãïíôáò
ôï âéâëßï, âëÝðåôå  ôç ëåðôïìåñÞ ðåñéãñáöÞ ôïõ êáé óå ðïéÜ âéâëéïèÞêç âñßóêåôáé. (Óçìåéþíåôå
ôïí ôáîéèåôéêü áñéèìü ôïõ âéâëßïõ ãéá ôçí êáëýôåñï åíôïðéóìü ôïõ óôá ñÜöéá.).
ÓÕÍÈÅÔÇ ÁÍÁÆÇÔÇÓÇ: Åßíáé ç óõíäõáóìÝíç áíáæÞôçóç ìå ôåëåóôÝò (êáé, ü÷é) Þ
ðåñéïñéóìïýò (ð.÷. ìüíï ôï ïðôéêïáêïõóôéêü õëéêü ìéáò âéâëéïèÞêçò).

Ðëçñïöïñßåò ãéá ôç äéáäéêáóßá ôçò áíáæÞôçóçò èá âñåßôå óôçí áñ÷éêÞ óåëßäá ôïõ OPAC.
ÁËËÅÓ ON LINE ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ ÔÙÍ ÂÉÂËÉÏÈÇÊÙÍ ÔÏÕ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÁÈÇÍÙÍ
ÌÝóá áðü ôçí çëåêôñïíéêÞ äéåýèõíóç www.lib.uoa.gr Ý÷åôå ðñüóâáóç êáé óôéò õðçñåóßåò:

ØçöéáêÞ ÂéâëéïèÞêç

ÌÝóù áõôÞò ôçò åðéëïãÞò Ý÷åôå ðñüóâáóç óå åðéóôçìïíéêÜ ðåñéïäéêÜ äéáöüñùí
åêäïôéêþí ïßêùí, óôïí êáôÜëïãï ôùí çëåêôñïíéêþí ðåñéïäéêþí ôïõ ÅÊÐÁ, ôïõ
HEALLINK, óôçí øçöéáêÞ âéâëéïèÞêç ôïõ ÅÊÔ üðïõ ìðïñåßôå íá áíáæçôÞóåôå
ðåñéëÞøåéò  Üñèñùí (abstracts) Þ óå ðïëëÝò ðåñéðôþóåéò ïëüêëçñï ôï Üñèñï (fulltext).

On-line cd roms

ÌÝóù áõôÞò ôçò åðéëïãÞò Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá ðñüóâáóçò óå âÜóåéò äåäïìÝíùí áð' üðïõ
ìðïñåßôå íá áíôëÞóåôå åðéóôçìïíéêÞ ðëçñïöüñçóç óå åîåéäéêåõìÝíá ãíùóôéêÜ
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áíôéêåßìåíá (ÊïéíùíéêÝò ÅðéóôÞìåò, ÐïëéôéêÝò ÅðéóôÞìåò, Ãëùóóïëïãßá, ÄéåèíÞ
âéâëéïãñáößá, äéåèíÞ êáôÜëïãï ðåñéïäéêþí, Ôå÷íïëïãßá, ÖõóéêÝò ÅðéóôÞìåò ê.á.)Ôï
ðñïóùðéêü èá ôïðïèåôÞóåé ôï áðáñáßôçôï password ãéá ôçí ðñüóâáóç.

ÙÑÁÑÉÏ ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇÓ

Ç âéâëéïèÞêç åßíáé áíïé÷ôÞ ÄåõôÝñá ùò ÐáñáóêåõÞ, ôï ùñÜñéï üìùò  äåí åßíáé óôáèåñü, ãé'áõôü
èá ðñÝðåé íá óõìâïõëåýåóôå ôéò áíáêïéíþóåéò ðïõ õðÜñ÷ïõí óôïí ðßíáêá áíáêïéíþóåùí, óôï
site Þ íá åðéêïéíùíåßôå ôçëåöùíéêÜ ìå ôç âéâëéïèÞêç.

WEB SITE

Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôç âéâëéïèÞêç (éóôïñéêü, óõëëïãÞ, äáíåéóìüò áíáêïéíþóåéò,
links) èá âñåßôå óôçí çëåêôñïíéêÞ äéåýèõíóç ôùí âéâëéïèçêþí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ www.lib.uoa.gr
(ÅðéëïãÞ: ÊåíôñéêÞ âéâëéïèÞêç Ïéêïíïìéêþí êáé Ðïëéôéêþí Åðéóôçìþí).

ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇ ÌÅÔÁÐÔÕ×ÉÁÊÙÍ ÖÏÉÔÇÔÙÍ

ÊÜèå áêáäçìáúêü Ýôïò áðáó÷ïëïýíôáé óôç âéâëéïèÞêç ìåôáðôõ÷éáêïß öïéôçôÝò, ïé ïðïßïé
óõìâÜëëïõí áðïôåëåóìáôéêÜ óôç ëåéôïõñãßá ôçò.

Áêáäçìáúêüò õðåýèõíïò ôçò âéâëéïèÞêçò: ËÝêôïñáò Ä. Ãêïýóêïò.

Õðåýèõíç Âéâëéïèçêïíüìïò: Ë. Ôóþëá, Âéâëéïèçêïíüìïò � Íçðéáãùãüò, 
MSc Åðéêïéíùíßá êáé ÌÌÅ, ôçë. 210-3689253, etsola@lib.uoa.gr

Ìáñßá Ðïëßôïõ, Âéâëéïèçêïíüìïò, ôçë. 210-3689256, mpolitou@lib.uoa.gr
ÓÜââáò ÊéíáìðÜò, Âéâëéïèçêïíüìïò, ôçë. 210- 3689269, skinambas@lib.uoa.gr

Ç çëåêôñïíéêÞ äéåýèõíóç ôçò âéâëéïèÞêçò åßíáé: http://www.lib.uoa.gr/libraries/mme_gr.html
Äéåýèõíóç çëåêôñïíéêïý ôá÷õäñïìåßïõ âéâëéïèÞêçò(e-mail): epikmme@lib.uoa.gr
Fax: 210-3689258

ÐÑÁÊÔÉÊÇ ÁÓÊÇÓÇ

Áðü ôï 1993 ïñãáíþíåôáé áõôüíïìá áðü ôï ÔìÞìá ÐñáêôéêÞ ¢óêçóç ìåãÜëïõ áñéèìïý
öïéôçôþí êáé öïéôçôñéþí óôéò åöçìåñßäåò ÊáèçìåñéíÞ, ÁõãÞ êáé Åëåõèåñïôõðßá, óôï ðåñéïäéêü
ÌÅÔÑÏ, óôïõò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò Flash, ÅÑÁ êáé Ìåëùäßá êáé óôïõò ôçëåïðôéêïýò
óôáèìïýò ÅÔ-1, ÍÅÔ, MEGA êáé STAR, ìå õðåýèõíï ôïí ÊáèçãçôÞ ê. Óô. Ðáðáèáíáóüðïõëï.

Åðßóçò, êáôÜ ôá áêáäçìáúêÜ Ýôç 1997-1998 êáé 1998-1999 ç ÐñáêôéêÞ ¢óêçóç ôïõ ÔìÞìáôïò
áêïëïýèçóå ôï áíôßóôïé÷ï ðñüãñáììá ôïõ ÕÐÅÐÈ (Åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá Åêðáßäåõóçò
êáé Áñ÷éêÞò ÅðáããåëìáôéêÞò ÊáôÜñôéóçò) ìå õðåýèõíï ôïí ÊáèçãçôÞ ê. Ìé÷Üëç ÌåúìÜñç.
MåãÜëïò áñéèìüò ôñéôïåôþí êáé ôåôáñôïåôþí öïéôçôþí ôïõ ÔìÞìáôïò áðáó÷ïëÞèçêå óå
åðé÷åéñÞóåéò êáé ïñãáíéóìïýò ðïõ óõíäÝïíôáé Üìåóá ìå ôï áíôéêåßìåíï ôùí Óðïõäþí ôïõò.
ÅíäåéêôéêÜ áíáöÝñïíôáé: óôïí ôïìÝá ôçò äçìïóéïãñáößáò ç ÅÑÁ êáé ôï ðåñéïäéêü Áèçíüñáìá,
óôïí ôïìÝá ôçò äéáöÞìéóçò ç Amirati Puris Lintas, óôïí ôïìÝá ôùí Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí ç
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ÏëõìðéáêÞ Áåñïðïñßá êáé ç ÅëëçíïáìåñéêáíéêÞ ¸íùóç, óôïí ôïìÝá ôùí ÍÝùí Ôå÷íïëïãéþí ç
Post Reality êáé óôïí ÔïìÝá ôçò ÐïëéôéóôéêÞò Äéá÷åßñéóçò ôï Åèíéêü ÊÝíôñï Âéâëßïõ êáé ôï
ßäñõìá Èçóáõñüò ôçò ÅëëçíéêÞò Ãëþóóçò. 

ÓÞìåñá ç ÐñáêôéêÞ ¢óêçóç óõíå÷ßæåôáé óôï ðëáßóéï ôïõ ÅÓÐÁ ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò, ìå
õðåýèõíï ôïí ÁíáðëçñùôÞ ÊáèçãçôÞ ê. Ì. ×áéñåôÜêç.

Óå ðïëëÝò ðåñéðôþóåéò ç ÐñáêôéêÞ ¢óêçóç ôùí öïéôçôþí Ý÷åé óõìâÜëåé ïõóéáóôéêÜ óôçí
åðßôåõîç ôçò åðáããåëìáôéêÞò ôïõò áðïêáôÜóôáóçò

ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÅÓ ÔÏÕ ÔÌÇÌÁÔÏÓ
(åíäåéêôéêÞ áíáöïñÜ)

ÓõíÝäñéá - ÓåìéíÜñéá - Åêäçëþóåéò

- «From Computer Graphics to Virtual Reality»
ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï-Åáñéíü Ó÷ïëåßï óôá øçöéáêÜ åðéêïéíùíéáêÜ ìÝóá, 
Åêðáéäåõôéêü ÊÝíôñï Á.Ô.Å., 1-4 Ìáñôßïõ 1994 

- «Ç ÊáôáóêåõÞ ôçò Ðñáãìáôéêüôçôáò êáé ôá Ì.Ì.Å»
ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï, ÆÜððåéï 24-27 Áðñéëßïõ 1996
êåíôñéêüò ïìéëçôÞò:  Professor George Gerbner, University of Pennsylvania

- «Åîïõóßá - Âßá - Ðüíïò»
ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï, ÊïñãéáëÝíåéïò êáé Áíáñãýñéïò Ó÷ïëÞ, ÓðÝôóåò, 13-16 MáÀïõ 1997

- «ÆçôÞìáôá äçìïóéïãñáöéêÞò äåïíôïëïãßáò»
ÓåìéíÜñéï, ÁèÞíá 1-2 Äåêåìâñßïõ 1997
×ïñçãïß: Õðïõñãåßï Ôýðïõ êáé Ì.Ì.Å. êáé Ìïñöùôéêü ÔìÞìá Ðñåóâåßáò Ç.Ð.Á.

- «Êïéíïâïýëéï êáé ÌÌÅ»
ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï, ÆÜððåéï 1-2 Ïêôùâñßïõ 1998
Óå óõíåñãáóßá ìå ôç ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞíùí

- Äéçìåñßäåò ãéá ôïõò ôñéôïåôåßò êáé åðß ðôõ÷ßù öïéôçôÝò ôùí ôñéþí Ðáíåðéóôçìéêêþí ÔìçìÜôùí
Åðéêïéíùíßáò, Äçìïóéïãñáößáò êáé ÌÌÅ 
ÓõíäéïñãÜíùóç: Õðïõñãåßï Ôýðïõ êáé ÌÝóùí ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò, ÐáíåðéóôçìéáêÜ
ÔìÞìáôá  Åðéêïéíùíßáò, Äçìïóéïãñáößáò êáé ÌÌÅ, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003

- «Ôï Êïéíïâïýëéï óôïí Ôýðï êáé ôçí Ôçëåüñáóç»
Çìåñßäá, 18 Éáíïõáñßïõ 2000 
Óå óõíåñãáóßá ìå ôç ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞíùí

-  «ÅÌÌÅßò Åðéêïéíùíïýìå»
ÔñéÞìåñï åêäçëþóåùí ìå åõèýíç ôùí ðñùôïåôþí öïéôçôþí ôïõ ÔìÞìáôïò (èåáôñéêÞ
ðáñÜóôáóç, óõíáõëßá ñïê ìïõóéêÞò, Ýêèåóç óêßôóïõ-öùôïãñáößáò, óõíÝäñéï «Êáôåõèýíóåéò
óôçí Åðéêïéíùíßá», óõæÞôçóç ìå èÝìá «ÓðïõäÝò Åðéêïéíùíßáò óôçí ÅëëÜäá», ðïéçôéêÞ
âñáäéÜ, ðñïâïëÞ ôáéíéþí êáé âßíôåï)
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Êáëáìéþôïõ 2 êáé ðåæüäñïìïò Åñìïý, ÊáðíéêáñÝá, 24-26 ÌáÀïõ 2000

- «H ØçöéáêÞ Ðñüêëçóç: Ì.Ì.Å êáé Äçìïêñáôßá»
ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï, ÆÜððåéï 10-12 MáÀïõ 2001
êåíôñéêüò ïìéëçôÞò:  Professor Neil Postman, New York University

- «Óåîïõáëéêüôçôåò êáé Êïéíùíßá»
ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï, ÖéëïóïöéêÞ Ó÷ïëÞ - Aula,  4-6 Ïêôùâñßïõ 2001

- Óõíåñãáóßá ìå ôçí ÏñãáíùôéêÞ ÅðéôñïðÞ ôùí Ïëõìðéáêþí Áãþíùí 2004 óôïõò åîÞò ôïìåßò:
á) ÑáäéïôçëåïðôéêÞ ìåôÜäïóç ôùí Ïëõìðéáêþí áãþíùí, üðïõ èá ðñïóëçöèïýí  800

öïéôÝò/ôñéåò.

â) Äçìüóéåò ó÷Ýóåéò êáé åêäçëþóåéò ôïõ ÁèÞíá 2004.
ã) Ãñáöåßï Ôýðïõ ôùí Ïëõìðéáêþí Áãþíùí

- Ïìéëßá ôïõ ÊáèçãçôÞ ôïõ Birbeck College ôïõ Ëïíäßíïõ,  Ian Cristie ìå èÝìá «Ï âñåôáíéêüò
êéíçìáôïãñÜöïò ìåôáîý ôïõ åõñùðáúêïý êáé ôïõ áìåñéêáíéêïý», ÖåâñïõÜñéïò 2003. 

- ÓõíÝäñéï «Ôï ðÜó÷ïí óþìá: Ïé ðïëéôéóìéêÝò óðïõäÝò óÞìåñá êáé áýñéï» Ìïõóåßï Éóôïñßáò
Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, 23-24 ÌáÀïõ 2003

- ÓõíÝäñéï «Åðéêïéíùíßá,  ÐïëéôéêÞ êáé íÝåò ôå÷íïëïãßåò», Ìïõóåßï Éóôïñßáò Ðáíåðéóôçìßïõ
Áèçíþí, 26 ÌáÀïõ 2003

- ÄéïñãÜíùóç 4ïõ Óõíåäñßïõ ÊëéíéêÞò Êïéíùíéïëïãßáò êáé ÊëéíéêÞò ÊïéíùíéêÞò Øõ÷ïëïãßáò
ìå ôßôëï «Êïéíùíßåò óå êñßóç êáé áíáæÞôçóç íïÞìáôïò»
ÁèÞíá-ÓðÝôóåò 28 ÌáÀïõ-1 Éïõíßïõ 2003

- Åðïðôåßá ôçò äéïñãÜíùóçò ôïõ Åèíéêïý Äéáãùíéóìïý Âñáâåßùí ÐïëõìÝóùí Mïbius, ãéá ôéò
êáëýôåñåò øçöéáêÝò äçìéïõñãßåò óôï ÷þñï ôïõ ðïëéôéóìïý, ôçò åêðáßäåõóçò, ôçò åðéóôÞìçò
êáé ôçò ìõèïðëáóßáò (1999-2005)

- Åðïðôåßá ôïõ 11ïõ ÄéåèíÞ Äéáãùíéóìïý Âñáâåßùí ÐïëõìÝóùí Mïbius, 
ÁèÞíá, 5-8 Íïåìâñßïõ 2003

- Óõììåôï÷Þ ôïõ ÔìÞìáôïò óôï Äéáôìçìáôéêü Ðñüãñáììá Ìåôáðôõ÷éáêþí Óðïõäþí
«Ôå÷íïëïãßåò ôçò Åðéêïéíùíßáò êáé ôçò Ðëçñïöïñßáò óôçí Åêðáßäåõóç», ðïõ äéïñãáíþíåôáé
óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÔìÞìá Åêðáßäåõóçò êáé ÁãùãÞò óôçí Ðñïó÷ïëéêÞ Çëéêßá, ôï ÔìÞìá
Åðéóôçìüíùí Ìç÷áíéêþí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëßáò êáé ôï ÔìÞìá ÇëåêôñïíéêÞò ôïõ ÔÅÉ
ÐåéñáéÜ.

- Çìåñßäá 28 Íïåìâñßïõ 2005 «Ôá ÌÝóá åí ÐïëÝìù»

- ÄéåèíÝò óõìðüóéï óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÔìÞìá Éóôïñßáò «Ôï ðáñüí ôçò Éóôïñßáò», 
4 Íïåìâñßïõ 2007

- ÄéåèíÝò óõíÝäñéï «EUTIC 2007 � ÐñïêëÞóåéò êáé ×ñÞóåéò ôùí ÔÐÅ: ÄéÜ÷õóç ôùí ÌÝóùí
êáé ôçò Ðëçñïöïñßáò: ðñïò ìéá áíïéêôÞ êïéíùíßá», 7-10 Íïåìâñßïõ 2007 

- Çìåñßäá óôï ðëáßóéï ôïõ 48ïõ ÖåóôéâÜë ÊéíçìáôïãñÜöïõ Èåóóáëïíßêçò, «ÊéíçìáôïãñáöéêÜ
áñ÷åßá: Óêáðáíåßò óôçí áîéïðïßçóç ôçò ÐïëéôéóôéêÞò ÊëçñïíïìéÜò», 19 Íïåìâñßïõ 2007 
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- Çìåñßäá óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÔìÞìá Ìïõóéêþí Óðïõäþí «ÌïõóéêÞ êáé ÐïëéôéêÞ», 

- Çìåñßäá «50 ÷ñüíéá áðü ôï èÜíáôï ôïõ Â. ÑÜé÷: ç Éóôïñßá ìéáò áðþèçóçò», 27 Íïåìâñßïõ
2007 

- ÓõíäéïñãÜíùóç êáé óõììåôï÷Þ ôïõ ÔìÞìáôïò óôï ÓõíÝäñéï ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò
ÅíçìÝñùóçò-Åðéêïéíùíßáò ìå ôá áíôßóôïé÷á ÔìÞìáôá ôïõ Ðáíôåßïõ êáé ôïõ ÁñéóôïôÝëåéïõ, 15
êáé 16- ÌáÀïõ 2008

- ÄéåèíÝò óõíÝäñéï «ØçöéáêÜ ÌÝóá Åðéêïéíùíßáò», 22 ÌáÀïõ 2008

- Óõììåôï÷Þ êáé óõíäéïñãáÜíùóç ôïõ  5ïõ  ÖåóôéâÜë Ðñùôïðïñéáêïý  ÊéíçìáôïãñÜöïõ 13-22
ÌáÀïõ 2008

- ØÞöéóìá äéáìáñôõñßáò ôçò Ã.Ó. óôéò 24-1-2008 ó÷åôéêÜ ìå ôç «ÄçìïóéïãñáöéêÞ Äåïíôïëïãßá
êáé ôá öáéíüìåíá äéáöèïñÜò»

- 5ï ÖåóôéâÜë Ðñùôïðïñéáêïý ÊéíçìáôïãñÜöïõ 13-22/5-2008

- Çìåñßäá Ýñãïõ Åðéíüçóç (ðáñïõóßáóç êáé äéÜ÷õóç ôùí áðïôåëåóìÜôùí ôïõ Ýñãïõ ÅÐÅÁÅÊ
ÅÐÉÍÏÇÓÇ - Åîåéäßêåõóç åêðáéäåõôéêþí - åéäéêïý åêðáéäåõôéêïý ðñïóùðéêïý êáé
ðáñáãùãÞ åêðáéäåõôéêïý õëéêïý ãéá Þðéá íïçôéêÞ êáèõóôÝñçóç), 29-11-2008 

- Åêäçëþóåéò «ÌÝñåò åõ÷ñçóôßáò êáé ðñïóâáóéìüôçôáò», 10-14/11/2008 

- ÓõíÝäñéï «Globalization and Pornography», 29-30 Óåðô. 2008

- Çìåñßäá «Ôï èåóìéêü ðëáßóéï ãéá ôç ñáäéïöùíßá êáé ôçí ôçëåüñáóç», 6-6-2008.

- 2ç ÄéåèíÞò ÓõíÜíôçóç «Åîüñéóôïé óôï äÝñìá ìáò: Áðü ôç ìéá ôáõôüôçôá óôçí Üëëç», 28
ÌáÀïõ 2009. 

- ÄéåèíÝò óõíÝäñéï «ÍÝá ÌÝóá, ÍÝï Ðåñéå÷üìåíï;» óå óõíåñãáóßá ìå ôï Éíóôéôïýôï
Ïðôéêïáêïõóôéêþí ÌÝóùí, 7 Ïêôùâñßïõ 2009.

- ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï �Europe and the media: new developments in social theory and research�, 
29-30 Ïêôùâñßïõ 2010

- ÇìÝñåò Åõ÷ñçóôßáò êáé Ðñïóâáóéìüôçôáò, ÍïÝìâñéïò 2010

- �ÕâñéäéêÞ Ðüëç�, 4-5 Ìáñôßïõ 2011

Âñáâåßï ÄçìïóéïãñáöéêÞò Áñéóôåßáò «ÁëÝêïò Ëéäùñßêçò»

Ôï ÔìÞìá èÝóðéóå ôï 1998 ôï «Âñáâåßï ÄçìïóéïãñáöéêÞò Áñéóôåßáò ÁëÝêïò Ëéäùñßêçò» óôç
ìíÞìç ôïõ åðéöáíïýò äçìïóéïãñÜöïõ êáé óõããñáöÝá. Ôï âñáâåßï áðïíÝìåôáé êÜèå 2 ÷ñüíéá êáé
óõíïäåýåôáé áðü ÷ñçìáôéêü Ýðáèëï. 

Ôï ðñþôï âñáâåßï «ÁëÝêïò Ëéäùñßêçò» áðåíåìÞèç óôïí äçìïóéïãñÜöï, ÂïõëåõôÞ, ðñþçí
EõñùâïõëåõôÞ êáé ðñþçí Yðïõñãü EèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí, ê. ÐÝôñï Åõèõìßïõ.
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Tï Âñáâåßï áðåíåìÞèç ãéá äåýôåñç öïñÜ ôï 2001 óôïí ðáëáßìá÷ï äçìïóéïãñÜöï ê. Óïöéáíü
Xñõóïóôïìßäç. Ôï 2003 ôï âñáâåßï áðåíåìÞèç óôï äçìïóéïãñÜöï ê. ÈáíÜóç ËÜëá.

Åðßóçò, ôï ÔìÞìá Ý÷åé áíáëÜâåé ôçí çëåêôñïíéêÞ êáôáãñáöÞ-ôáîéíüìçóç êáé åðåîåñãáóßá ôïõ
äçìïóéïãñáöéêïý Áñ÷åßïõ ÁëÝêïõ Ëéäùñßêç.

Ðåñéïäéêü åëåëåý

Õðü ôçí áéãßäá ôïõ ÔìÞìáôïò åêäßäåôáé åôÞóéï äéåðéóôçìïíéêü åñåõíçôéêü ðåñéïäéêü ôÝ÷íçò ìå
ôïí ôßôëï åëåëåý. Ôï åëåëåý áðïôåëåß ðñïúüí óõíåñãáóßáò äéäáóêüíôùí êáé öïéôçôñéþí/öïéôçôþí
ôïõ ÔìÞìáôïò õðü ôç äéåýèõíóç êáé åðßâëåøç ôçò ÊáèçãÞôñéáò ê. ÐÝðçò Ñçãïðïýëïõ. 
Óôï ôåý÷ïò ôïõ 2011 ðåñéëáìâÜíïíôáé ôá ðñáêôéêÜ ôïõ "Äéåèíïýò Óõìðïóßïõ Åîüñéóôïé óôï
äÝñìá ìáò: Áðü ôçí ìéá ôáõôüôçôá óôçí Üëëç", ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôçí ÁèÞíá, ôïí ÌÜéï ôïõ
2009. Ôï óõìðüóéï áõôü óõíå÷ßæåé êáé åìâáèýíåé óôçí ðñïâëçìáôéêÞ ìéáò ðñþôçò óõíÜíôçóçò
óôï Ðáñßóé, ôïí ÖåâñïõÜñéï ôïõ 2009, ìå èÝìá ôï æÞôçìá ôçò ôáõôüôçôáò, üôáí áõôÞ ðáýåé íá
áðïôåëåß äåäïìÝíï êáé âéþíåôáé ùò ðåñéðÝôåéá, áãùíßá, ôñáýìá.

ÈåáôñéêÜ Äñþìåíá

� ÈåáôñéêÞ ïìÜäá ÔìÞìáôïò
Õðåýèõíç: ÐÝðç Ñçãïðïýëïõ

ÐáñáãùãÝò ðïõ Ý÷ïõí ãßíåé:
Óáßîðçñ, Ôñéêõìßá: Áíáëüãéï, 1993
Åãþ, ï ÂëáäéìÞñ Ìáãéáêüöóêõ: ðáñïõóßáóç âáóéóìÝíç óå íôïêïõìÝíôá êáé ìáñôõñßåò ãýñù áðü

ôç æùÞ êáé ôï èÜíáôï ôïõ Ñþóïõ ðïéçôÞ, 1994
Ï îåðåóìÝíïò Äåñâßóçò: ðáñÜóôáóç âáóéóìÝíç óôï ïìüôéôëï Ýñãï ôïõ Áë. ÐáðáäéáìÜíôç êáé óå

Üëëá Ýñãá ó÷åôéêÜ ìå ôïõò Äåñâßóçäåò, 1995
Ï ÌðÜõñïí óôçí ÁèÞíá: Ýñãï âáóéóìÝíï óôç æùÞ êáé ôï Ýñãï ôïõ ðïéçôÞ ÌðÜõñïí, áëëÜ êáé óå

êåßìåíá ãéá ôçí ÁèÞíá ðïõ åðéóêÝöèçêå óôéò áñ÷Ýò ôïõ 19ïõ áéþíá, 1996
Ç Ðáíäþñá êáé ïé áäåëöÝò ôçò: Ýñãï âáóéóìÝíï óå êåßìåíá ðïõ ìéëïýí ãéá ôç ãõíáßêá-ìç÷áíÞ,

ãéá ôç ãõíáßêá-ðáãßäá êáé êïýêëá, óôï ðëáßóéï ôçò áíáßñåóçò ôïõ áíäñïêñáôéêïý áõôïý
ìïíôÝëïõ, 1998

Ôï ãåöýñé ôïõ Äñßíïõ: Ýñãï âáóéóìÝíï óôï ïìüôéôëï ìõèéóôüñçìá ôïõ ºâï ¢íôñéôò, 1999
Ìçí äáãêþíåôå ôïõò âñõêüëáêåò: Ýñãï ôùí Ð. Ñçãïðïýëïõ - Ã. ÁíäñåÜäç, 2000
Ï «Üëëïò» ìåôÜ ôçí êáôáóôñïöÞ: ÎÝíïé, ðñüóöõãåò êáé ìåôáíÜóôåò: Ýñãï âáóéóìÝíï óå ìáñôõñßåò

êáé êåßìåíá ó÷åôéêÜ ìå ôïí îÝíï, ôïí éêÝôç, ôïí áíÝóôéï, ìå áöïñìÞ ôá 50 ÷ñüíéá áðü ôçí
ßäñõóç ôçò ¾ðáôçò Áñìïóôåßáò ôïõ Ï.Ç.Å.

Ìáñôõñßá: äñáìáôïðïßçóç ìáñôõñéþí ãéá ôïõò ïëïêëçñùôéóìïýò ôïõ 20ïý áéþíá.

Ç äéåýèõíóç Ýñåõíáò, ôá êåßìåíá êáé ç óêçíïèåóßá åßíáé ôçò ÐÝðçò Ñçãïðïýëïõ. Ïé
ðáñáóôÜóåéò ãßíïíôáé óôï Ìïõóåßï Éóôïñßáò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, Èüëïõ 5 êáé
Êëåøýäñáò.  

Ôï 1997 ïëïêëçñþèçêå ç óõìðáñáãùãÞ ôïõ ÔìÞìáôïò Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÝóùí ÌáæéêÞò
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ïäçãüò óðïõäþí

ÅíçìÝñùóçò ãéá ôç ãåéôïíéÜ ôïõ ØõññÞ. Ôï íôïêõìáíôÝñ áõôü ðÞñå ôï ðñþôï âñáâåßï óôï
ÖåóôéâÜë Ìðáñ ôï 1998.

� «ÐáììÞôéò» ÏìÜäá Åðéêïéíùíßáò Öïéôçôþí ôïõ ÔìÞìáôïò

Óáßîðçñ, ÌÜêâåè: èåáôñéêÞ ðáñÜóôáóç, 2-10 ÌáÀïõ 2001, Óôïýíôéï ËÞäñá.

� ÅñãáóôÞñéï Ãéïñïýìðá/ÂÜê÷åò

ÁöñïáìåñéêáíéêÝò ôåëåôïõñãßåò êáé ôñáãùäßá, ÄéÜëåîç ãéá ôç Ãéïñïýìðá êáé ôï ÈÝáôñï.
Èßáóïò Ìðïõåíôßá, Êïýâá
Óôïýíôéï ËÞäñá, 7-16 Éïõíßïõ 2000
ÓõíäéïñãÜíùóç ìå ôï ÔìÞìá Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÌÅ ôïõ Ðáíôåßïõ Ðáíåðéóôçìßïõ.

Äéáäéêôõáêü ñáäéüöùíï

Áðü ôï ÍïÝìâñéï ôïõ 2000 ëåéôïõñãåß ôï äéêôõáêü ñáäéüöùíï ôïõ ÔìÞìáôïò óôç äéåýèõíóç
www.media.uoa.gr/radio. Ôçí åõèýíç ôïõ ðñïãñÜììáôïò, êáèþò êáé ôçí ôå÷íéêÞ õðïóôÞñéîç ôçò
üëçò ðñïóðÜèåéáò Ý÷ïõí áíáëÜâåé áðïêëåéóôéêÜ öïéôçôÝò êáé öïéôÞôñéåò ôïõ ÔìÞìáôïò ìå ôï
óõíôïíéóìü ôïõ Íßêïõ Ìýñôïõ, ÅÅÄÉÐ.

Óýëëïãïò Áðïöïßôùí (www.media.uoa.gr/graduates)

Óôéò 14 Ìáñôßïõ ôïõ 2001 ðñáãìáôïðïéÞèçêå ç ðñþôç óõíÜíôçóç ôùí áðïöïßôùí ôïõ ÔìÞìáôïò
ìå óêïðü ôç óýóôáóç Óõëëüãïõ Áðïöïßôùí, ï ïðïßïò êáé ëåéôïýñãçóå åðéóÞìùò ôï ÄåêÝìâñéï
ôïõ 2001. Óêïðüò ôïõ Óõëëüãïõ åßíáé, ìåôáîý Üëëùí, ç åðéóôçìïíéêÞ êáé ôå÷íéêÞ åíçìÝñùóç
êáèþò êáé ç ðñïÜóðéóç êáé ç ðñïþèçóç ôùí óõëëïãéêþí óõìöåñüíôùí ôùí ìåëþí ôïõ.

ôçë.: 210 368 9425
e-mail address: graduates@media.uoa.gr

ÅêðáéäåõôéêÞ ÅêäñïìÞ Extra Muros

Ìå áðüöáóç ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôïõ ÔìÞìáôïò (4/4/2000) äßäåôáé ç äõíáôüôçôá ãéá ôçí
ðñáãìáôïðïßçóç åêðáéäåõôéêþí åêäñïìþí, óôçí ÅëëÜäá êáé ôï åîùôåñéêü, ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå
óõãêåêñéìÝíá ìáèÞìáôá. ÐéëïôéêÜ äåêáðÝíôå öïéôçôÝò êáé öïéôÞôñéåò ôïõ ÐÌÓ åðéóêÝöèçêáí
ôéò ÂñõîÝëëåò ôïí Éïýíéï ôïõ 2001.

«ÐáñáôçñçôÞñéï» êáôáóôÜóåùí êñßóçò

Ôï ÔìÞìá áíÝëáâå ôçí ðñùôïâïõëßá ãéá ôç äçìéïõñãßá «Ðáñáôçñçôçñßïõ», ìå áöïñìÞ ôçí
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êÜëõøç áðü ôá ÌÌÅ ôùí ôåêôáéíïìÝíùí óôá ÂáëêÜíéá (ÃéïõãêïóëáâéêÞ êñßóç-ÊïóóõöïðÝäéï). 
Óôçí ðñùôïâïõëßá áõôÞ óõììåôåß÷áí åêðñüóùðïé ôùí öïñÝùí ìåëÝôçò êáé äéá÷åßñéóçò ôçò
ðëçñïöïñßáò óôç ÷þñá ìáò.

ÅñåõíçôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò

Tï TìÞìá, óôï ðëáßóéï ôùí åñåõíçôéêþí ôïõ äñáóôçñéïôÞôùí ðïõ áðïóêïðïýí óôçí êáôÜñôéóç
ôùí öïéôçôþí ðïõ åðéèõìïýí ôçí Ýñåõíá óôï óýã÷ñïíï åðéêïéíùíéáêü ðåñéâÜëëïí ôçò ÷þñáò,
äéåíåñãåß Ýñåõíåò óôá ðáñáêÜôù ðåäßá:

� ¸ñåõíá óôç êáôáíÜëùóç ôùí MME
� ¸ñåõíá áêñïáìáôéêüôçôáò
� ¸ñåõíá óôç äéáìüñöùóç ôçò èåìáôïëïãßáò ôùí MME
� ¸ñåõíá ãéá ôïí åèíéêéóìü êáé ôç äçìïóéïðïßçóÞ ôïõ áðü ôá MME
� Kïéíùíéêüò áðïêëåéóìüò (îÝíïé ðñüóöõãåò êáé ìåôáíÜóôåò óôç ÷þñá ìáò) ìå ôç ìÝèïäï ôùí

«áöçãÞóåùí æùÞò» ìÝóá áðü ôï ðñßóìá ôçò êëéíéêÞò êïéíùíéêÞò øõ÷ïëïãßáò.
� ÐïéïôéêÞ Ýñåõíá óôç Øõ÷ïëïãßá ôçò Eðéêïéíùíßáò
� ÐïéïôéêÞ Ýñåõíá óôçí åëëçíéêÞ ôçëåüñáóç
� AíÜëõóç ðåñéå÷ïìÝíïõ êáé Èåáìáôéêüôçôáò ôùí Tçëåïðôéêþí Äåëôßùí EéäÞóåùí
� MåëÝôç Äçìïöéëþí óåéñþí óôçí åëëçíéêÞ ôçëåüñáóç
� ¸ñåõíá óôïí Tïðéêü Týðï
� ÓõãêñéôéêÞ AíÜëõóç ÐñïãñáììÜôùí
� ¸ñåõíåò ãéá ôç Äåïíôïëïãßá êáé ôá ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá
� ¸ñåõíá óôç Äéåèíïðïßçóç ôùí MME
� Oðôéêïáêïõóôéêüò Aëöáâçôéóìüò êáé NÝåò Tå÷íïëïãßåò
� EöáñìïãÝò ôçò AíÜëõóçò ÄåäïìÝíùí óôç ìåëÝôç ôùí êïéíùíéêïïéêïíïìéêþí äéáóôÜóåùí ôçò

åêðáßäåõóçò
� AíÜëõóç ðåñéå÷ïìÝíïõ Oðôéêþí MçíõìÜôùí
� ¸ñåõíåò ó÷åôéêÝò ìå ôï Äéáäßêôõï
� ÏðôéêÞ Åðéêïéíùíßá êáé ÍÝåò Ôå÷íïëïãßåò
� ¸ñåõíåò ãéá ôç âßá êáé ôçí åãêëçìáôéêüôçôá óôá ÌÌÅ
� Óõíåéäçôïðïßçóç êáé ÐïëéôéêÞ ãéá ôç ðñïóôáóßá ôçò ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíïìéÜò
� AíÜëõóç äçìïóéåõìÜôùí ôïõ Týðïõ ãéá ôç ãëþóóá
� Äéäáóêáëßá ôçò EëëçíéêÞò ãëþóóáò óå ìåéïíüôçôåò
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ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÐÑÏÐÔÕ×ÉÁÊÙÍ ÓÐÏÕÄÙÍ

NÏÌÉÊÏ ÊÁÈÅÓÔÙÓ

Aðü ôï áêáäçìáúêü Ýôïò 1990-91, ôï TìÞìá Eðéêïéíùíßáò êáé MME ëåéôïõñãåß ìå ôï
ðñüãñáììá óðïõäþí, ôï ïðïßï êáôáñôßæåôáé áðü ôç Ã.Ó. ôïõ TìÞìáôïò, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò
ôïõ í. 1268/82, Üñèñá 24 êáé 25.

á)  ¢ñèñï 24 "Ðñüãñáììá óðïõäþí"
1. Tï Ðñüãñáììá Óðïõäþí ðåñéÝ÷åé ôïõò ôßôëïõò ôùí õðï÷ñåùôéêþí, ôùí êáô' åðéëïãÞ
õðï÷ñåùôéêþí êáé ôùí ðñïáéñåôéêþí ìáèçìÜôùí, ôï ðåñéå÷üìåíü ôïõò, ôéò åâäïìáäéáßåò þñåò
äéäáóêáëßáò ôïõò, óôéò ïðïßåò ðåñéëáìâÜíåôáé ôï êÜèå ìïñöÞò åðéôåëïýìåíï äéäáêôéêü Ýñãï, êáé
ôç ÷ñïíéêÞ áëëçëïõ÷ßá Þ áëëçëåîÜñôçóç ôùí ìáèçìÜôùí.
2. Tï Ðñüãñáììá Óðïõäþí ðñïóáñìüæåôáé óôïí åëÜ÷éóôï äõíáôü áñéèìü åîáìÞíùí ðïõ
áðáéôïýíôáé ãéá ôç ëÞøç ôïõ ðôõ÷ßïõ, ï ïðïßïò êáèïñßæåôáé ãéá êÜèå ðôõ÷ßï ìå Ð.Ä. ðïõ
åêäßäåôáé ìåôÜ áðü ãíþìç ôïõ Eèíéêïý Óõìâïõëßïõ Ðáéäåßáò (E.ÓY.Ð.) êáé ôùí Ó÷ïëþí êáé äåí
ìðïñåß íá åßíáé ìéêñüôåñïò áðü ïêôþ.
3. KÜèå åîáìçíéáßï ìÜèçìá ðåñéëáìâÜíåé Ýíáí áñéèìü "äéäáêôéêþí ìïíÜäùí" (ä.ì.). H ä.ì.
áíôéóôïé÷åß óå ìéá åâäïìáäéáßá þñá äéäáóêáëßáò åðß Ýíá åîÜìçíï ðñïêåéìÝíïõ ðåñß áõôïôåëïýò
äéäáóêáëßáò ìáèÞìáôïò êáé óå ìéá ìÝ÷ñé ôñåéò åâäïìáäéáßåò þñåò äéäáóêáëßáò Þ ÝîÜóêçóçò åðß
Ýíá åîÜìçíï ãéá ôï õðüëïéðï åêðáéäåõôéêü Ýñãï, óýìöùíá ìå ó÷åôéêÞ áðüöáóç ôçò Ã.Ó.
TìÞìáôïò. Óôï Ðñüãñáììá Óðïõäþí ðåñéÝ÷åôáé êáé ï åëÜ÷éóôïò áñéèìüò ä.ì. ðïõ áðáéôåßôáé ãéá
ôç ëÞøç ôïõ ðôõ÷ßïõ.
4. H êáôáíïìÞ ôùí åîáìçíéáßùí ìáèçìÜôùí óå åîÜìçíá åßíáé åíäåéêôéêÞ êáé ü÷é õðï÷ñåùôéêÞ
ãéá ôïõò öïéôçôÝò. Aíôáðïêñßíåôáé ðÜíôùò óå óõíèÞêåò êáíïíéêÞò öïßôçóçò, ðñïóáñìïóìÝíçò
óôïí åëÜ÷éóôï äõíáôü áñéèìü åîáìÞíùí ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá ôç ëÞøç ôïõ ðôõ÷ßïõ êáé óôçí
áëëçëïõ÷ßá ôùí ðñïáðáéôïýìåíùí êáé åîáñôþìåíùí áðü ðñïáðáéôïýìåíá ìáèÞìáôá. Må ôç
äéáäéêáóßá êáôÜñôéóçò ôïõ ðñïãñÜììáôïò óðïõäþí ïñßæïíôáé ôá ðñïáðáéôïýìåíá êáé ôá
åîáñôþìåíá áðü ðñïáðáéôïýìåíá ìáèÞìáôá. O öïéôçôÞò õðïâÜëëåé ôç äÞëùóç ðñïôßìçóçò óôç
ãñáììáôåßá ôïõ ôìÞìáôïò, óôçí áñ÷Þ êÜèå åîáìÞíïõ êáé óå çìåñïìçíßåò ðïõ ïñßæïíôáé áðü ôç
ãåíéêÞ óõíÝëåõóç.
5. Tá êáô' åðéëïãÞí õðï÷ñåùôéêÜ ìáèÞìáôá êáëýðôïõí ôïõëÜ÷éóôï ôï 1/4 ôïõ ÐñïãñÜììáôïò
Óðïõäþí.
6. Añìüäéá ãéá ôçí êáôÜñôéóç ôïõ ÐñïãñÜììáôïò Óðïõäþí åßíáé ç Ã.Ó. TìÞìáôïò. Tï
Ðñüãñáììá Óðïõäþí áíáèåùñåßôáé êÜèå Aðñßëéï. O Ðñüåäñïò ôïõ TìÞìáôïò óõãêñïôåß
EðéôñïðÞ ÐñïãñÜììáôïò áðü ìÝëç ôçò ÃåíéêÞò Óõíåëåýóåùò ôïõ TìÞìáôïò ìå åôÞóéá èçôåßá, ç
ïðïßá õðïâÜëëåé ó÷åôéêÞ åéóÞãçóç óôç Ã.Ó. TìÞìáôïò, áöïý ðñïçãïõìÝíùò êùäéêïðïéÞóåé ôéò
ðñïôÜóåéò ôùí TïìÝùí.
7. H áðüöáóç ôçò Ã.Ó. TìÞìáôïò ãéá ôï Ðñüãñáììá Óðïõäþí êïéíïðïéåßôáé óôïí KïóìÞôïñá êáé
äçìïóéåýåôáé óôïí Oäçãü Óðïõäþí ôçò Ó÷ïëÞò êáé ôïõ TìÞìáôïò.
8. Óôá ðñïãñÜììáôá óðïõäþí åíüò TìÞìáôïò ìðïñïýí íá ðåñéëáìâÜíïíôáé êáé ìáèÞìáôá ðïõ
áíÞêïõí óôï ãíùóôéêü ðåäßï TïìÝá Üëëùí TìçìÜôùí ôçò ßäéáò Þ Üëëçò Ó÷ïëÞò. Óôçí ðåñßðôùóç
áõôÞ ç áíÜèåóç äéäáêôéêïý Ýñãïõ óå ìÝëç ôïõ Ä.E.Ð. ôïõ TïìÝá áõôïý ãßíåôáé ìå áðüöáóç ôçò
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Kïóìçôåßáò Þ ôïõ Ðñõôáíéêïý Óõìâïõëßïõ áíôßóôïé÷á ìåôÜ áðü ðñüôáóç ôùí áíôßóôïé÷ùí
TìçìÜôùí Þ Ó÷ïëþí.
9. Ç Ã.Ó. ÔìÞìáôïò ìðïñåß íá áíôéêáôáóôÞóåé ìÝñïò ôùí êáô' åðéëïãÞí õðï÷ñåùôéêþí
ìáèçìÜôùí ôùí ôåëåõôáßùí äýï åîáìÞíùí ðñéí áðü ôï ðôõ÷ßï ìå éóüôéìá ðñïãñÜììáôá
åöáñìïãþí óôï ãíùóôéêü ðåäßï ôïõ ÔìÞìáôïò óå óýíäåóç ìå ôçí ðáñáãùãéêÞ äéáäéêáóßá, ôá
ïðïßá ìðïñïýí íá åðéëÝãïõí ïé öïéôçôÝò óôç èÝóç ôùí ìáèçìÜôùí áõôþí.
10. Ãéá üëá ôá ìáèÞìáôá ôïõ ðñïãñÜììáôïò Óðïõäþí êáèïñßæåôáé ï TïìÝáò ðïõ Ý÷åé
áñìïäéüôçôá ãéá ôç äéäáóêáëßá ôïõò. Tá ìáèÞìáôá áõôÜ ìðïñïýí íá äéäÜóêïíôáé áðü üëá ôá
ìÝëç ôïõ Ä.E.Ð. ôïõ TìÞìáôïò.
11. Óå ðåñßðôùóç ìáèÞìáôïò ðïõ äéäÜóêåôáé óå ìåãÜëá áêñïáôÞñéá åðéäéþêåôáé ç äéáßñåóç ôçò
áíôßóôïé÷çò ôÜîçò óå ôìÞìáôá ìå ìéêñü áñéèìü öïéôçôþí êáé ç áíÜèåóç äéäáóêáëßáò ôïõ
ìáèÞìáôïò ãéá êÜèå ôìÞìá óå Ýíá ìÝëïò ôïõ Ä.E.Ð. ôïõ áíôßóôïé÷ïõ ôïìÝá. Tá ìÝëç ôïõ Ä.E.Ð.
ðïõ ðáßñíïõí ôÝôïéá áíÜèåóç, óõãêñïôïýí ôçí EðéôñïðÞ ôïõ MáèÞìáôïò ìå óõíôïíéóôÞ ìÝëïò
ôïõ Ä.E.Ð. ðïõ êáôÝ÷åé ôçí áíþôáôç âáèìßäá. H EðéôñïðÞ ôïõ MáèÞìáôïò óõíôïíßæåé ôçí
ïìïéïìïñößá äéäáóêáëßáò, ùò ðñïò ôï ðåñéå÷üìåíï êáé ôçí Ýêôáóç ôçò äéäáêôÝáò ýëçò, ôùí
áóêÞóåùí êáé ôùí åîåôÜóåùí.
12. á) Må áðüöáóç ôçò ÓõãêëÞôïõ åßíáé äõíáôÞ ç ïñãÜíùóç äéáôìçìáôéêþí ðñïðôõ÷éáêþí
ðñïãñáììÜôùí óðïõäþí óôï ßäéï A.E.I. ðïõ ïäçãïýí óå îå÷ùñéóôü ðôõ÷ßï. Tá äéáôìçìáôéêÜ
ðñïãñÜììáôá åßíáé äõíáôüí íá ïñãáíþíïíôáé åßôå óôï ðëáßóéï ìéáò Ó÷ïëÞò åßôå óå äéáó÷ïëéêÞ
âÜóç.
â) H áíùôÝñù áðüöáóç ôçò ÓõãêëÞôïõ ëáìâÜíåôáé ýóôåñá áðü êïéíÞ  ðñüôáóç ôùí Ãåíéêþí
Óõíåëåýóåùí ôùí åìðëåêïìÝíùí TìçìÜôùí êáé äçìïóéåýåôáé óôçí Eöçìåñßäá ôçò KõâåñíÞóåùò,
áöïý ðñïçãïõìÝíùò áóêçèåß ï ó÷åôéêüò Ýëåã÷ïò íïìéìüôçôáò áðü ôïí Yðïõñãü EèíéêÞò
Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí.
ã) Óå êÜèå äéáôìçìáôéêü ðñüãñáììá óðïõäþí ïñßæåôáé ðåíôáìåëÞò Äéïéêïýóá EðéôñïðÞ áðü
ìÝëç ôïõ Ä.E.Ð. ðïõ óõììåôÝ÷ïõí óôï äéáó÷ïëéêü ðñüãñáììá óôçí ïðïßá óõììåôÝ÷åé ùò
Ðñüåäñïò ï KïóìÞôïñáò ôçò Ó÷ïëÞò óôçí ïðïßá áíÞêåé ôï TìÞìá ðïõ Ý÷åé ôç ìåãáëýôåñç
óõììåôï÷Þ óôï ðñüãñáììá.
ä) H Äéïéêïýóá EðéôñïðÞ Ý÷åé ôéò áñìïäéüôçôåò Ä.Ó. TìÞìáôïò åíþ ç Óýãêëçôïò Ý÷åé ôéò
áñìïäéüôçôåò ôçò Ã.Ó. TìÞìáôïò óå ü,ôé áöïñÜ ôï ðñüãñáììá óðïõäþí êáé ôç äéáíïìÞ ôïõ
äéäáêôéêïý Ýñãïõ.

â)  ¢ñèñï 25 "Káíïíéóìüò Óðïõäþí"
1. Tï áêáäçìáúêü Ýôïò áñ÷ßæåé ôçí 1ç Óåðôåìâñßïõ êÜèå ÷ñüíïõ êáé ëÞãåé ôçí 31ç Aõãïýóôïõ
ôïõ åðüìåíïõ.
2.Tï åêðáéäåõôéêü Ýñãï êÜèå áêáäçìáúêïý Ýôïõò äéáñèñþíåôáé ÷ñïíéêÜ óå äýï åîÜìçíá.
3. KÜèå åîÜìçíï ðåñéëáìâÜíåé ôïõëÜ÷éóôïí 13 ðëÞñåéò åâäïìÜäåò ãéá äéäáóêáëßá êáé
áíôßóôïé÷ï áñéèìü åâäïìÜäùí ãéá åîåôÜóåéò.
4. ÄéáêïðÞ ôïõ åêðáéäåõôéêïý Ýñãïõ áëëÜ êáé ôçò åí ãÝíåé ëåéôïõñãßáò åíüò A.E.I. ðÝñá áðü ôá
ðñïâëåðüìåíá óôï íüìï áõôü, åßíáé äõíáôÞ ìå áðüöáóç ôçò ÓõãêëÞôïõ êáé ìüíï ãéá åîáéñåôéêÝò
ðåñéðôþóåéò.
5. Aí ãéá ïðïéïäÞðïôå ëüãï ï áñéèìüò ôùí ùñþí äéäáóêáëßáò ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêáí óå Ýíá
ìÜèçìá åßíáé ìéêñüôåñïò áðü ôá 2/3 ôïõ ðñïâëåðüìåíïõ óôï Ðñüãñáììá ãéá ôéò åñãÜóéìåò ìÝñåò
ôïõ áíôßóôïé÷ïõ åîáìÞíïõ, ôï áíôßóôïé÷ï ìÜèçìá èåùñåßôáé üôé äå äéäÜ÷èçêå.
6. Tï ðñþôï åîÜìçíï áñ÷ßæåé ôï äåýôåñï äåêáðåíèÞìåñï ôïõ Óåðôåìâñßïõ êáé ôï äåýôåñï
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åîÜìçíï ëÞãåé ôï ðñþôï äåêáðåíèÞìåñï ôïõ Iïõíßïõ. Oé áêñéâåßò çìåñïìçíßåò êáèïñßæïíôáé áðü
ôç Óýãêëçôï. Óå åîáéñåôéêÝò üìùò ðåñéðôþóåéò ï Yðïõñãüò EèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé
ÈñçóêåõìÜôùí ìå ðñüôáóç ôçò ÓõãêëÞôïõ ñõèìßæåé ôçí Ýíáñîç êáé ëÞîç ôùí äýï åîáìÞíùí
åêôüò ôùí çìåñïìçíéþí áõôþí, þóôå íá óõìðëçñùèåß ï êáèïñéóìÝíïò áñéèìüò åâäïìÜäùí.
O öïéôçôÞò äéêáéïýôáé íá åîåôáóôåß êáôÜ ôçí ðåñßïäï ôïõ Óåðôåìâñßïõ óôá ìáèÞìáôá êáé ôùí
äýï (÷åéìåñéíïý êáé åáñéíïý) åîáìÞíùí, åíþ êáôÜ ôçí ðåñßïäï ôïõ Iïõíßïõ óôá ìáèÞìáôá ìüíï
ôùí åáñéíþí åîáìÞíùí. 
7. Må ôïõò åóùôåñéêïýò êáíïíéóìïýò ôùí A.E.I. ïñßæïíôáé ôá ó÷åôéêÜ ìå ôç äõíáôüôçôá
ïñãÜíùóçò êáé ëåéôïõñãßáò èåñéíþí åîáìÞíùí ãéá ôá÷ýññõèìç äéäáóêáëßá Þ óõìðëÞñùóç ýëçò
åîáìÞíïõ.
8. H âáèìïëïãßá ôïõ öïéôçôÞ óå êÜèå ìÜèçìá êáèïñßæåôáé áðü ôï äéäÜóêïíôá, ï ïðïßïò
õðï÷ñåþíåôáé íá ïñãáíþóåé êáôÜ ôçí êñßóç ôïõ ãñáðôÝò Þ êáé ðñïöïñéêÝò åîåôÜóåéò Þ êáé íá
óôçñé÷èåß óå èÝìáôá Þ åñãáóôçñéáêÝò áóêÞóåéò.
9. Óå ðåñßðôùóç áðïôõ÷ßáò óå õðï÷ñåùôéêü ìÜèçìá ï öïéôçôÞò õðï÷ñåþíåôáé íá ôï åðáíáëÜâåé
êáôÜ ôï åðüìåíï åîÜìçíï.
10. Óå ðåñßðôùóç áðïôõ÷ßáò óå êáô' åðéëïãÞ õðï÷ñåùôéêü ìÜèçìá, ï öïéôçôÞò õðï÷ñåþíåôáé Þ
íá ôï åðáíáëÜâåé óå åðüìåíá åîÜìçíá Þ íá ôï áíôéêáôáóôÞóåé ìå Üëëï êáô' åðéëïãÞ ìÜèçìá.
11. Tá ìáèÞìáôá ðïõ ÷áñáêôçñßæïíôáé ùò ðñïáðáéôïýìåíá äéäÜóêïíôáé êáé êáôÜ ôá äýï
åîÜìçíá ôïõ Ýôïõò.
12. O öïéôçôÞò ïëïêëçñþíåé ôéò óðïõäÝò ôïõ êáé ðáßñíåé ðôõ÷ßï üôáí åðéôý÷åé óôá ðñïâëåðüìåíá
ìáèÞìáôá êáé óõãêåíôñþóåé ôïí áðáéôïýìåíï áñéèìü äéäáêôéêþí ìïíÜäùí.
13. Tá ó÷åôéêÜ ìå ôïí ôýðï ôùí ÷ïñçãïýìåíùí ðôõ÷ßùí êáé ìå ôçí êáèïìïëüãçóç ôùí ðôõ÷éïý÷ùí
êáèïñßæïíôáé óôïõò åóùôåñéêïýò êáíïíéóìïýò ôùí A.E.I.
Tï ðôõ÷ßï ÷ïñçãåßôáé ìÝóá óå äýï ìÞíåò ôï áñãüôåñï áðü ôçí ïëïêëÞñùóç ôùí óðïõäþí ôïõ
öïéôçôÞ, õðïãñÜöåôáé äå áðü ôïí Ðñýôáíç, ôïí Ðñüåäñï êáé ôïí ÃñáììáôÝá ôïõ ïéêåßïõ
TìÞìáôïò. MåôÜ ôçí ðáñÝëåõóç ôçò ðáñáðÜíù ðñïèåóìßáò ôùí äýï ìçíþí, ôï ðôõ÷ßï ÷ïñçãåßôáé
ìå ìüíç ôçí õðïãñáöÞ ôïõ Ðñýôáíç êáé óå ðåñßðôùóç êùëýìáôïò Þ áðïõóßáò ôïýôïõ ôï ðôõ÷ßï
õðïãñÜöåôáé áðü ôïí Aíôéðñýôáíç Aêáäçìáúêþí YðïèÝóåùí êáé Ðñïóùðéêïý.

ã) Aðüöáóç ÓõãêëÞôïõ: Pýèìéóç èåìÜôùí ôùí ÐñïãñáììÜôùí 
êáé Êáíïíéóìïý Óðïõäþí

H Óýãêëçôïò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Aèçíþí óôéò óõíåäñéÜóåéò ôçò óôéò 16.1.84 êáé 19.1.84
áðïöÜóéóå ôá åîÞò, ôá ïðïßá êáé èåùñïýíôáé ùò ìÝñïò ôïõ Eóùôåñéêïý Káíïíéóìïý ôïõ
Ðáíåðéóôçìßïõ Aèçíþí.
1. á) Tï ðñüãñáììá óðïõäþí ðïõ êáôáñôßæïõí ïé ÃåíéêÝò Óõíåëåýóåéò ôùí TìçìÜôùí åßíáé 

åíäåéêôéêü êáé ü÷é õðï÷ñåùôéêü ãéá ôïõò öïéôçôÝò.
â) Oé öïéôçôÝò äçëþíïõí ôá ìáèÞìáôá ôá ïðïßá èá äéäá÷èïýí ìå âÜóç ðñïóùðéêÝò åðéëïãÝò
ãéá ôçí êáôÜñôéóç ôïõ áôïìéêïý ðñïãñÜììáôïò ðïõ èá ôïõò ïäçãÞóåé óôç ëÞøç ôïõ ðôõ÷ßïõ. Tá
ìáèÞìáôá áõôÜ ìðïñåß íá åßíáé äéÜöïñá ôùí ìáèçìÜôùí ôïõ åíäåéêôéêïý ðñïãñÜììáôïò. EÜí
ï öïéôçôÞò äåí äçëþóåé ìáèÞìáôá èá èåùñçèåß üôé áðïäÝ÷åôáé ôï åíäåéêôéêü ðñüãñáììá. EÜí
õðÜñ÷åé äéÜæåõîç óôï åíäåéêôéêü ðñüãñáììá ï öïéôçôÞò ðñÝðåé íá äçëþóåé ðñïôßìçóç.
ã) O áñéèìüò ôùí ìáèçìÜôùí êáôÜ åîÜìçíï ðïõ èá ðñïóöÝñåé ôï TìÞìá ìå âÜóç ôï åíäåéêôéêü
ðñüãñáììá (áñéèìüò í) èá åßíáé êáôÜ ìÝãéóôï üñéï 4 (ôÝóóåñá) êáé óå åîáéñåôéêÝò
ðåñéðôþóåéò 5 (ðÝíôå).
ä) Aíþôáôïò áñéèìüò ìáèçìÜôùí ðïõ ìðïñåß íá åðéëÝãåé ï öïéôçôÞò óå êÜèå åîÜìçíï åßíáé ôï
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áíþôáôï üñéï ôïõ í ðïõ ðáñïõóéÜæåôáé óôï åêÜóôïôå ðñüãñáììá óðïõäþí ôìÞìáôïò óõí 3
(ôñßá). Óôï TìÞìá Eðéêïéíùíßáò êáé MME ï áñéèìüò ôùí ìáèçìÜôùí áíÜ åîÜìçíï åßíáé 6
(Ýîé).

2. á) O ïñéóìüò óôï ðñüãñáììá óðïõäþí ìáèçìÜôùí ùò ðñïáðáéôïõìÝíùí äåí åßíáé 
õðï÷ñåùôéêüò, åí ðÜóç äå ðåñéðôþóåé, äåí åßíáé äõíáôü íá ïñéóèïýí ùò ðñïáðáéôïýìåíá
ìáèÞìáôá ðåñéóóüôåñá áðü ôï 1/5 ôïõ óõíüëïõ ôùí ìáèçìÜôùí ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá ôç ëÞøç
ôïõ ðôõ÷ßïõ.
¸íá ìÜèçìá ìðïñåß íá ïñéóèåß ùò ðñïáðáéôïýìåíï ìüíï ãéá Ýíá åîáñôþìåíï ìÜèçìá êáé
áíôßóôñïöá.
â) Tá êáô' åðéëïãÞ ìáèÞìáôá (Üñèñ. 24 ðáñ. 5) êáëýðôïõí ôïõëÜ÷éóôïí ôï 1/4 ôïõ áñéèìïý ôùí
ìáèçìÜôùí ðïõ ðñÝðåé íá äéäá÷èåß ï öïéôçôÞò ãéá íá ëÜâåé ôï ðôõ÷ßï ôïõ (êáé ü÷é áðëþò ôï 1/4
ôïõ óõíüëïõ ôùí ìáèçìÜôùí ôïõ ðñïãñÜììáôïò óðïõäþí).
ã) KÜèå TìÞìá ðñÝðåé íá äéäÜóêåé óå êÜèå åîÜìçíï êáôÜ ôï äõíáôü ôï óýíïëï ôùí ìáèçìÜôùí
ôïõ ðñïãñÜììáôïò óðïõäþí êáé ðÜíôùò, ïðùóäÞðïôå ôá ðñïáðáéôïýìåíá ìáèÞìáôá.

3. á) MÜèçìá ðïõ äéäÜ÷èçêå åðß 13 åâäïìÜäåò, èåùñåßôáé üôé äéäÜ÷èçêå åðáñêþò.
â) MÜèçìá ðïõ äéäÜ÷èçêå óå ëéãüôåñåò áðü 9 åâäïìÜäåò èåùñåßôáé áðü ôçí Óýãêëçôï üôé äåí
äéäÜ÷èçêå åðáñêþò (âë. Üñèñ. 25 ðáñ. 5, N. 1268/82), ïðüôå ìå áðüöáóç ôçò ÓõãêëÞôïõ Þ
åðáíáëáìâÜíåôáé ôï ìÜèçìá Þ ðáñáôåßíåôáé ôï åîÜìçíï.
ã) ¼ôáí Ýíá ìÜèçìá äéäÜ÷èçêå áðü 9-12 åâäïìÜäåò, ç Óýãêëçôïò èá êñßíåé, ìåôÜ áðü ãíþìç
ôïõ áíôßóôïé÷ïõ TìÞìáôïò, áí ôï ìÜèçìá äéäÜ÷èçêå åðáñêþò Þ áí èá äïèåß ðáñÜôáóç
åîáìÞíïõ.

4. H äéäáóêáëßá åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ ãéá ôïí äéäÜóêïíôá áíåîÜñôçôá áðü ôïí áñéèìü ôùí 
öïéôçôþí ðïõ èá äçëþóïõí ôï ìÜèçìá.

5. Oé ôåëéêÝò åîåôÜóåéò êÜèå ìáèÞìáôïò ðñáãìáôïðïéïýíôáé áìÝóùò ìåôÜ ôç ëÞîç ôçò
äéäáóêáëßáò ìáèçìÜôùí ôïõ áíôßóôïé÷ïõ åîáìÞíïõ êáé äéáñêïýí 2-4 åâäïìÜäåò. 

Yðï÷ñåþóåéò öïéôçôþí ãéá ôçí áðüêôçóç ðôõ÷ßïõ
O öïéôçôÞò ãéá íá áðïêôÞóåé ôï ðôõ÷ßï ôïõ TìÞìáôïò Eðéêïéíùíßáò êáé MME, ðñÝðåé íá
éêáíïðïéÞóåé ôéò ðáñáêÜôù 5 ðñïûðïèÝóåéò:

1. Ná åããñáöåß, íá ðáñáêïëïõèÞóåé êáé íá åîåôáóèåß ìå åðéôõ÷ßá óå üëá ôá
õðï÷ñåùôéêÜ ìáèÞìáôá (óõíïëéêÜ 34) ôïõ ðñïãñÜììáôïò óðïõäþí.
2. Ná åããñáöåß, íá ðáñáêïëïõèÞóåé êáé íá åîåôáóèåß ìå åðéôõ÷ßá óå 11 áðü ôá
åðéëåãüìåíá ìáèÞìáôá ôïõ ðñïãñÜììáôïò óðïõäþí.
3. Ná åããñáöåß íá ðáñáêïëïõèÞóåé êáé íá åîåôáóèåß ìå åðéôõ÷ßá óå 3 áðü ôá
ðñïóöåñüìåíá óåìéíÜñéá ôïõ ðñïãñÜììáôïò óðïõäþí.
4. Ná óõìðëçñþóåé óýíïëï ôïõëÜ÷éóôïí 130 äéäáêôéêþí ìïíÜäùí.
5. Íá óõìðëçñþóåé ôï óýíïëï ôùí 240 ðéóôùôéêþí ìïíÜäùí (ECTS).
6. O ÷ñüíïò óðïõäþí äåí ìðïñåß íá åßíáé ìéêñüôåñïò áðü 8 åîÜìçíá, áêüìç êáé
åÜí ðëçñïýíôáé ïé ðñïûðïèÝóåéò 1-4.

O öïéôçôÞò Ý÷åé ôçí õðï÷ñÝùóç íá åããñÜöåôáé óôçí áñ÷Þ êÜèå åîáìÞíïõ óôá ìáèÞìáôá ðïõ
ðñïôßèåôáé íá ðáñáêïëïõèÞóåé êáôÜ ôï åîÜìçíï áõôü êáé íá åîåôáóèåß óôï ôÝëïò ôïõ åîáìÞíïõ.
Ïé öïéôçôÝò ðëÝïí ðñÝðåé íá åéóÝñ÷ïíôáé óôçí çëåêôñïíéêÞ ãñáììáôåßá («my studies»)
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ðñïêåéìÝíïõ íá äçëþóïõí ôá ìáèÞìáôá êáé ôá óõããñÜììáôá ðïõ åðéèõìïýí. Óôç óõíå÷åßá èá
ðñÝðåé áðáñáéôÞôùò íá åéóÝëèïõí óôï óýóôçìá «Åýäïîïò» (http://eudoxus.gr) ðñïêåéìÝíïõ íá
äçëþóïõí ìüíï ôá ìáèÞìáôá óôá üðïéá äéêáéïýíôáé íá ðáñáëÜâïõí óõããñÜììáôá. Óôçí
ðåñßðôùóç ðïõ äåí äçëùèïýí ôá óõããñÜììáôá êáé óôï óýóôçìá «Åýäïîïò» äåí èá ìðïñïýí ïé
öïéôçôÝò/ôñéåò íá ôá ðáñáëÜâïõí áêüìá êé áí ôá äéêáéïýíôáé Þ áêüìá êé áí Ý÷ïõí äçëùèåß óôï
óýóôçìá «my studies». 
Ç  ðáñáðÜíù äéáäéêáóßá ìðïñåß íá ðñáãìáôïðïéåßôáé üëåò ôéò çìÝñåò êáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá üëïõ
ôïõ 24ùñïõ. ÌåôÜ ôï ðÝñáò ôùí ðñïèåóìéþí ðïõ áíáêïéíþíïíôáé óå êÜèå åîÜìçíï êáìéÜ
áðïëýôùò áëëáãÞ/äéüñèùóç äåí èá ìðïñåß íá ðñáãìáôïðïéçèåß, äéüôé ðëÝïí ïé Ýããñáöåò
åíôÜóóïíôáé óôï ðëáßóéï ôçò çëåêôñïíéêÞò ãñáììáôåßáò. ÄåäïìÝíïõ áõôïý ïé öïéôçôÝò/ôñéåò èá
ðñÝðåé íá åßíáé ðïëý ðñïóåêôéêïß ìå ôçí ðáñáðÜíù äéáäéêáóßá. 
Óå êÜèå åîÜìçíï ç Ãñáììáôåßá åêäßäåé óõãêåêñéìÝíåò ïäçãßåò ðïõ èá áíáñôþíôáé óôçí
éóôïóåëßäá ôïõ ÔìÞìáôïò (www.media.uoa.gr). Áêüìç, óôï Ç� åîÜìçíï ðáñÝ÷åôáé ç äõíáôüôçôá
åðéëïãÞò áðü ôïõò öïéôçôÝò/ôñéåò ðôõ÷éáêÞò åñãáóßáò ðïõ áíôéóôïé÷åß ìå (2) äõï ìáèÞìáôá
åðéëïãÞò Þ ìå (1) Ýíá ìÜèçìá åðéëïãÞò êáé (1) Ýíá óåìéíÜñéï. Ç ðôõ÷éáêÞ åñãáóßá õðÜñ÷åé óôï
óýóôçìá «my studies» óôçí êáôçãïñßá ôùí ìáèçìÜôùí åðéëïãÞò. 
ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò öïßôçóçò ïé öïéôçôÝò/ôñéåò äéêáéïýíôáé óõíïëéêÜ 48 óõããñÜììáôá, üóá
åßíáé êáé ôá ìáèÞìáôá ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá ôç ëÞøç ðôõ÷ßïõ. Óôçí ðåñßðôùóç üìùò ðïõ ïé
öïéôçôÝò åðéëÝîïõí ðôõ÷éáêÞ åñãáóßá èá äéêáéïýíôáé íá ðáñáëÜâïõí 46 óõããñÜììáôá êé ü÷é 48. 
Åðßóçò óôçí ðåñßðôùóç ðïõ áíáãíùñßóïõí ìáèÞìáôá ìÝóù ôïõ ðñïãñÜììáôïò Erasmus
äéáöïñïðïéåßôáé ï áñéèìüò 48 (áíÜëïãá ìå ðïóÜ ìáèÞìáôá èá áíáãíùñßóïõí áöáéñïýí êáé ôïí
áíôßóôïé÷ï áñéèìü óõããñáììÜôùí). 
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Ôñüðïò õðïëïãéóìïý ôïõ âáèìïý ðôõ÷ßïõ

-  ¼ëá ôá Yðï÷ñåùôéêÜ ìáèÞìáôá ìå 3 äéäáêôéêÝò ìïíÜäåò Ý÷ïõí óõíôåëåóôÞ 1,5.
-  ¼ëá ôá ìáèÞìáôá EðéëïãÞò êáé ôá ÓåìéíÜñéá ìå 2 äéäáêôéêÝò ìïíÜäåò Ý÷ïõí óõíôåëåóôÞ 1.

á)  ðñïóèÝôïõìå ôïõò âáèìïýò ôùí Yðï÷ñåùôéêþí ìáèçìÜôùí áöïý ðïëëáðëáóéÜóïõìå êáèÝíá
÷ùñéóôÜ åðß 1,5

â)  ðñïóèÝôïõìå ôïõò âáèìïýò ôùí ìáèçìÜôùí EðéëïãÞò áöïý ðïëëáðëáóéÜóïõìå êáèÝíá
÷ùñéóôÜ åðß 1

ã)  ðñïóèÝôïõìå ôá äýï åðéìÝñïõò óýíïëá
ä)  ðñïóèÝôïõìå êáé ôïõò óõíôåëåóôÝò
å)  äéáéñïýìå ôï óýíïëï ôùí âáèìþí äéá ôïõ óõíüëïõ ôùí óõíôåëåóôþí êáé âãáßíåé ï âáèìüò

ðôõ÷ßïõ.

(âëÝðå ôñüðï õðïëïãéóìïý ðáñáêÜôù):

á) Ôñüðïò õðïëïãéóìïý ôïõ âáèìïý ôïõ ðôõ÷ßïõ

1,5 × 34 (ìáèÞìáôá õðï÷ñåùôéêÜ) = 51
1× 11 (ìáèÞìáôá åðéëïãÞò) = 11
1×3 (óåìéíÜñéá åðéëïãÞò) =  3

ÓÕÍÏËÏ =65

â) Âáèìüò ðôõ÷ßïõ 

× (Üèñïéóìá âáèìþí ôùí 48 ìáèçìÜôùí)

âáèìüò ðôõ÷ßïõ
65

óô) Ìå áðüöáóç ôçò Ã.Ó. óôéò 24-1-2008 õéïèåôÞèçêå ôï Åõñùðáúêü Óýóôçìá ÌåôáöïñÜò êáé
Óõóóþñåõóçò Ðéóôùôéêþí ÌïíÜäùí (European Credit Transfer System-ECTS) ôï ïðïßï
ëåéôïõñãåß óôï ÔìÞìá áðü ôï áêáäçìáúêü Ýôïò 2009-10. ÊÜèå ìÜèçìá áíôéóôïé÷åß óå 5
ðéóôùôéêÝò ìïíÜäåò (ECTS). Ïé 60 ðéóôùôéêÝò ìïíÜäåò áðïôåëïýí ôï öüñôï åñãáóßáò åíüò
öïéôçôÞ ðëÞñïõò öïßôçóçò êáôÜ ôç äéÜñêåéá åíüò áêáäçìáúêïý Ýôïõò êáé ïé 30 ðéóôùôéêÝò
ìïíÜäåò áíôéðñïóùðåýïõí Ýíá åîÜìçíï öïßôçóçò. ÅðïìÝíùò, ôï óýíïëï ôùí ðéóôùôéêþí
ìïíÜäùí ðïõ ðñÝðåé íá óõãêåíôñþíïõí ïé öïéôçôÝò óôïí ðñïðôõ÷éáêü êýêëï ãéá ôçí
áðïêôçóç ðôõ÷ßïõ åßíáé 240 ìïíÜäåò (ECTS).
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ÐPOÃPAMMA ÓÐOYÄÙN

ÄéÜñèñùóç ôïõ ÐñïãñÜììáôïò Óðïõäþí

Tï Ðñüãñáììá Óðïõäþí ðåñéëáìâÜíåé ãéá ìåí ôá ðñþôá ôÝóóåñá åîÜìçíá áðïêëåéóôéêÜ
Yðï÷ñåùôéêÜ ìáèÞìáôá, åíþ ãéá ôá ôÝóóåñá åðüìåíá åîÜìçíá óõíäõáóìïýò Yðï÷ñåùôéêþí êáé
ìáèçìÜôùí EðéëïãÞò.
Óôçí áñ÷Þ êÜèå åîáìÞíïõ ïé öïéôçôÝò õðïâÜëëïõí äÞëùóç ìáèçìÜôùí -áíåîÜñôçôá åÜí
ðñüêåéôáé ìüíï ãéá Yðï÷ñåùôéêÜ ìáèÞìáôá Þ EðéëïãÞò- óå çìåñïìçíßåò ðïõ ïñßæïíôáé áðü ôç
Ãñáììáôåßá ôïõ TìÞìáôïò.   

ÄIAÃPAMMA KATANOMHÓ MAÈHMATÙN ANA EÎAMHNO

A´ EÎAMHNO 6 õðï÷ñåùôéêÜ ìáèÞìáôá

B´ EÎAMHNO 6 õðï÷ñåùôéêÜ ìáèÞìáôá

Ã´ EÎAMHNO 6 õðï÷ñåùôéêÜ ìáèÞìáôá

Ä´ EÎAMHNO 6 õðï÷ñåùôéêÜ ìáèÞìáôá

E´ EÎAMHNO 3 õðï÷ñåùôéêÜ ìáèÞìáôá
3 ìáèÞìáôá åðéëïãÞò

ÓT´ EÎAMHNO 3 õðï÷ñåùôéêÜ ìáèÞìáôá
3 ìáèÞìáôá åðéëïãÞò

Z´ EÎAMHNO 2 õðï÷ñåùôéêÜ ìáèÞìáôá
3 ìáèÞìáôá åðéëïãÞò
1 óåìéíÜñéï

H´ EÎAMHNO 2 õðï÷ñåùôéêÜ ìáèÞìáôá
2 ìáèÞìáôá åðéëïãÞò
2 óåìéíÜñéá
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Ðñüãñáììá Óðïõäþí*

A´ EÎAMHNO

101.  KïéíùíéêÞ Èåùñßá I
102.  ÍåïåëëçíéêÞ Ëïãïôå÷íßá
103.  BáóéêÝò Ýííïéåò óôç èåùñßá ôçò Eðéêïéíùíßáò
104.  EéóáãùãÞ óôéò NÝåò Tå÷íïëïãßåò êáé åñãáóôçñéáêÝò åöáñìïãÝò
105.  Óýã÷ñïíç ÅõñùðáúêÞ Ióôïñßá 
106.  EéóáãùãÞ óôçí Øõ÷ïëïãßá ôçò Eðéêïéíùíßáò

B´ EÎAMHNO

201.  KïéíùíéêÞ Èåùñßá II
202.  ÃåíéêÞ Ãëùóóïëïãßá 
203.  Èåùñßá êáé ðñáêôéêÞ ôçò Ýíôõðçò åðéêïéíùíßáò
204.  Ióôïñßá ôçò TÝ÷íçò
205.  Óýã÷ñïíç ÅëëçíéêÞ Ióôïñßá
206.  ÔÝ÷íç êáé ÌÌÅ

Ã´ EÎAMHNO

301.  ÐïëéôéêÞ Èåùñßá
302.  Èåùñßá êáé ÐñáêôéêÞ ôçò HëåêôñïíéêÞò Eðéêïéíùíßáò
303.  AéóèçôéêÞ êáé Eðéêïéíùíßá
409.  Ìåèïäïëïãßá ¸ñåõíáò
305.  EéóáãùãÞ óôéò èåùñßåò ôçò ìáæéêÞò åðéêïéíùíßáò
306.  KïéíùíéêÞ Øõ÷ïëïãßá

Ä´ EÎAMHNO

601. Óýã÷ñïíç Tå÷íïëïãßá êáé MME
408. H êáôáóêåõÞ ôçò Âßáò êáé ôçò Åãêëçìáôéêüôçôáò óôá ÌÌÅ 
403. AíÜëõóç Ëüãïõ êáé Eéêüíáò
304. ÐïóïôéêÝò ìÝèïäïé Ýñåõíáò
406. TçëåïðôéêÞ êáé PáäéïöùíéêÞ ðáñáãùãÞ
407. KáíïíéóôéêÝò êáé PõèìéóôéêÝò äéáóôÜóåéò ôçò Eðéêïéíùíßáò

* Ãéá ôïí ïñéóôéêü êáôÜëïãï ðñïóöåñüìåíùí ìáèçìÜôùí åðéëïãÞò êáé óåìéíáñßùí êÜèå åîáìÞíïõ
ïé öïéôçôÝò èá óõìâïõëÝõïíôáé ôï åêÜóôïôå Ðñüãñáììá ÌáèçìÜôùí. 
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Å´ ÅÎÁÌÇÍÏ
501. Öéëïóïößá ôçò Åðéêïéíùíßáò êáé Ðïëéôéóìüò 
502. Ëåéôïõñãßåò êáé ÐñáêôéêÝò ôçò Äçìïóéïãñáößáò
503. Ãíùóôéêïß  êáé Óõíáéóèçìáôéêïß ÐáñÜãïíôåò ôçò Åðéêïéíùíßáò 

ÌÜèçìá ÅðéëïãÞò
ÌÜèçìá ÅðéëïãÞò
ÌÜèçìá ÅðéëïãÞò

ÓÔ´ ÅÎÁÌÇÍÏ

402. ÐïëéôéêÞ  Åðéêïéíùíßá êáé ÇèéêÞ Èåùñßá
602. Äéá÷åßñéóç ôçò ÐïëéôéóôéêÞò ÊëçñïíïìéÜò 
603. Óýã÷ñïíç Êïéíùíßá êáé ÌáæéêÜ ÌÝóá Åðéêïéíùíßáò 

ÌÜèçìá ÅðéëïãÞò
ÌÜèçìá ÅðéëïãÞò
ÌÜèçìá ÅðéëïãÞò

Æ´ ÅÎÁÌÇÍÏ

701. Åëëçíéêü Ðïëéôéêü Óýóôçìá-ÓõãêñéôéêÞ ÄéÜóôáóç 
702.  Êïéíùíéêïß Èåóìïß - ÊïéíùíéêÞ ÌåôáâïëÞ óôçí ÅëëÜäá  

ÌÜèçìá ÅðéëïãÞò
ÌÜèçìá ÅðéëïãÞò
ÌÜèçìá ÅðéëïãÞò
ÓåìéíÜñéï ÅðéëïãÞò

Ç´ ÅÎÁÌÇÍÏ
801. ÐïëéôéêÞ, Ðïëéôéóìüò êáé Åðéêïéíùíßá         
803. Êïéíùíßá ôçò Ðëçñïöïñßáò

ÌÜèçìá ÅðéëïãÞò
ÌÜèçìá ÅðéëïãÞò
ÓåìéíÜñéï ÅðéëïãÞò 
ÓåìéíÜñéï ÅðéëïãÞò
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ÐÔÕ×ÉÁÊÇ ÅÑÃÁÓÉÁ

Ç "ðôõ÷éáêÞ åñãáóßá" áíôéóôïé÷åß óå 2 ìáèÞìáôá åðéëïãÞò. ÐåñéëáìâÜíåé (á) ôçí
ðáñáêïëïýèçóç "óåìéíáñßïõ ðôõ÷éáêþí åñãáóéþí", (â) ôçí åêðüíçóç åñãáóßáò. Ïé öïéôçôÝò
åðéëÝãïõí Ýíá áðü ôá ðñïóöåñüìåíá óåìéíÜñéá. Ïé äçëþóåéò óåìéíáñßùí èá ãßíïíôáé êÜèå
Ïêôþâñéï ãéá ôá óåìéíÜñéá åáñéíïý åîáìÞíïõ êáé êÜèå ÌÜñôéï ãéá ôá óåìéíÜñéá ÷åéìåñéíïý
åîáìÞíïõ. ÅéäéêÜ ôï Ýôïò 2009-10 èá ðñïóöåñèïýí óåìéíÜñéá ìüíï ôï åáñéíü åîÜìçíï êáé ïé
äçëþóåéò èá ãßíïõí ôïí Ïêôþâñéï 2009. ÁíÜëïãá ìå ôç óõììåôï÷Þ ôùí öïéôçôþí, ïé äéäÜóêïíôåò
èá åíåñãïðïéïýí óåìéíÜñéá áðåíåñãïðïéþíôáò, ðéèáíüí, ìáèÞìáôá åðéëïãÞò. ÅðïìÝíùò, ç
ïñéóôéêÞ åíçìÝñùóç ãéá ôá ðñïóöåñüìåíá ìáèÞìáôá åðéëïãÞò êáé ôá óåìéíÜñéá êÜèå åîáìÞíïõ
èá ãßíåôáé áðü ôï Ùñïëüãéï Ðñüãñáììá Óðïõäþí.
Ðéï óõãêåêñéìÝíá, ïé öïéôçôÝò èá ðñÝðåé íá ãíùñßæïõí üôé: 

1. Ç ðôõ÷éáêÞ åñãáóßá åßíáé ðñïáéñåôéêÞ êáé áíôéêáèéóôÜ 2 ìáèÞìáôá åðéëïãÞò Þ 1 ìÜèçìá
åðéëïãÞò êáé 1 óåìéíÜñéï åðéëïãÞò.

2. Ïé åíäéáöåñüìåíïé öïéôçôÝò/ôñéåò óôï ôÝëïò ôïõ Æ´ åîáìÞíïõ (20/1 åêÜóôïõ çìåñïëïãéáêïý
Ýôïõò) êáôáèÝôïõí óôç Ãñáììáôåßá ôïõ ÔìÞìáôïò ó÷åôéêÞ áßôçóç, õðïãåãñáììÝíç êáé áðü ôïí
áñìüäéï åðéâëÝðïíôá êáèçãçôÞ. (ÐÑÏÓÏ×Ç: ï/ç öïéôçôÞò/ôñéá ðïõ åðéèõìåß íá åêðïíÞóåé
ðôõ÷éáêÞ åñãáóßá ðñÝðåé íá ôï äçëþóåé óôï my studies Ýùò ôçí ðñïèåóìßá ðïõ ïñßæåôáé áðü
ôç Ãñáììáôåßá).

3. Áßôçóç ìðïñïýí íá êáôáèÝóïõí ïé öïéôçôÝò/ôñéåò ðïõ Ý÷ïõí åîåôáóèåß åðéôõ÷þò óå 24
ôïõëÜ÷éóôïí ìáèÞìáôá ìÝ÷ñé ôçí çìåñïìçíßá õðïâïëÞò ôçò áßôçóçò. Ïé öïéôçôÝò/ôñéåò
åðéëÝãïõí ôïí/ôçí åðéâëÝðïíôá/ïõóá êáèçãçôÞ/ôñéá áðü ó÷åôéêü êáôÜëïãï ðïõ äçìïóéåýåôáé
êáô� Ýôïò óôïí ïäçãü óðïõäþí. Óôçí áßôçóç äçëþíåôáé êáé ç èåìáôéêÞ ðåñéï÷Þ óôçí ïðïßá èá
åêðïíçèåß ç ðôõ÷éáêÞ åñãáóßá.

4. Ç åîÝôáóç äéåíåñãåßôáé êáôÜ ôéò 4 ôåëåõôáßåò çìÝñåò ôçò åîåôáóôéêÞò ðåñéüäïõ ôïõ Éïýíéïõ.

5. Áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ãéá ôçí õðïóôÞñéîç åßíáé ï öïéôçôÞò/ôñéá íá Ý÷åé åîåôáóôåß
åðéôõ÷þò óå 36 ìáèÞìáôá ðïõ áðáôéïýíôáé ãéá ôç ëÞøç ôïõ ðôõ÷ßïõ.

6. ¼ëïé ïé öïéôçôÝò/ôñéåò ïé ïðïßïé/åò óôçí åêÜóôïôå åîåôáóôéêÞ õðïóôçñßæïõí ðôõ÷éáêÞ åñãáóßá
ïöåßëïõí íá óõììåôÝ÷ïõí ùò áêñïáôÝò óôçí õðïóôÞñéîç ôùí Üëëùí ðôõ÷éáêþí åñãáóéþí ôïõ
ßäéïõ åðéâëÝðïíôá.

7. Ïé ðñïäéáãñáöÝò ãéá ôç óõããñáöÞ ôçò ðôõ÷éáêÞò åñãáóßáò Ý÷ïõí ùò áêïëïýèùò: Ç Ýêôáóç
ôçò åñãáóßáò åßíáé 15.000 ëÝîåéò ôïõëÜ÷éóôïí, åîáéñïõìÝíùí ôùí ðáñáñôçìÜôùí êáé ôçò
âéâëéïãñáößáò. Ç åñãáóßá èá åßíáé äáêôõëïãñáöçìÝíç ìå ãñáììáôïóåéñÜ ìåãÝèïõò 12 êáé
äéÜóôçìá 1,5. ÊáôÜ ôá ëïéðÜ éó÷ýïõí ïé ïäçãßåò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé ãéá ôç óõããñáöÞ
äéðëùìáôéêÞò åñãáóßáò.

ÅíäåéêôéêÝò èåìáôéêÝò åíüôçôåò óåìéíáñßïõ ðôõ÷éáêþí åñãáóéþí (íá óõìâïõëåýåóèå ôïí åôÞóéï
ó÷åôéêü êáôÜëïãï):



åèíéêü êáé êáðïäéóôñéáêü ðáíåðéóôÞìéï áèçíþí76

ÔïìÝáò ÊïéíùíéêÞò êáé ÐïëéôéêÞò ÁíÜëõóçò ôçò Åðéêïéíùíßáò  

Íßêïò ÄåìåñôæÞò 
ÐïëéôéêÞ Åðéêïéíùíßá
Êïéíùíéïëïãßá ôùí ÌÌÅ
Êïéíùíéïëïãßá êáé ðïëéôéêÞ ôïõ êõâåñíï÷þñïõ
ÊïéíùíéêÞ èåùñßá
Êïéíùíéïëïãßá ôùí óõãêéíÞóåùí

Êþóôáò Ëïýëïò
Óýã÷ñïíç ÅëëçíéêÞ Éóôïñßá ìÝóá áðü ôïí Ôýðï
Ç Éóôïñßá ôïõ ñáäéïöþíïõ óôçí ÅëëÜäá
Éóôïñßá ôùí ÌÌÅ
ÌÌÅ êáé åîïõóßá 

Ãéþñãïò ÌáíéÜôçò
ÐïëéôéêÞ Èåùñßá
ÇèéêÞ êáé æçôÞìáôá äåïíôïëïãßáò
Éóôïñßá ôùí Éäåþí
ÐïëéôéêÞ êáé ÔÝ÷íç

Ñüç Ðáíáãéùôïðïýëïõ
ÏñãáíùóéáêÞ åðéêïéíùíßá
Äéïßêçóç åðé÷åéñÞóåùí ôùí ìÝóùí
ÉäéïêôçóéáêÜ êáèåóôþôá ôùí ìÝóùí
ÌåãÜëá åðéêïéíùíéáêÜ ãåãïíüôá
Ïëõìðéáêïß Áãþíåò êáé ÌÌÅ
ÇëåêôñïíéêÞ ãñáöåéïêñáôßá (ÊÅÐ)

ÃéÜííçò Ðáíïýóçò
ÌÌÅ êáé ÐïéíéêÞ Äßêç
Åãêëçìáôïëïãßá ôùí åéäÞóåùí
ÌÌÅ êáé åéäéêÜ åãëçìáôïëïãéêÜ èÝìáôá (íáñêùôéêÜ, ôñïìïêñáôßá êëð)

Ãéþñãïò Ðëåéüò
Êïéíùíéïëïãßá ôùí åéêïíéóôéêþí/ïðôéêïáêïõóôéêþí ìÝóùí
Éäåïëïãßá óôá ÌÌÅ, éäåïëïãßá êáé ÌÌÅ
ÐñïðáãÜíäá, Ðüëåìïò êáé ÌÌÅ
Èåùñßá êáé Ýñåõíá ôùí ÅéäÞóåùí
Åêðáßäåõóç êáé ÌÌÅ

ÄçìÞôñçò ×áñáëÜìðçò 
Ó÷Ýóåéò åîïõóßáò êáé ÌÌÅ
Åëëçíéêü ðïëéôéêü óýóôçìá, èåóìïß åðïðôåßáò, Ýíôõðá êáé çëåêôñïíéêÜ ÌÝóá
Åðéêïéíùíßáò
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Ðáãêïóìéïðïßçóç, åõñùðáúêÞ ïëïêëÞñùóç êáé åðéêïéíùíéáêÝò äïìÝò 
ÐïëéôéêÞ, ðïëéôéêÞ åðéêïéíùíßá êáé åðéêïéíùíéáêÞ ðïëéôéêÞ
ÁíáäéÜñèñùóç ôïõ ðïëéôéêïý êáé áíáäéÜñèñùóç ôïõ êïéíùíéêïý óôï ðëáßóéï ôçò
êïéíùíßáò ôçò ðëçñïöïñßáò 

ÔïìÝáò Ðïëéôéóìïý, ÐåñéâÜëëïíôïò, Åðéêïéíùíéáêþí Åöáñìïãþí êáé Ôå÷íïëïãßáò

ÄçìÞôñçò Ãêïýóêïò 
ØçöéáêÜ ðáé÷íßäéá ôýðïõ serious games 
Åñãáëåßá áíÜðôõîçò øçöéáêþí ðáé÷íéäéþí 
Ðåñéå÷üìåíï áíïéêôÞò ðñüóâáóçò êáé óõììåôï÷éêÜ ìÝóá (social media)
ØçöéáêÜ êïéíùíéêÜ äßêôõá êáé äõíçôéêÝò êïéíüôçôåò 
ÁíáæÞôçóç, äéáíïìÞ êáé áîéïëüãçóç ðåñéå÷ïìÝíïõ óôï äéáäßêôõï
×ñÞóåéò êáé åöáñìïãÝò ôçò øçöéáêÞò åðéêïéíùíßáò

Ìáñßá Êïìíçíïý
Åõñùðáúêüò êéíçìáôïãñÜöïò
Åëëçíéêüò êéíçìáôïãñÜöïò
ÊéíçìáôïãñáöéêÜ êáé ïðôéêïáêïõóôéêÜ áñ÷åßá
Èåùñßá ôïõ êéíçìáôïãñÜöïõ

Ìé÷Üëçò ÌåúìÜñçò
Ôå÷íïëïãéêÝò êáé ëåéôïõñãéêÝò åîåëßîåéò ôùí øçöéáêþí ðáé÷íéäéþí
ÊïéíùíéêÝò êáé ïéêïíïìéêÝò äéáóôÜóåéò ôùí øçöéáêþí ðáé÷íéäéþí
Ó÷åäéáóìüò øçöéáêþí ðáé÷íéäéþí êáé øçöéáêÞò áöÞãçóçò
ÌÜèçóç âáóéóìÝíç óôï øçöéáêü ðáé÷íßäé
Åðéêïéíùíßá ôçò éáôñéêÞò ðñÜîçò

Óðýñïò Ìïó÷ïíÜò
ÁíÜëõóç äçìïóéïãñáöéêïý ëüãïõ
Ãëþóóá - êïéíùíßá - ðïëéôéóìüò
ÆçôÞìáôá öéëïóïößáò ôçò ãëþóóáò 

ÐÝðç Ñçãïðïýëïõ
ÑùóéêÞ Ðñùôïðïñßá
ÔÝ÷íåò ôïõ äñüìïõ, ôá ãêñÜöéôé
Ç äéá÷åßñéóç ôçò ôÝ÷íçò êáé ôïõ ðïëéôéóìïý óôéò ôåëåôÝò Ýíáñîçò ôùí Ïëõìðéáêþí
Áãþíùí

Ìõñôþ ÑÞãïõ
ÇèéêÜ êáé äåïíôïëïãéêÜ æçôÞìáôá óôçí åðéêïéíùíßá - ÇèéêÜ äéëÞììáôá óôçí ôÝ÷íç
Áíáëýóåéò Ýñãùí ôçò íåùôåñéêïôÞôáò-ìåôáíåùôåñéêüôçôáò áðü ôç óêïðéÜ ôçò
öéëïóïößáò ôçò Éóôïñßáò
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ÐïëéôéóìéêÝò äéáóôÜóåéò ôùí ÌÌÅ
ÊñéôéêÞ ôïõ Ëüãïõ êáé Âéï-åîïõóßá óôç íåùôåñéêüôçôá

ÄçìÞôñçò ×áñßôïò
Åðéêïéíùíßá Áíèñþðïõ - ÕðïëïãéóôÞ (Human - Computer Interaction)
ÏðôéêÞ Åðéêïéíùíßá - Ïðôéêüò Ó÷åäéáóìüò
Åðéêïéíùíßá ÄéáìåóïëáâçìÝíç áðü ÕðïëïãéóôÞ (Computer Mediated
Communication)
Åðéêïéíùíßá ìÝóù êéíçôþí óõóêåõþí (Mobile Communication)

¸ëëç Öéëïêýðñïõ
ÍåïåëëçíéêÞ ðïßçóç ôïõ 20ïõ áéþíá
ÍåïåëëçíéêÞ ðåæïãñáößá 20ïõ áéþíá
ÐïéçôéêÞ
Áöçãçìáôïëïãßá
ÓõãêñéôéêÞ ëïãïôå÷íßá

ÔïìÝáò Øõ÷ïëïãßáò ôçò Åðéêïéíùíßáò, Åðéêïéíùíéáêþí Ðñáêôéêþí êáé Ó÷åäéáóìïý

Áíôþíçò ÁñìåíÜêçò 
ÅéäéêÜ èÝìáôá óôáôéóôéêÞò
ÈÝìáôá åðåîåñãáóßáò êáé áíÜëõóçò äåäïìÝíùí ìå ÷ñÞóç ôïõ óôáôéóôéêïý ðáêÝôïõ
SPSS
Ìåèïäïëïãßá åðéêïéíùíéáêÞò Ýñåõíáò

Ìðåôßíá ÍôÜâïõ
ÃíùóôéêÞ êáé óõãêéíçóéáêÞ åðåîåñãáóßá ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôùí ìÝóùí
Áóõíåßäçôç åðåîåñãáóßá ðëçñïöïñéþí
ÁãùãÞ êáé åêðáßäåõóç óôá ìÝóá åðéêïéíùíßáò
Ìç ëåêôéêÞ åðéêïéíùíßá êáé óõíáéóèÞìáôá óôéò áíèñþðéíåò ó÷Ýóåéò 

Ìáíþëçò ×áéñåôÜêçò
ÄéáöçìéóôéêÝò åêóôñáôåßåò 
ÄéåèíÞò åðéêïéíùíßá
ÐïëõåèíéêÝò ôùí ÌÌÅ
ÐïëéôéêÝò (êõñßùò ðñïåêëïãéêÝò) åêóôñáôåßåò 
ÐïëéôéêÞ äéáöÞìéóç
ÔçëåïðôéêÞ ðïëéôéêÞ äéáöÞìéóç
ÓôñáôçãéêÝò äéáöÞìéóçò ôùí ÌÌÅ
Äéá÷åßñéóç ôçò ðñïðáãÜíäáò áðü ôá ÌÌÅ

78
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Íéêüëáò ×ñçóôÜêçò
ÏìÜäåò, õðáãùãÞ êáé äéáäéêáóßåò óõãêñüôçóçò ôçò ôáõôüôçôáò 
Åðéêïéíùíßá óôçí êáèçìåñéíÞ æùÞ
ÔåëåôïõñãéêÜ óôçí êáèçìåñéíÞ (Üìåóç Þ äéáìåóïëáâçìÝíç) åðéêïéíùíßá
Åãêüóìéá ôåëåôïõñãéêÜ êáé óýã÷ñïíåò åêöÜíóåéò ôïõ éåñïý
ÌáæéêÝò åðéêïéíùíßåò - Øõ÷ïêïéíùíéêÝò ðñïóåããßóåéò 
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Ð E P I E X O M E N O  M A È H M A T Ù NÐ E P I E X O M E N O  M A È H M A T Ù N

ÐEPIEXOMENO YÐOXPEÙTIKÙN MAÈHMATÙNÐEPIEXOMENO YÐOXPEÙTIKÙN MAÈHMATÙN

A´ EÎAMHNO

101.  KÏÉÍÙÍÉÊÇ ÈÅÙÑÉÁ I
ÄéäÜóêùí: Ã. Ðëåéüò 

Óôü÷ïò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé:

1. Ç ãíùñéìßá ìå ôçí êïéíùíéêÞ èåùñßá, ôï áíôéêåßìåíü êáé ôç ìåèïäïëïãßá ôçò êáé ôéò ó÷Ýóåéò
ìåôáîý  ôùí äéáöüñùí êïéíùíéêþí åðéóôçìþí

2. Ç åéóáãùãÞ óôá êýñéá ðáñáäåßãìáôá êáé ôéò èåùñçôéêÝò ðñïóåããßóåéò óôçí êïéíùíéêÞ èåùñßá
(Ìáñî, Íôõñê÷Üúì, ÂÝìðåñ, ÐÜñóïíò, ÊñéôéêÞ Èåùñßá, Èåùñßá ôçò ÓõìâïëéêÞò
Äéáíôßäñáóçò).  

3. Ç áíÜëõóç âáóéêþí åííïéþí üðùò
-Êïéíùíßá, êïéíùíéêïß èåóìïß, êïéíùíéêÝò ïìÜäåò êáé êïéíùíéêÞ äñÜóç  
-Ðïëéôéóìüò
-Êïéíùíéêïðïßçóç
-ÊïéíùíéêÞ äéáíôßäñáóç
-ÊïéíùíéêÞ äéáóôñùìÜôùóç êáé ôáîéêÞ äïìÞ
-Åñãáóßá êáé ïéêïíïìßá
-Åèíüôçôá êáé öõëÞ 
-ÏéêïãÝíåéá êáé ãÜìïò
-Åêðáßäåõóç

102.  ÍÅÏÅËËÇÍÉÊÇ ËÏÃÏÔÅ×ÍÉÁ
ÄéäÜóêïõóá: Å. Öéëïêýðñïõ

Óôï ìÜèçìá åîåôÜæïíôáé, óôçí éóôïñéêÞ ôïõò óõíÝ÷åéá, ðïéÞìáôá ðïõ åóôéÜæïõí óôç ó÷Ýóç ôïõ
ðïéçôÞ ìå ôéò ëÝîåéò êáé ìå ôï êïéíü ôïõ. Ãßíåôáé åêôåíÞò áíáöïñÜ óôï éäåïëïãéêü ðëáßóéï êÜèå
ðïéçôéêÞò ãåíéÜò. Èåìáôéêüò Üîïíáò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé ôï æÞôçìá ôùí äõíáôïôÞôùí êáé ôùí
ðåñéïñéóìþí ôïõ ëüãïõ.
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103.  BÁÓÉÊÅÓ ÅÍÍÏÉÅÓ ÓÔÇÍ ÈÅÙÑÉÁ ÔÇÓ EÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ
ÄéäÜóêïõóá: M. PÞãïõ

H ìåëÝôç ôùí óçìáóéþí, ôïõ ôñüðïõ ðáñáãùãÞò êáé áðïóôïëÞò ôïõò (ðïìðüò-äßáõëïò) áöåíüò
êáé áöåôÝñïõ ôïõ ôñüðïõ ðñüóëçøÞò ôïõò (äÝêôçò) åßíáé ï ðõñÞíáò ãýñù áð' ôïí ïðïßï
áñèñþíïíôáé ïé âáóéêÝò Ýííïéåò óôç Èåùñßá ôçò Åðéêïéíùíßáò. Ôïýôï óçìáßíåé üôé ôï ìÜèçìá
äåí åßíáé ìüíï èåùñçôéêü, åðåéäÞ ç ßäéá ç èåùñßá ôçò åðéêïéíùíßáò ïäçãåßôáé óôçí ðñÜîç êÜôù
áðü äýï ìïñöÝò:
á) ôçí äåïíôïëïãßá ôçò ðáñáãùãÞò, áðïóôïëÞò êáé ðñüóëçøçò ôùí óçìáóéþí ùò çèéêÞ ôçò

åðéêïéíùíßáò,
â) ôçí äçìéïõñãéêÞ-åðéíïçôéêÞ ðáñÜìåôñï ôüóï ôïõ áðïóôïëÝá üóï êáé ôïõ áðïäÝêôç.
Óôçí ðñþôç ðåñßðôùóç ìéáò çèéêÞò ôçò åðéêïéíùíßáò åîåôÜæåôáé ç äõíáôüôçôá èåìåëßùóçò óå
áîßåò, åðé÷åéñÞìáôá, äéÜëïãï, óõíáßíåóç ùò åÜí ï ðïìðüò êáé ï äÝêôçò íá óõíéóôïýí ìéá éäåáôÞ
êïéíüôçôá åðéêïéíùíßáò ðïõ ìðïñåß íá åëÝã÷åé ôçí åãêõñüôçôá ôùí åðé÷åéñçìÜôùí ôïõò êáé íá
äéáìïñöþíåé óõíáßíåóç. EîåôÜæåôáé üìùò êÜôù áðü ôï ðñßóìá ôçò ìåôáçèéêÞò êáé ï ó÷åôéêéóìüò
ôùí áîéþí ùò óõó÷åôéóìüò äõíÜìåùí.
Óôç äåýôåñç ðåñßðôùóç "äñáìáôïðïéåßôáé" ç åðéêïéíùíßá. Tï ìïíôÝëï óôï ïðïßï åíôÜóóåôáé äåí
åßíáé ïýôå ç áëÞèåéá, ïýôå ç ïñèüôçôá áëëÜ ç áõèåíôéêüôçôá ôçò Ýêöñáóçò. Åäþ ôßèåôáé ôï
èåìåëéáêü åñþôçìá ãéá ôçí "äéáéñåôüôçôá ôïõ óçìáßíïíôïò", äçëáäÞ ãéá ôï ôé ìðïñåß êáíåßò íá
ðåé Þ íá ìçí ðåé, íá áðïöáóßóåé Þ íá ìçí áðïöáóßóåé, íá ïñéïèåôÞóåé Þ íá áðåëåõèåñþóåé.
Oé äýï áõôÝò ìïñöÝò åðéêïéíùíßáò (çèéêÞ ôçò åðéêïéíùíßáò-äçìéïõñãéêüôçôá) ïäçãïýí óôç
ìåëÝôç ôüóï ôùí ãëùóóéêþí üóï êáé ôùí ìç ãëùóóéêþí óõóôçìÜôùí üðùò óçìáóßá-óçìáßíïí-
óçìáéíüìåíï, ëüãïò-ïìéëßá, ãëùóóéêü ðáé÷íßäé-ìïñöÝò æùÞò, éäéùôéêÞ êáé äçìüóéá ãëþóóá,
áóõíåßäçôï äïìçìÝíï óáí ìéá ãëþóóá, ïðôéêÞ åðéêïéíùíßá (äéáöÞìéóç), èåùñßá ôçò ãñáöÞò
(óõããñáöÝáò-áíáãíþóôçò), äéäáóêáëéêÞ ó÷Ýóç (äéäÜóêùí-äéäáóêüìåíïò).
H äéåñåýíçóç èåìåëéùäþí ðñïâëçìÜôùí ðïõ ôßèåôáé óôï ÷þñï ôçò "Èåùñßáò ôçò Eðéêïéíùíßáò"
üðùò ôï æÞôçìá ôçò áëÞèåéáò êáé ôçò åîïõóßáò (Foucault), ôïõ äéáëüãïõ êáé ôçò óõíáßíåóçò
(Apel-Habermas), ôçò åñìçíåßáò êáé ôçò áîéïëüãçóçò (Ricoeur).

104.  EÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÉÓ ÍÅÅÓ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÅÓ 
ÊÁÉ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÁÊÅÓ ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ
ÄéäÜóêùí: Ê. ÌïõñëÜò

Ôï ìÜèçìá áõôü Ý÷åé óáí óêïðü ôç äéäáóêáëßá ôùí ÍÝùí Ôå÷íïëïãéþí ìå Ýìöáóç óôéò
åöáñìïãÝò ôçò íÝáò ôå÷íïëïãßáò êáé ôçò ÐëçñïöïñéêÞò óå èÝìáôá åðéêïéíùíßáò êáé ìÝóùí
ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò. Áðïôåëåßôáé áðü ôï Èåùñçôéêü ÔìÞìá ðïõ ðñáãìáôïðïéåßôáé  ìå ôç ìïñöÞ
äéáëÝîåùí êáé ôï Åñãáóôçñéáêü ÔìÞìá óôï ïðïßï ãßíåôáé ÷ñÞóç ôùí õðïëïãéóôþí êáé åêìÜèçóç
ëïãéóìéêïý êáé åöáñìïãþí. Ðéï áíáëõôéêÜ, óôï Èåùñçôéêü ÔìÞìá ãßíåôáé ìßá åéóáãùãÞ óôçí
ÐëçñïöïñéêÞ, óôïõò ÕðïëïãéóôÝò êáé ôá Äßêôõá Åðéêïéíùíßáò. ÐáñïõóéÜæåôáé ôï  Åóùôåñéêü
åíüò Çëåêôñïíéêïý ÕðïëïãéóôÞ , ïé ÌïíÜäåò ÁðïèÞêåõóçò , ôï Ëïãéóìéêü ÓõóôÞìáôïò, ôï
Ëïãéóìéêü Åöáñìïãþí, ï Ðñïãñáììáôéóìüò Ç/Õ êáé ôá äéáãñÜììáôá ñïÞò, ôá ØçöéáêÜ ÌÝóá
êáé ÐïëõìÝóá, ôá Äßêôõá êáé ç Åðéêïéíùíßá Õðïëïãéóôþí , ôï Äéáäßêôõï (Internet), ç Ýííïéá ôïõ
ÕðåñêåéìÝíïõ êáé ôÝëïò ç ÁíáæÞôçóç Ðëçñïöïñßáò óôï Äéáäßêôõï. Óôï Åñãáóôçñéáêü ÔìÞìá
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ôïõ ìáèÞìáôïò ãßíåôáé  ç åêìÜèçóç ôùí ëïãéóìéêþí ðáêÝôùí: Word , Excel, Powerpoint êáèþò
åðßóçò êáé ôïõ Äéáäéêôýïõ. Ðéï óõãêåêñéìÝíá óôï Word äéäÜóêïíôáé ôá åîÞò: äçìéïõñãßá
åããñÜöïõ, åðéëïãÞ ãñáììáôïóåéñþí, åéóáãùãÞ êáé ìïñöïðïßçóç, ðßíáêåò êáé óôÞëåò, åéêüíåò
êáé ó÷åäßáóç, ðñüôõðá, åêôýðùóç. Óôï Excel äéäÜóêåôáé ç åéóáãùãÞ êáé ç ìïñöïðïßçóç
äåäïìÝíùí êáé êåëéþí, ïé áñéèìçôéêÝò åêöñÜóåéò êáé óõíáñôÞóåéò, ç óôáôéóôéêÞ áíÜëõóç, êáé ïé
ãñáöéêÝò ðáñáóôÜóåéò. Óôï Powerpoint  ðáñïõóéÜæïíôáé ôá ðñüôõðá ó÷åäßáóçò, ôï õðüäåéãìá
äéáöÜíåéáò,  ïé åéêüíåò êáé ôá ðëáßóéá êåéìÝíïõ óå äéáöÜíåéåò, ôï öüíôï äéáöÜíåéáò, ç ðñïâïëÞ
ðáñïõóßáóçò êáé ç ðñïóáñìïãÞ êßíçóçò óå áíôéêåßìåíá. Óôï Äéáäßêôõï ãßíåôáé ìéá ðáñïõóßáóç
ôçò äïìÞò ôïõ êáé ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ, ðáñïõóéÜæåôáé ôï WEB, ç Ýííïéá ôïõ õðåñêåéìÝíïõ êáé ç
ãëþóóá HTML êáèþò êáé èÝìáôá áíáæÞôçóçò ðëçñïöïñßáò óôï Äéáäßêôõï (ìç÷áíÝò áíáæÞôçóçò
- Google êëð.). Ç ðáñïõóßáóç êáé ç åìðÝäùóç üëùí ôùí èåìÜôùí ãßíåôáé ìå ðáñáäåßãìáôá ôüóï
êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí äéáëÝîåùí üóï êáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí åñãáóôçñßùí.

105.  ÓÕÃ×ÑÏÍÇ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÉÓÔÏÑÉÁ. 
Áðü ôç ÃáëëéêÞ ÅðáíÜóôáóç Ýùò ôï ôÝëïò ôïõ "Øõ÷ñïý ÐïëÝìïõ"
ÄéäÜóêùí: K. Ëïýëïò

Ôï ìÜèçìá åßíáé ó÷åäéáóìÝíï ãéá ôéò áðáéôÞóåéò ôçò óõãêåêñéìÝíçò ðáñÜäïóçò åíüò åîáìÞíïõ.
Ì' áõôÞí ôçí Ýííïéá ôá êåßìåíá äåí öéëïäïîïýí íá êáôáãñÜøïõí ôçí ÅõñùðáúêÞ Éóôïñßá ôçò
ìáêñÜò áõôÞò ðåñéüäïõ óôï óýíïëü ôçò, áëëÜ åóôéÜæïõí óôéò óçìáíôéêüôåñåò ôïìÝò êáé
óõíÝ÷åéåò, þóôå íá áíáäåßîïõí êáé íá êÜíïõí êáôáíïçôÞ ôçí åðéêáéñüôçôá ôçò Éóôïñßáò.
Ðñüêåéôáé ðåñéóóüôåñï ãéá ìéá åñìçíåõôéêÞ ðñïóÝããéóç ôùí óçìáíôéêþí éóôïñéêþí ãåãïíüôùí,
öáéíïìÝíùí êáé äéåñãáóéþí ôùí ïðïßùí ç åðßäñáóç åíôïðßæåôáé óôéò óýã÷ñïíåò êïéíùíßåò.
Ï öÜêåëïò ôïõ ìáèÞìáôïò áðïôåëåßôáé áðü äýï ìÝñç. Óôï ðñþôï êåßìåíü ìïõ áíáöÝñåôáé
åéóáãùãéêÜ óôïõò èåùñçôéêïýò ðñïâëçìáôéóìïýò ãýñù áðü ôçí Éóôïñßá ùò êñéôéêÞ, êïéíùíéêÞ
åðéóôÞìç, óå ìåèïäïëïãéêÜ êáé ãíùóéïëïãéêÜ æçôÞìáôá êáèþò êáé óå åñìçíåõôéêÝò
ðñïóåããßóåéò. Áêüìç ðñáãìáôåýåôáé ôéò áðáñ÷Ýò ôçò óýã÷ñïíçò åðï÷Þò áíáëýïíôáò ôéò áéôßåò,
ôéò óõíÝðåéåò êáé ôç óçìáóßá ôçò ÃáëëéêÞò êáé ôçò Âéïìç÷áíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò. Óôç óõíÝ÷åéá
áíáëýïíôáé åðéëåêôéêÜ óçìáíôéêÝò ôïìÝò, üðùò ç åðï÷Þ ôïõ êëáóóéêïý éìðåñéáëéóìïý ôïõ 19ïõ
áéþíá, ç áíáæùðýñùóç ôùí åèíéêéóìþí, ï Á´ Ðáãêüóìéïò Ðüëåìïò, êáé åñìçíåõôéêÝò
ðñïóåããßóåéò ôïõ ÌåóïðïëÝìïõ. Ôï äåýôåñï ìÝñïò ðïõ êáëýðôåé ôçí ðåñßïäï ôïõ ÌåóïðïëÝìïõ,
ôçí åðï÷Þ ôïõ åõñùðáúêïý öáóéóìïý, ôïí Â´ Ðáãêüóìéï Ðüëåìï, ôçí äé÷ïôüìçóç ôçò Åõñþðçò
ìÝ÷ñé êáé ôï ôÝëïò ôïõ "Øõ÷ñïý ÐïëÝìïõ" áðïôåëåßôáé áðü åðéëåãìÝíá êåßìåíá éóôïñéêþí. ÊÜèå
êåöÜëáéï óõìðëçñþíåôáé ìå åíäåéêôéêÝò âéâëéïãñáößåò, åíþ ôï ðáñÜñôçìá ðåñéëáìâÜíåé
åðéëåãìÝíá êåßìåíá, ðçãÝò êáé óôïé÷åßá, ðïõ êáôÜ ôçí ÜðïøÞ ìïõ, áíáäåéêíýïõí Ýóôù êáé
åíäåéêôéêÜ ôï êõñßáñ÷ï ðíåýìá ìáêñéíþí ìåí åðï÷þí, áëëÜ êáèïñéóôéêÞò óçìáóßáò ãéá ôçí
ðïñåßá ôçò Åõñþðçò.
Ôï ìÜèçìá óõìðëçñþíåôáé ìå ôçí ðñïâïëÞ êáé óôç óõíÝ÷åéá êñéôéêÞ áíÜëõóç ïðôéêïáêïõóôéêïý
õëéêïý åðéëåãìÝíùí èåìáôéêþí, üðùò åßíáé ãéá ðáñÜäåéãìá ç ôáéíßá DANTON, áðü ôï ïìþíõìï
èåáôñéêü Ýñãï ôïõ Georg B?chner, ðïõ ðñáãìáôåýåôáé åýóôï÷á ôçí ðñïâëçìáôéêÞ ôçò áôïìéêÞò
åëåõèåñßáò êáôÜ ôçí åðáíáóôáôéêÞ äéåñãáóßá.
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106.  EÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ØÕ×ÏËÏÃÉÁ ÔÇÓ EÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ
ÄéäÜóêùí: Í. ×ñçóôÜêçò

Ôï ìÜèçìá åéóÜãåé óôéò êõñéüôåñåò øõ÷ïëïãéêÝò èåùñßåò ðïõ Ý÷ïõí åöáñìïãÞ óôç ìåëÝôç ôùí
öáéíïìÝíùí ôçò åðéêïéíùíßáò, áðü ôï Üìåóï äéáðñïóùðéêü Ýùò ôï ìáæéêü åðßðåäï. Ï óôü÷ïò
åßíáé íá áðïêôÞóïõí ïé öïéôçôÝò ìéá ãåíéêÞ âáóéêÞ ãíþóç, ôçí ïðïßá èá åìâáèýíïõí êáé èá
åîåéäéêåýóïõí ìå ôá õðüëïéðá åðéìÝñïõò ìáèÞìáôá, õðï÷ñåùôéêÜ êáé åðéëåãüìåíá, ôïõ
øõ÷ïëïãéêïý êýêëïõ. Ïé åíüôçôåò ðïõ êáëýðôïíôáé åßíáé ïé åîÞò: ó÷Ýóåéò øõ÷ïëïãßáò êáé
åðéêïéíùíßáò êáé âáóéêïß ïñéóìïß, åðéêïéíùíßá êáé áëëçëåðßäñáóç, äïìï-åêöñáóôéêÝò
øõ÷ïëïãéêÝò  ðñïóåããßóåéò, ç ôõðéêÞ-äéáíôéäñáóôéêÞ ðñïóÝããéóç, ôï êõâåñíçôéêü ìïíôÝëï êáé ç
èåùñßá ôçò ðëçñïöïñßáò, áëëïéþóåéò óôçí åðéêïéíùíßá, ç óõóôçìéêÞ ðñïóÝããéóç, ãëùóóïëïãéêÜ
ìïíôÝëá, ç øõ÷ïêïéíùíéïëïãéêÞ ðñïóÝããéóç, ìç ëåêôéêÞ åðéêïéíùíßá êáé  äéáðñïóùðéêÝò
ó÷Ýóåéò, ç óçìáóßá ôïõ åðéêïéíùíéáêïý ðëáéóßïõ êáé ç äüìçóç ôïõ ÷þñïõ êáé ôïõ ÷ñüíïõ, ç
åðéêïéíùíßá óôçí ïìÜäá, ç åðéêïéíùíßá óôï èåóìü, ïé ìáæéêÝò åðéêïéíùíßåò, êïéíùíéêÞ åðéññïÞ
êáé öÞìåò.

B´ EÎAMHNO

201.  KÏÉÍÙÍÉÊÇ ÈÅÙÑÉÁ II
ÄéäÜóêïíôåò: N. ÄåìåñôæÞò - Å. Ôóáëßêç

KåíôñéêÞ áñ÷Þ ôïõ ìáèÞìáôïò áõôïý åßíáé üôé äåí íïïýíôáé óðïõäÝò åðéêïéíùíßáò äß÷ùò óïâáñÞ
ãíþóç óýã÷ñïíçò êïéíùíéêÞò èåùñßáò. Ùò åê ôïýôïõ, èá äïèåß Ýìöáóç óå èÝìáôá êáé Ýííïéåò
ðïõ Üðôïíôáé âáóéêþí ðëåõñþí ôçò êïéíùíéêÞò äñÜóçò Ýôóé þóôå íá õðÜñîåé åðáöÞ áíÜìåóá
óôéò èåùñçôéêÝò áíáëýóåéò êáé ôçí êïéíùíéêÞ åìðåéñßá. Måôáîý Üëëùí, óôïí êýêëï ôùí
ìáèçìÜôùí ðåñéëáìâÜíïíôáé ôá ðáñáêÜôù ãíùóôéêÜ áíôéêåßìåíá: ¢ôïìï, êïéíùíßá, ìÜæá,
êïéíùíéêÝò ôÜîåéò, óýã÷ñïíç ôå÷íïëïãßá êáé êïéíùíéêÞ óôñùìÜôùóç, êïõëôïýñá êáé ðïëéôéóìüò,
éäåïëïãßá, íïïôñïðßá, ðñïêáôÜëçøç, êïéíùíéêÜ êéíÞìáôá, ìåôáâéïìç÷áíéêÞ êïéíùíßá êëð.

202.  ÃÅÍÉÊÇ ÃËÙÓÓÏËÏÃÉÁ
ÄéäÜóêùí: Ó. Mïó÷ïíÜò

ÐáñïõóéÜæïíôáé âáóéêÝò Ýííïéåò êáé áñ÷Ýò ôçò åðéóôÞìçò ôçò ãëùóóïëïãßáò. Ç ãëþóóá
áíáëýåôáé ùò óýóôçìá óçìåßùí êáé ùò êþäéêáò óõìðåñéöïñÜò. Åéäéêüôåñá åîåôÜæïíôáé ôá
áêüëïõèá èÝìáôá: 
Á. Áñ÷Ýò ôçò våüôåñçò ãëùóóoëoãßáò
1. ÂáóéêÝò Ýííïéåò ôçò óçìåéïëïãßáò. Iäéüôçôåò ôùv ãëùóóéêþv óçìåßùv.
2. Ç ãëþóóá ùò óýóôçìá. ÓõvôáãìáôéêÝò êáé  ðáñáäåéãìáôéêÝò ó÷Ýóåéò. ÃëùóóéêÞ áîßá.
3. Ïé äéáêñßóåéò "ãëþóóáò" (langue)-"oìéëßáò" (parole) êáé "ãëùóóéêÞò éêáíüôçôáò" (compe-
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tence)-"ãëùóóéêÞò åðéôÝëåóçò" (performance). ÍåõñïöõóéïëïãéêÝò-øõ÷ïãëùóóéêÝò åíäåßîåéò ôçò
ãëùóóéêÞò éêáíüôçôáò. 
4. Äéá÷ñovßá-óõã÷ñovßá: éóôoñéêÞ-óõã÷ñovéêÞ ãëùóóoëoãßá. Ç "áßóèçóç" ôçò éóôïñéêüôçôáò:

ãéáôß, ðþò, áðü ðïéïõò êáëëéåñãåßôáé
5. ÃåíéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôùí öõóéêþí ãëùóóþí. Ãëþóóá êáé ôå÷íïëïãßá (ãñáöÞ, ôå÷íçôÝò

ãëþóóåò, ç ãëþóóá óôá ÌÌÅ).
Â. Óôïé÷åßá ãëùóóéêÞò ávÜëõóçò
1. ÖùvçôéêÞ-Öùvoëoãßá. ÖùíçôéêÞ-öùíïëïãéêÞ ìåôáãñáöÞ.
2. Ìoñöoëoãßá. Áíáãíþñéóç êáé ôáîéíüìçóç ìïñöçìÜôùí. Ôõðïëïãßá ãëùóóþí.
3. Óývôáîç. Óôïé÷åßá ãåíåôéêÞò ãñáììáôéêÞò.
4. Óçìáóéïëïãßá. ÂáóéêÝò óçìáóéïëïãéêÝò ó÷Ýóåéò. Ôé åßíáé "êåßìåíï".
5. Ðñáãìáôïëïãßá. ÐñïûðïèÝóåéò. ÕðïíïÞìáôá. Ïé ëåêôéêÝò ðñÜîåéò ùò âáóéêÝò ìïíÜäåò ôçò

åðéêïéíùíßáò.

203.  ÈÅÙÑÉÁ ÊÁÉ ÐÑÁÊÔÉÊÇ ÔÇÓ ÅÍÔÕÐÇÓ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ
ÄéäÜóêïíôåò: M. Kïìíçíïý, A. ÌðÜôæéïõ

ÅéóáãùãÞ óôéò êõñéüôåñåò ðñïóåããßóåéò ðïõ åöáñìüæïíôáé óôçí  áíÜëõóç ôçò Ýíôõðçò
åðéêïéíùíßáò (ðëïõñáëéóôéêÞ, ìáñîéóôéêÜ ñåýìáôá {ðïëéôéêÞò ïéêïíïìßáò, óôñïõêôïõñáëéóìüò,
êñéôéêÝò ðñïóåããßóåéò}, óçìåéïëïãéêÞ, ìåôáíåùôåñéêÞ). Áíáóêüðçóç ôçò éóôïñßáò ôïõ åëëçíéêïý
êáé ôïõ ðáãêüóìéïõ ôýðïõ êáé ôïõ ñüëïõ ôïõ äçìïóéïãñÜöïõ óôç êïéíùíßá ôçò áãïñÜò êáé ôçò
ðáãêïóìéïðïßçóçò. Ðáñïõóßáóç óõãêåêñéìÝíùí ðñïâëçìÜôùí äåïíôïëïãßáò óôï óýã÷ñïíï
ôýðï, êáèþò êáé óõãêñïýóåùí ðïõ áðïññÝïõí áðü ôïí áíôáãùíéóìü ìå ôçí çëåêôñïíéêÞ
äçìïóéïãñáößá. Ðáñïõóßáóç ôùí åéäçóåïãñáöéêþí ðñáêôéêþí óôçí Ýíôõðç åðéêïéíùíßá. 

204.  IÓÔÏÑÉÁ ÔÇÓ TÅ×ÍÇÓ
ÄéäÜóêïõóåò: Ð. Ñçãïðïýëïõ, Å. Äéáìáíôïðïýëïõ

Ôé åßíáé éóôïñßá; Ðüóï áíôéêåéìåíéêÞ ìðïñåß íá åßíáé ç éóôïñßá ùò åðéóôÞìç ôïõ áíèñþðïõ;
Ðïéá åßíáé ç åðéóôçìïëïãéêÞ êáé ç éäåïëïãéêÞ äéÜóôáóç ôçò ðåñéïäïëüãçóçò; Ðïéåò åßíáé
åéäéêüôåñá ïé âáóéêÝò ïðôéêÝò ó÷åôéêÜ ìå ôçí éóôïñßá ôçò ôÝ÷íçò; Ôé åßíáé ôÝ÷íç; Ðïéá åßíáé
ç ó÷Ýóç ôçò ôÝ÷íçò ìå ôçí êïéíùíßá, áëëÜ êáé ðéï óõãêåêñéìÝíá ìå ôçí ðáñáãùãÞ Þ ôçí
ðÜíôá ëáíèÜíïõóá ôåëåôïõñãßá; Ìðïñïýìå íá ìéëÜìå ãéá ôÝëïò ôçò éóôïñßáò Þ ôÝëïò ôçò
ôÝ÷íçò; Ç ôÝ÷íç óÞìåñá åßíáé æùíôáíÞ Þ Ý÷åé ôåëåéþóåé, ôïõëÜ÷éóôï ìå ôéò ìïñöÝò ðïõ áõôÞ
Þôáí áðïäåêôÞ ìÝ÷ñé ôç äåêáåôßá ôïõ '60; Ðïéá åßíáé ç èÝóç ôçò åëëçíéêÞò ôÝ÷íçò óôï
åõñýôåñï ãßãíåóèáé êáé ôé åííïïýìå üôáí ëÝìå åëëçíéêÞ ôÝ÷íç; Ðïéá åßíáé ç äéÜóôáóç ôçò
áíáôïëéêÞò åðßäñáóçò óôç äõôéêÞ ôÝ÷íç êáé áíôßóôñïöá; Ìðïñïýìå íá ìéëÜìå
áäéáöïñïðïßçôá ãéá ìéá ÁíáôïëÞ óå áíôßèåóç Þ áíôéðáñÜèåóç ìå ìßá Äýóç; ¸÷åé ç ôÝ÷íç
ó÷Ýóç ìå ôï ùñáßï, ìå ôï õøçëü ìå ôï ðñùôüãïíï, ìå ôï éåñü Þ ôï âÝâçëï; Åßíáé ç ôÝ÷íç êÜôé
ðïõ áöïñÜ ôïõò ðïëëïýò Þ êÜôé ðïõ áöïñÜ ôïõò ëßãïõò; Ãéá íá ðñáãìáôåõôåß ôÝôïéá
åñùôÞìáôá ôï ìÜèçìá èá ðñï÷ùñÞóåé ìÝóá áðü ôçí åîïéêåßùóç ôùí öïéôçôþí ìå ôçí ßäéá
ôçí åéêüíá, ðïõ èá ãßíåé áíôéêåßìåíï áíÜãíùóçò , åñìçíåßáò êáé óýíäåóçò ìå ôá ðíåõìáôéêÜ
êáé åõñýôåñá ìå ôá êïéíùíéêÜ ñåýìáôá êáé ìå ôá êåßìåíá. Ôï ìÜèçìá óõìðëçñþíåôáé áðü
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ôìÞìá åðéêïéíùíßáò êáé ìÝóùí ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò

áóêÞóåéò áíÜãíùóçò óõãêåêñéìÝíùí Ýñãùí ôÝ÷íçò êáé áðü åêðáéäåõôéêÝò åðéóêÝøåéò óå
÷þñïõò, åêèÝóåéò, åñãáóôÞñéá ê.Ü. 

205.  ÓÕÃ×ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ IÓÔÏÑÉÁ 
ÄéäÜóêùí: Í. Ðáðáíáóôáóßïõ

Óôï ìÜèçìá áõôü, ðïõ åßíáé äéáöïñåôéêÜ äïìçìÝíï, áíáëýåôáé åéóáãùãéêÜ ï ðñïâëçìáôéóìüò
ãýñù áðü ôéò åñìçíåõôéêÝò ðñïóåããßóåéò ôçò ÍåïåëëçíéêÞò Éóôïñßáò - ìå äéåîïäéêÞ áíáöïñÜ óôéò
èÝóåéò ôïõ Í. Óâïñþíïõ -, êáé ïé êõñßáñ÷åò ôÜóåéò ôçò áðü ôïí 19ï áéþíá ìÝ÷ñé ôïí Á´
Ðáãêüóìéï Ðüëåìï. Óôç óõíÝ÷åéá ôï åíäéáöÝñïí åðéêåíôñþíåôáé ìå Ýìöáóç óôéò ôïìÝò êáé
óõíÝ÷åéåò, ðïõ áðü ôç ÌéêñáóéáôéêÞ ÊáôáóôñïöÞ ìÝ÷ñé ôçí óýã÷ñïíç åðï÷Þ, åðÝäñáóáí
êáèïñéóôéêÜ óôçí äéáìüñöùóç ôçò óýã÷ñïíçò åëëçíéêÞò êïéíùíßáò. Ìå äåäïìÝíï üôé ó' áõôü ôï
ìÜèçìá ïé ãíþóåéò ôïõò åßíáé åðáñêåßò, äßíåôáé ç äõíáôüôçôá óå öïéôÞôñéåò êáé öïéôçôÝò ðïõ
åíäéáöÝñïíôáé, ìå ôç âïÞèåéá êáé ôçí êáèïäÞãçóÞ ìïõ, íá óõíôÜîïõí êáé íá ðáñïõóéÜóïõí
ðñéìïäïôïýìåíåò åñãáóßåò óå èÝìáôá êáôÜ ðñïôßìçóç ôçò óýã÷ñïíçò ðåñéüäïõ.
Ï óôü÷ïò áõôÞò ôçò åðéëïãÞò åßíáé äéôôüò: Ðñþôïí êáé êõñéüôåñï, íá áóêçèïýí ïé öïéôÞôñéåò/ôÝò
óôçí êñéôéêÞ áíÜëõóç êáé ôåêìçñéùìÝíç åðéëïãÞ êåéìÝíùí, óôçí óõóôçìáôéêÞ äüìçóç ôïõ
äéáèÝóéìïõ õëéêïý êáé óôçí åëåýèåñç ðáñïõóßáóç ôùí ðïñéóìÜôùí ôçò ìåëÝôçò ôïõò. Äåýôåñïí,
íá åìâáèýíïõí ôïõëÜ÷éóôïí óå Ýíá èÝìá ôçò Óýã÷ñïíçò ÅëëçíéêÞò Éóôïñßáò, þóôå íá
áðïêôÞóïõí åõ÷Ýñåéá óôçí áíôéìåôþðéóç ðïëýðëïêùí äéåñãáóéþí, ð.÷. óôç ëÞøç áðïöÜóåùí
óôçí ðïëéôéêÞ.

206.  ÔÅ×ÍÇ ÊÁÉ ÌÌÅ
ÄéäÜóêïíôåò: M. Kïìíçíïý, Ã. ÁèáíáóÜôïõ 

Ôï ðñüâëçìá ôçò ôÝ÷íçò óôç âéïìç÷áíéêÞ åðï÷Þ.  ÂáóéêÜ óôïé÷åßá óôçí êïõëôïýñá ôçò åéêüíáò
êáé ôïõ Þ÷ïõ, åßäç åéêüíáò, ï ñüëïò ôçò ìïõóéêÞò óôï öéëì.  ×áñáêôÞñåò êáé ðåñéå÷üìåíï ôçò
ïðôéêü-áêïõóôéêÞò åðéêïéíùíßáò.  Ç ðáñáãùãÞ êáé ç êáôçãïñéïðïßçóç ôçò êéíçìáôïãñáöéêÞò
êáé ôçò çëåêôñïíéêÞò åéêüíáò (ç "êÜìåñá", ôá ößëôñá, ôá öéëì êáé ç åñãáóôçñéáêÞ ôïõò
åðåîåñãáóßá, åßäç öáêþí êáé ôá áíôéêåßìåíÜ ôïõò, ôá "ðëÜíá", ôï "íôåêïõðÜæ", ôï "ìïíôÜæ" êáé ç
ôÝ÷íç ôïõ öùôéóìïý).  Ç êáôçãïñéïðïßçóç êáé ç ðáñáãùãÞ ôïõ Þ÷ïõ - ðáñáäåßãìáôá êáé
åöáñìïãÝò.
Óôá ðëáßóéá ôïõ ìáèÞìáôïò ãßíåôáé áðü ôç Ìáñßá Êïìíçíïý åéóáãùãÞ óôçí éóôïñßá ôïõ äéåèíïýò
êáé åëëçíéêïý êéí/öïõ.  Óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ÔáéíéïèÞêç ôçò ÅëëÜäïò ðáñïõóéÜæïíôáé
êëáóóéêÝò ôáéíßåò ôùí êïñõöáßùí äçìéïõñãþí ð.÷. ÁúæåíóôÜéí, Ãêñßööéè, ÌðïõíïõÝë, ÔóÜðëéí,
Ñïóóåëëßíé, êëð.  Åðßóçò ðáñïõóéÜæïíôáé ÷áñáêôçñéóôéêÝò ôáéíßåò áðü ôïí åëëçíéêü êéí/öï ìå
åéóçãÞóåéò áðü ÷áñáêôçñéóôéêïýò ôïõ åêðñïóþðïõò. (Êïýíäïõñïò, ÊáêïãéÜííçò,
Áããåëüðïõëïò, Âïýëãáñçò, êëð.).
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Ã´ EÎAMHNO

301.  ÐÏËÉÔÉÊÇ ÈÅÙÑÉÁ
ÄéäÜóêùí: Ã. MáíéÜôçò

Óôü÷ïò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé ç ðñïóÝããéóç, ìåëÝôç êáé áíÜëõóç ôïõ ðïëéôéêïý öáéíïìÝíïõ, ôçò
èåùñßáò êáé åðéóôÞìçò ôçò ðïëéôéêÞò, ìå âÜóç ôéò êõñéüôåñåò èåùñçôéêÝò êáé ìåèïäïëïãéêÝò
áíôéëÞøåéò ôïõ áéþíá ìáò êáé ôçí åìðåéñßá ôçò ðïëéôéêÞò ïñãÜíùóçò ôùí óýã÷ñïíùí êïéíùíéþí.
¢îïíáò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé ç åîÝôáóç ôïõ êñáôéêïý öáéíïìÝíïõ êáé ôùí óçìåñéíþí ôïõ
äéáóôÜóåùí. Èá óõæçôçèïýí èÝìáôá üðùò: BáóéêÝò èåùñßåò ãéá ôç ãÝíåóç êáé ôç ëåéôïõñãßá ôïõ
óýã÷ñïíïõ êñÜôïõò. Ió÷ýò êáé åîïõóßá. IäéùôéêÞ êáé äçìüóéá óöáßñá ôïõ ðïëéôéêïý. Mç÷áíéóìïß
åíóùìÜôùóçò ôçò ðïëéôéêÞò óõìðåñéöïñÜò. MïñöÝò áìöéóâÞôçóçò ôïõ åîïõóéáóôéêïý
öáéíïìÝíïõ. Eèíéêéóìüò, åèíéêÞ ôáõôüôçôá, Ýèíïò-êñÜôïò. Oëïêëçñùôéóìüò êáé äçìïêñáôßá.
KñÜôïò, êüììá, éäåïëïãßá. KïéíùíéêÞ äéÜóôáóç ôçò ðïëéôéêÞò äõíáìéêÞò. Äçìïóéüôçôá êáé
ðïëéôéêÞ åðéêïéíùíßá. HèéêÞ äéÜóôáóç ôçò ðïëéôéêÞò. H äéáëåêôéêÞ ôïõ ìïíôåñíéóìïý êáé ôï
óýã÷ñïíï êñÜôïò.

302.  ÈÅÙÑÉÁ ÊÁÉ ÐÑÁÊÔÉÊÇ ÔÇÓ HËÅÊÔÑÏÍÉÊÇÓ EÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ
ÄéäÜóêùí: Ó. Ðáðáèáíáóüðïõëïò

Óôï ðëáßóéï ôïõ ìáèÞìáôïò åîåôÜæïíôáé ïé óýã÷ñïíåò èåùñçôéêÝò ðñïóåããßóåéò êáé äéáìÜ÷åò
ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí ôçëåüñáóç, ï ñüëïò ôçò ôçëåüñáóçò, ïé ðñïóåããßóåéò ãéá ôï áêñïáôÞñéï,
ïé ìåôñÞóåéò ãéá ôçí ôçëåèÝáóç êáé ôçí áêñïáìáôéêüôçôá ôùí ôçëåïðôéêþí êáé ñáäéïöùíéêþí
óôáèìþí, ïé èåóìïß êáé ç ïñãÜíùóç ôçò ñáäéïôçëåüñáóçò óôç Äýóç êáé ôçí ÅëëÜäá. Ïé öïéôçôÝò
ôïõ ìáèÞìáôïò áíáìÝíåôáé íá áðïêôÞóïõí ãíþóç ó÷åôéêÜ ìå ôéò óõíèÞêåò ôçò áíáäéÜôáîçò ôùí
ñáäéïôçëåïðôéêþí óõóôçìÜôùí êáèþò êáé ìå ôéò åðéðôþóåéò ðïõ ðñïêýðôïõí áðü áõôÞ ôç
ìåôáâïëÞ, íá êáôáíïÞóïõí ôéò äéáäéêáóßåò êáé ôïõò ðáñÜãïíôåò ðïõ óõíäÝïíôáé ìå ôçí
áíáäéÜôáîç ôïõ ñáäéïôçëåïðôéêïý ðåäßïõ êáé íá äéåñåõíÞóïõí ôçí áíÜðôõîç ôùí íÝùí ìÝóùí
óôçí Åõñþðç êáé éäéáßôåñá óôç ÷þñá ìáò. 

303.  AÉÓÈÇÔÉÊÇ ÊÁÉ EÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁ
ÄéäÜóêïõóá: Ð. Pçãïðïýëïõ

Áíôéêåßìåíï ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé áö' åíüò ç åéóáãùãÞ óå âáóéêÝò Ýííïéåò ôçò áéóèçôéêÞò áðü ôïí
ÐëÜôùíá, ôïí ÁñéóôïôÝëç êáé ôïí Ðëùôßíï ìÝ÷ñé ôïí ÊÜíô , ôïí ×Ýãêåë êáé ôïí Íßôóå  êáé áðü
ôïí Áíôüñíï þò ôïí ÊáóôïñéÜäç êáé Üëëïõò. Áö' åôÝñïõ åðéêåíôñþíåôáé óå åéäéêüôåñá, åðßêáéñá
áíôéêåßìåíá, üðùò ï äéÜëïãïò ìåôáîý ôçò éóôïñéêÞò ðüëåùò, ôùí áéóèçôéêþí éäåþí êáé ôùí
ïõôïðéêþí ó÷çìÜôùí. Ôá ó÷Þìáôá áõôÜ êáôÜãïíôáé áðü ôçí åëëçíéêÞ áñ÷áéüôçôá, êáé éäéáßôåñá
áðü ôá Ýñãá ôïõ ÁñéóôïöÜíç êáé ôïõ ÐëÜôùíá, áëëÜ êõñéáñ÷ïýí óôá áíáãåííçóéáêÜ ÷ñüíéá
üôáí ç ïõôïðßá ãßíåôáé êåíôñéêü èÝìá ôçò öéëïóïößáò, ôçò ðïëéôéêÞò åðéóôÞìçò ðïõ áíáäýåôáé ôçí
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åðï÷Þ åêåßíç, ôçò ëïãïôå÷íßáò, ôïõ èåÜôñïõ, ôùí ðëáóôéêþí ôå÷íþí êáé ôçò ßäéáò ôçò
ðïëåïäïìßáò. Ïé áéóèçôéêÝò èåùñßåò ïé ïðïßåò Ýììåóá Þ Üìåóá áíáäýïíôáé áðü ôá
áíáãåííçóéáêÜ ÷ñüíéá êáé öèÜíïõí óå ðëÞñç åîÝëéîç óôïõò ôåëåõôáßïõò áéþíåò, óöñáãßæïíôáò
ôç óêÝøç ôçò íåùôåñéêüôçôáò, âñßóêïíôáé óå äéÜëïãï êáé áíôßëïãï ìå ôï ïõôïðéêü óôïé÷åßï. Ùò
ðñïíïìéáêü ðáñÜäåéãìá åîåôÜæåôáé ç ðåñßðôùóç ôçò ÁèÞíáò, ç ïðïßá, áí êáé åíôåëþò
êáôåóôñáììÝíç, åðåëÝãç ìåôÜ ôçí ÅðáíÜóôáóç ùò ðñùôåýïõóá ÷Üñç óôçí éäåïëïãéêÞ êáé
áéóèçôéêÞ  ãïçôåßá ðïõ áóêïýóå óôçí Åõñþðç êáé åéäéêüôåñá óôçí ÅëëÜäá ç ïõôïðéêÞ åéêüíá
ôçò áñ÷áßáò ðüëåùò ôùí Áèçíþí . Ç êáôÜóôáóç ôçò óçìåñéíÞò ðüëçò ìðïñåß íá åñìçíåõèåß ìÝóá
áðü ôç ó÷Ýóç êáé ôç óýãêñïõóç ìåôáîý ôùí áéóèçôéêþí ðñïôéìÞóåùí, ôçò ìåôáìïñöïýìåíçò
ïõôïðßáò êáé ìéáò éóôïñéêÞò êáé ïéêïíïìéêÞò ðñáãìáôéêüôçôáò ðïõ ðñïêÜëåóå êáé ðñïêáëåß
óõíå÷åßò áíáôñïðÝò ôùí ó÷åäéáóìþí.  Ôï ìÜèçìá ïëïêëçñþíåôáé ìå èåùñçôéêÝò êáé åìðåéñéêÝò
åñãáóßåò, êáèþò êáé ìå ðñáêôéêÜ åñãáóôÞñéá åðéêïéíùíéáêïý êáé áéóèçôéêïý ÷áñáêôÞñá, åíþ
óôçñßæåôáé êáé óôçí ÷ñÞóç åðïðôéêþí ìÝóùí.

409.  ÌÅÈÏÄÏËÏÃÉÁ ÅÑÅÕÍÁÓ
ÄéäÜóêùí: Á. ÁñìåíÜêçò

Ôï ìÜèçìá áðïôåëåß åéóáãùãÞ óôç ìåèïäïëïãßá Ýñåõíáò êáé ðåñéëáìâÜíåé ôéò áêüëïõèåò
èåìáôéêÝò åíüôçôåò: èåùñçôéêÝò åðéóôçìïëïãéêÝò ðñïóåããßóåéò ìåèïäïëïãßáò, âáóéêÜ óôÜäéá
Ýñåõíáò, äïìéêÜ óõóôáôéêÜ óôïé÷åßá, ó÷åäéáóìüò åñùôçìáôïëïãßùí êáé óõíåíôåýîåùí, åßäç êáé
ðåñéãñáöÞ åñåõíçôéêþí ìåèüäùí, ó÷åäéáóìüò, ðëåïíåêôÞìáôá êáé ìåéïíåêôÞìáôá êÜèå
ìåèüäïõ. Ôï ìÜèçìá åóôéÜæåôáé óå åöáñìïãÝò óôçí Ýñåõíá åðéêïéíùíßáò êáé ìÝóùí ìáæéêÞò
åíçìÝñùóçò. 

305.  EÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÉÓ ÈÅÙÑÉÅÓ ÔÇÓ MÁÆÉÊÇÓ EÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ
ÄéäÜóêùí: Ó. Ðáðáèáíáóüðïõëïò

Óôü÷ïò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé íá ðáñïõóéÜóåé ìå óõíïðôéêÞ ìïñöÞ ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôùí
èåùñçôéêþí ðñïóåããßóåùí ðïõ Ý÷ïõí áíáðôõ÷èåß ìå óêïðü íá óêéáãñáöÞóïõí Þ íá
åðåîçãÞóïõí ôï öáéíüìåíï ôçò äéáäéêáóßáò ôùí ìáæéêþí åðéêïéíùíéþí. ÐáñÜëëçëá ôï ìÜèçìá
åðéäéþêåé íá ðáñïõóéÜóåé ôá êýñéá èåùñçôéêÜ ìïíôÝëá ó÷åôéêÜ ìå ôá ÌÝóá Åðéêïéíùíßáò, ôá
ïðïßá Ý÷ïõí åêðïíçèåß ôéò ôåëåõôáßåò äåêáåôßåò. Âáóéêüò óôü÷ïò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé ïé
öïéôçôÝò íá êáôáíïÞóïõí ôéò óõ÷íÜ äéáöïñåôéêÝò êáé óõãêñïõüìåíåò èåùñÞóåéò ðïõ
áíáöÝñïíôáé óôç ìáæéêÞ åðéêïéíùíßá ìÝóá óå Ýíá óõíåêôéêü ðëáßóéï êáé íá êáôáíïÞóïõí ôçí
ðïëõóýíèåôç êáé äéåðéóôçìïíéêÞ äéÜóôáóç ôçò èåùñßáò áíÜëõóçò ôùí åðéêïéíùíéáêþí
öáéíïìÝíùí.
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306.  KÏÉÍÙÍÉÊÇ ØÕ×ÏËÏÃÉÁ
ÄéäÜóêïõóá: Á. ×áôæïýëç

Tï MÜèçìá óôï÷åýåé óå ìéá ðñþôç åéóáãùãÞ óå âáóéêÝò Ýííïéåò ôçò KïéíùíéêÞò Øõ÷ïëïãßáò
(K.Ø.).
Èá åîåôáóôïýí:
-  Té åßíáé ç K.Ø. êáé ðïéü ôï áíôéêåßìåíü ôçò
-  IóôïñéêÞ åîÝëéîç
-  MÝèïäïé êáé ôå÷íéêÝò ôçò K.Ø.
-  Ó÷Ýóåéò ôçò KïéíùíéêÞò Øõ÷ïëïãßáò ìå óõããåíåßò åðéóôÞìåò
-  H ðñïâëçìáôéêÞ ó÷åôéêÜ ìå ôç äéáðëïêÞ øõ÷éêïý êáé êïéíùíéêïý
-  H Ýííïéá ôçò åðéêïéíùíßáò êáé ç óçìáóßá ôïõ ðëáéóßïõ
-  Eíäï-ïìáäéêÞ êáé äé-ïìáäéêÞ åðéêïéíùíßá
-  Püëïé êáé ÓôÜóåéò
-  H Ýííïéá ôçò áôïìéêüôçôáò
-  MÜæåò

Ä´ EÎAMHNO

601.  ÓÕÃ×ÑÏÍÇ TÅ×ÍÏËÏÃÉÁ ÊÁÉ MME
ÄéäÜóêïíôåò: M. MåúìÜñçò, Ä. ×áñßôïò

Ç ôá÷ýôçôá ìå ôçí ïðïßá åîåëßóóåôáé ôï ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ ìáèÞìáôïò
ïäÞãçóå óôçí áíáìüñöùóç ôïõ äéäáêôéêïý ðåñéå÷ïìÝíïõ õðü ôç ìïñöÞ èåìáôéêþí åíïôÞôùí,
üðùò Ðïëéôéóìüò êáé ÍÝåò Ôå÷íïëïãßåò, ÄéêôõáêÝò Êïéíüôçôåò, ÅéêïíéêÞ Ðñáãìáôéêüôçôá, ÍÝåò
Ôå÷íïëïãßåò & åî ÁðïóôÜóåùò Äñáóôçñéüôçôåò, Ðñïóôáóßá ÄåäïìÝíùí êáé Ðíåõìáôéêþí
ÄéêáéùìÜôùí óôï Äéáäßêôõï, Ýôóé þóôå íá êáëýðôïíôáé üóï ôï äõíáôüí ðåñéóóüôåñåò ðôõ÷Ýò ôçò
åðßäñáóçò ôùí íÝùí ôå÷íïëïãéþí êáé ôùí Ì.Ì.Å. óå Ýíá åõñýôáôï öÜóìá äñáóôçñéïôÞôùí. Ç
ðïëõåðßðåäç áõôÞ ðñïóÝããéóç áíôáðïêñßíåôáé ôüóï óôçí ðïéêéëüôçôá ôùí ó÷åôéêþí öáéíïìÝíùí,
üóï êáé óôéò åêðáéäåõôéêÝò áðáéôÞóåéò ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôçí ðïëõóÞìáíôç ó÷Ýóç ôùí íÝùí
ôå÷íïëïãéþí êáé ôùí óýã÷ñïíùí åöáñìïãþí ôïõò. 
H äéäáóêáëßá ôïõ ìáèÞìáôïò óõíäõÜæåôáé, üôáí åßíáé äõíáôüí, ìå åðéóêÝøåéò óå ÷þñïõò üðïõ
ôá íÝá ìÝóá Ý÷ïõí êáèçìåñéíÞ êáé ëåéôïõñãéêÞ ÷ñÞóç êáé áðüäïóç.

408.  ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÔÇÓ ÂÉÁÓ ÊÁÉ ÔÇÓ ÅÃÊËÇÌÁÔÉÊÏÔÇÔÁÓ ÓÔÁ ÌÌÅ 
ÄéäÜóêùí: Ã. Ðáíïýóçò

Tá ÌÝóá ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò äïìïýí ìéá "äéêÞ ôïõò" ðñáãìáôéêüôçôá óôï ÷þñï ôïõ
åãêëÞìáôïò, ðñïêáëþíôáò -óõ÷íÜ áíáßôéá- "êýìáôá åãêëçìáôéêüôçôáò", êáëëéåñãïýí áéóèÞìáôá
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áíáóöÜëåéáò êáé çèéêïý ðáíéêïý óôïí ôçëåèåáôÞ, ï ïðïßïò ùò ìüíç äéÝîïäï âëÝðåé ôç
ìåãáëýôåñç êáôáóôïëÞ. Tï ðñïâáëëüìåíï ðñïößë ôïõ "åãêëçìáôßá" äåí áíôáðïêñßíåôáé óôçí
åðéóôçìïíéêÞ áíÜëõóç ôùí óôáôéóôéêþí, ç âßáéç åãêëçìáôéêüôçôá ðïõ "åíôõðùóéÜæåé" äåí
áðïôåëåß ôçí ìïíáäéêÞ Þ êýñéá áíôéêïéíùíéêÞ, åðéêßíäõíç óõìðåñéöïñÜ, ïé áîßåò ðïõ
"ðñïóôáôåýïíôáé" õðïêñýðôïõí óêïðéìüôçôåò, ôï èÝáìá õðåñôåñåß ôçò áíáæÞôçóçò áéôßùí. Ôï
ìÜèçìá äéáíèßæåôáé ìå áíáöïñÝò êáé áíáëýóåéò áóôõíïìéêþí/åãêëçìáôïëïãéêþí äéçãçìÜôùí
(ìÝóù åãêëçìáôéêÞò ðñïóÝããéóçò ôçò áóôõíïìéêÞò ëïãïôå÷íßáò).
Ôï ðñïóäïêþìåíï ìáèçóéáêü áðïôÝëåóìá åßíáé ç éêáíüôçôá ôïõ öïéôçôÞ/åðáããåëìáôßá ôùí
ÌÌÅ íá áíôéëáìâÜíåôáé ôïõò ìç÷áíéóìïýò ìå âÜóç ôïõò ïðïßïõò ôá Media "êáôáóêåõÜæïõí" ôá
êýìáôá åãêëçìáôéêüôçôáò, ôïõò çèéêïýò ðáíéêïýò êáé ôçí áíáóöÜëåéá (ð.÷. óôáôéóôéêÝò,
ðïéíéêïðïßçóç êëð). Åðßóçò, äßíåôáé ç åõêáéñßá óôïõò äéäáóêüìåíïõò íá ìåëåôÞóïõí êáé í'
áíáëýóïõí ôç äïìÞ, ðëïêÞ êáé ôå÷íéêÞ ôïõ áóôõíïìéêïý ìõèéóôïñÞìáôïò êáé ôùí çñþùí ôïõ
(íôåíôÝêôéâò, äñÜóôåò) þóôå íá åîïéêåéùèïýí ìå ôçí åðáãùãéêÞ óêÝøç.

403.  AÍÁËÕÓÇ ËÏÃÏÕ ÊÁÉ EÉÊÏÍÁÓ
ÄéäÜóêïõóá: Ð. Pçãïðïýëïõ

Ôï ìÜèçìá åðéêåíôñþíåôáé óôç ó÷Ýóç ìåôáîý ôùí ðëáóôéêþí ôå÷íþí êáé ôùí êåéìÝíùí ôá ïðïßá
åìðíÝïõí åßôå ôá óõãêåêñéìÝíá Ýñãá óå Ýíá åéêïíïëïãéêü åðßðåäï, åßôå åõñýôåñá ôéò áéóèçôéêÝò
áíáæçôÞóåéò.  ÎåêéíÜ áðü ïñéóìÝíá áöåôçñéáêÜ èÝìáôá óôá ïðïßá èåìåëéþèçêáí ïé áíáæçôÞóåéò
ôçò ÁíáãÝííçóçò, üðùò åßíáé ç ðåñßðôùóç ôïõ Íáñêßóóïõ, åõñåôÞ êáôÜ ôïí Alberti, ôçò ßäéáò ôçò
æùãñáöéêÞò êáé ç áíÜäõóç ôçò ðñïóùðéêüôçôáò ôïõ áíáãåííçóéáêïý áíèñþðïõ óå äéÜëïãï ìå
ôï êåíôñéêü èÝìá ôçò ìåëáã÷ïëßáò, üðùò ôçí óõíáíôïýìå óå êïñõöáßá èåáôñéêÜ, ëïãïôå÷íéêÜ êáé
ðëáóôéêÜ Ýñãá.  Ç áíáäéáôýðùóç ôïõ æçôÞìáôïò ôçò ðáñáóôáôéêüôçôáò êáé, åõñýôåñá, ôçò ó÷Ýóçò
áíÜìåóá óôçí ôÝ÷íç, ôçí ðñáãìáôéêüôçôá êáé ôçí øõ÷Þ, åñåõíÜôáé  ìÝóá óôá ìáíéöÝóôá êáé ôéò
åéêáóôéêÝò ðñïôÜóåéò ôùí ðñùôïðïñéþí ïé ïðïßåò óöñÜãéóáí ôçí êáëëéôå÷íéêÞ æùÞ ôïõ 20ïõ
áéþíá. Ôï óþìá óôéò ôÝ÷íåò ôçò åéêüíáò, åéêáóôéêÝò êáé ðáñáóôáôéêÝò, ôïí ðïëéôéóìü êáé ôá
êåßìåíá áðïôåëåß Ýíá Üëëï êåíôñéêü áíôéêåßìåíï ôïõ ìáèÞìáôïò. ÌÝóá áðü ôá æçôÞìáôá áõôÜ
âëÝðïõìå ôçí óýíäåóç, áëëÜ êáé ôçí óýãêñïõóç áíÜìåóá óôçí ÁíáãÝííçóç, ìÞôñá ôçò
íåùôåñéêüôçôáò, êáé ôïí 20ü áéþíá, êáôáëçêôéêÞ óôéãìÞ ôçò.  Ôï ìÜèçìá óõìðëçñþíåôáé áðü
åñåõíçôéêÝò êáé äçìéïõñãéêÝò åñãáóßåò êáé áðü ìåôáöñáóôéêÝò ðñïóðÜèåéåò ôùí öïéôçôþí/
ôñéþí.

304.  ÐÏÓÏÔÉÊÅÓ MÅÈÏÄÏÉ ÅÑÅÕÍÁÓ
ÄéäÜóêùí: A. AñìåíÜêçò

Aíôéêåßìåíï ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé ç åéóáãùãÞ óôéò âáóéêÝò Ýííïéåò ôçò èåùñßáò ðéèáíïôÞôùí êáé
óôáôéóôéêÞò. ÐåñéãñáöéêÞ óôáôéóôéêÞ: ðßíáêåò óõ÷íïôÞôùí, ãñáöÞìáôá, áñéèìçôéêÜ ìÝôñá.
Óôïé÷åéþäçò èåùñßá ðéèáíïôÞôùí, åíäå÷üìåíá, äåéãìáôéêüò ÷þñïò, óõíäõáóôéêÞ áíÜëõóç,
ïñéóìïß êáé éäéüôçôåò ðéèáíïôÞôùí. ÄéáêñéôÝò êáé óõíå÷åßò ôõ÷áßåò ìåôáâëçôÝò êáé êáôáíïìÝò.
Åêôßìçóç ðáñáìÝôñùí: óçìåéáêÞ åêôßìçóç êáé äéáóôÞìáôá åìðéóôïóýíçò. ¸ëåã÷ïò óôáôéóôéêþí
õðïèÝóåùí. ÓôáôéóôéêÞ óõìðåñáóìáôïëïãßá ãéá ìÝóç ôéìÞ, äéáêýìáíóç, ðïóïóôü, êáèþò åðßóçò
êáé ãéá óýãêñéóç äýï ìÝóùí ôéìþí, äéáêõìÜíóåùí, ðïóïóôþí.
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406.  TÇËÅÏÐÔÉÊÇ ÊÁÉ ÑÁÄÉÏÖÙÍÉÊÇ ÐÁÑÁÃÙÃÇ
ÄéäÜóêïíôåò: Ó. Ðáðáèáíáóüðïõëïò, Í. Ìýñôïõ

H ôçëåüñáóç êáé ôï ñáäéüöùíï óôï üëï ðëÝãìá ôùí ìÝóùí åðéêïéíùíßáò. Óôïé÷åßá ôçò åîÝëéîÞò
ôïõò. Tá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ ôçëåïðôéêïý êáé ôïõ ñáäéïöùíéêïý ëüãïõ ùò õðïäéáéñÝóåùò ôïõ
äçìïóéïãñáöéêïý. TçëåïðôéêÝò êáé ñáäéïöùíéêÝò ðáñáãùãÝò. Eßäç êáé êáôçãïñßåò ôçëåïðôéêþí
êáé ñáäéïöùíéêþí ðñïãñáììÜôùí. EóùôåñéêÞ äéÜñèñùóç, ëåéôïõñãßá, äéåýèõíóç êáé äéïßêçóç
ôçëåïðôéêþí êáé ñáäéïöùíéêþí óôáèìþí. EðéðëÝïí, óôï ðëáßóéï ôïõ ìáèÞìáôïò åîåôÜæïíôáé ç
ðáñáãùãÞ ôçëåïðôéêþí ðñïãñáììÜôùí, ç åóùôåñéêÞ äéÜèñùóç, ôá ôìÞìáôá, ç äéïßêçóç êáé ç
ëåéôïõñãßá ôùí ôçëåïðôéêþí óôáèìþí. Báóéêïß ðáñÜãïíôåò óôçí äçìéïõñãßá ôçò ôçëåïðôéêÞò
åéêüíáò (öùôéóìüò, åéêüíá, êßíçóç, óêçíïãñáößá, Þ÷ïò). ÐñáêôéêÞ åîÜóêçóç óôçí ðáñáãùãÞ
ôçëåïðôéêïý ðñïãñÜììáôïò.

407.  KÁÍÏÍÉÓÔÉÊÅÓ ÊÁÉ PÕÈÌÉÓÔÉÊÅÓ ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ 
ÔÇÓ EÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ
ÄéäÜóêùí: A. TóåâÜò

Ôï ìÜèçìá ðåñéëáìâÜíåé âáóéêÝò Ýííïéåò áðü ôçí åéóáãùãÞ óôï äßêáéï êáé ôçí åðéóôÞìç ôïõ
äéêáßïõ, ôçí áíÜðôõîç ðåñß ôùí ðçãþí ôïõ äéêáßïõ, ôçí åéóáãùãÞ óôï óõíôáãìáôéêü äßêáéï,
óôïé÷åßá ôçò ïñãÜíùóçò êáé ôùí ëåéôïõñãéþí ôçò Ðïëéôåßáò êáôÜ ôï Óýíôáãìá êáé óôïé÷åßá
ãåíéêÞò èåùñßáò ôùí áôïìéêþí äéêáéùìÜôùí. Áðü ôá åðß ìÝñïõò áôïìéêÜ äéêáéþìáôá
ðñáãìáôåýåôáé êõñßùò ôçí åëåõèåñßá ôçò ãíþìçò êáé ôçò ðëçñïöïñßáò, ôçí åëåõèåñßá ôïõ ôýðïõ,
ôéò óõíôáãìáôéêÝò åããõÞóåéò ôçò ñáäéïôçëåüñáóçò, ôïõ êéíçìáôïãñÜöïõ êáé ôçò öùíïãñáößáò,
ôï áðáñáâßáóôï ôïõ éäéùôéêïý âßïõ, ôï äéêáßùìá ôçò åëåýèåñçò åìðéóôåõôéêÞò åðéêïéíùíßáò
(áðüññçôï ôçò åðéêïéíùíßáò), ôçí áñ÷Þ ôçò éóüôçôáò, ôçí ðñïóôáóßá ôçò áîßáò ôïõ áíèñþðïõ, ôçí
åëåýèåñç áíÜðôõîç ôçò ðñïóùðéêüôçôáò, ôçí ãåíéêÞ ïéêïíïìéêÞ åëåõèåñßá êáé ôï äéêáßùìá
ðëçñïöïñéêÞò áõôïäéÜèåóçò. Åêôüò áõôþí, ôï ìÜèçìá ðñáãìáôåýåôáé ôçí êáôï÷ýñùóç ôùí
äéêáéùìÜôùí êáé åëåõèåñéþí ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôçí åðéêïéíùíßá óôçí ÅõñùðáúêÞ Óýìâáóç ôùí
ÄéêáéùìÜôùí ôïõ Áíèñþðïõ êáé ôï Åõñùðáúêü Êïéíïôéêü Äßêáéï.
Ôï ìÜèçìá áíáöÝñåôáé åðßóçò, óå åðßðåäï êïéíïý íüìïõ, óôï åéäéêü äßêáéï ðïõ äéÝðåé ôçí
åðéêïéíùíßá (ôýðï, äéáöÞìéóç, ñáäéïôçëåïðôéêÞ äñáóôçñéüôçôá) êáèþò åðßóçò êáé ôï äßêáéï
(óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí óõíáöþí êáíüíùí äåïíôïëïãßáò) ðïõ äéÝðåé ôçí ðñïóôáóßá ôùí
áãáèþí, ðïõ êáô' åîï÷Þí ìðïñïýí íá áðïôåëÝóïõí áíôéêåßìåíï ðñïóâïëÞò åê ìÝñïõò ôùí ÌÌÅ,
êáé êõñßùò ôï äßêáéï ðñïóôáóßáò ôçò ðñïóùðéêüôçôáò, ôïõò êáíüíåò ðñïóôáóßáò áðü ôçí
åðåîåñãáóßá ðñïóùðéêþí äåäïìÝíùí, ôï äßêáéï ðñïóôáóßáò ôïõ êáôáíáëùôÞ êáé ôï äßêáéï ôçò
ðíåõìáôéêÞò éäéïêôçóßáò.
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E´ EÎAMHNO

501.  ÖÉËÏÓÏÖÉÁ ÔÇÓ EÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ ÊÁÉ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ
ÄéäÜóêùí: B. Káñáðïóôüëçò

ÈÝìáôá ðáñáäüóåùí: ôï ðñüâëçìá ôïõ ¢ëëïõ (ÅéóáãùãÞ óôçí Öéëïóïößá ôçò Eôåñüôçôáò) - ôé
åßíáé äéÜëïãïò; (áðü ôçí áñ÷áéïåëëçíéêÞ Ýííïéá ôïõ äéáëüãïõ óôéò óýã÷ñïíåò óõæçôÞóåéò) -
Ðüëåìïò êáé ÅéñÞíç ìÝóá óôïí ëüãï - ç áíèñþðéíç åðéêïéíùíßá óôï äçìüóéï êáé ôïí éäéùôéêü
÷þñï.

502.  ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÊÁÉ ÐÑÁÊÔÉÊÅÓ ÔÇÓ ÄÇÌÏÓÉÏÃÑÁÖÉÁÓ
ÄéäÜóêïíôåò: Ä. Aëåîüðïõëïò, Ó. Öõíôáíßäçò, Á. ÍôáñæÜíïõ

Åéäçóåïãñáößá: ðçãÝò åéäÞóåùí êáé áîéïëüãçóÞ ôïõò, ëåéôïõñãßá, óçìáóßá êáé ðñáêôéêÞ ôïõ
ñåðïñôÜæ.  Ôå÷íéêÞ ãñáöÞò ôùí åéäÞóåùí êáé "ôå÷íéêÞ ýöïõò".  Åëåýèåñï ñåðïñôÜæ.  ÄéáöïñÜ
Ýñåõíáò êáé ñåðïñôÜæ.  
Ç ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ êáé ôá Üëëá ìÝóá åíçìÝñùóçò: ëåéôïõñãßá ôçò åöçìåñßäáò, äéåýèõíóç-
áñ÷éóõíôáîßá, óýíôáîç, åðåîåñãáóßá ýëçò, óåëéäïðïßçóç, åêôýðùóç, äéáíïìÞ öýëëïõ.  Ôå÷íéêÝò
ìÝèïäïé, ðáëáéÜ êáé íÝá ôå÷íïëïãßá, áíáëïãßåò êáé äéáöïñÝò óôï ðåñéïäéêü, óôçí ôçëåüñáóç êáé
óôï ñáäéüöùíï. 

503.  ÃÍÙÓÔÉÊÏÉ ÊÁÉ ÓÕÍÁÉÓÈÇÌÁÔÉÊÏÉ ÐÁÑÁÃÏÍÔÅÓ ÔÇÓ
EÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ
ÄéäÜóêïõóá: Ì. ÍôÜâïõ

Óôï ìÜèçìá åîåôÜæïíôáé ïé ôñüðïé ìå ôïõò ïðïßïõò ï Üíèñùðïò åðåîåñãÜæåôáé ôéò ðëçñïöïñßåò
þóôå íá äçìéïõñãåß íüçìá êáé íá äñá óôéò óýã÷ñïíåò êïéíùíßåò. Ôá èÝìáôá ðïõ êáëýðôïíôáé
ðñïêýðôïõí áðü èåùñßåò êáé åñåõíçôéêÜ åõñÞìáôá ôçò ãíùóôéêÞò øõ÷ïëïãßáò ó÷åôéêÜ ìå ôçí
åðåîåñãáóßá ôùí ìçíõìÜôùí, êáèþò êáé áðü èåùñßåò êáé Ýñåõíåò áðü ôïí ôïìÝá ôçò øõ÷ïëïãßáò
ôçò óõãêßíçóçò ó÷åôéêÜ ìå ôç óõãêéíçóéáêÞ åðßäñáóç ôùí ìçíõìÜôùí. ÅîåôÜæïíôáé ïé
ëåéôïõñãßåò ôïõ íïõ, ïé ôñüðïé ðïõ ï Üíèñùðïò åðåîåñãÜæåôáé ôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ äéáêéíïýíôáé
ãýñù ôïõ, ïé äõíáôüôçôåò êáé ïé ðåñéïñéóìïß ôçò áíèñþðéíçò óêÝøçò, êáé åîçãïýíôáé ìå üñïõò
øõ÷ïëïãéêïýò ïé åðéðôþóåéò ôçò ðáñáðëçñïöüñçóçò, ôçò âéáóôéêÞò êáé áðïóðáóìáôéêÞò
åðåîåñãáóßáò ôçò ðëçñïöïñßáò, êáèþò êáé óýã÷ñïíá öáéíüìåíá ðïõ áöïñïýí ôç óêÝøç üðùò
ð.÷. ç íïçôéêÞ óýã÷õóç êáé åîïõèÝíùóç. Ïé åõñýôåñåò åíüôçôåò ðïõ êáëýðôïíôáé óôï ìÜèçìá
åßíáé ïé åîÞò: éóôïñéêÞ áíáäñïìÞ êáé óýã÷ñïíá åñåõíçôéêÜ åõñÞìáôá áðü ôçí øõ÷ïëïãéêÞ ìåëÝôç
ôçò áíèñþðéíçò óêÝøçò êáé áðü ôçí øõ÷ïëïãéêÞ ìåëÝôç ôùí óõãêéíÞóåùí, ç äïìÞ êáé ïé
äéåñãáóßåò ôïõ íïõ (ôï "ãíùóôéêü óýóôçìá"), óõãêéíÞóåéò, óõíáéóèÞìáôá êáé áéóèÞìáôá,
áíÜëõóç ôùí "ðåñéå÷ïìÝíùí" ôïõ íïõ (èåùñßåò ôïõ ãíùóôéêïý ó÷Þìáôïò), ãíùóôéêÝò êáé
óõãêéíçóéáêÝò áíáðáñáóôÜóåéò êáé äßêôõá, åðéäñÜóåéò ôçò óõãêéíçóéáêÞò öüñôéóçò ôùí
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ðëçñïöïñéþí óôéò ãíùóôéêÝò ëåéôïõñãßåò, óýã÷ñïíåò "óõíèåôéêÝò" èåùñßåò åðåîåñãáóßáò ôùí
ìçíõìÜôùí.

ÓT´ EÎAMHNO

402.  ÐÏËÉÔÉÊÇ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁ ÊÁÉ HÈÉÊÇ ÈÅÙÑÉÁ
ÄéäÜóêùí: Ã. MáíéÜôçò

Óôü÷ïò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé ç äéåñåýíçóç ôùí ó÷Ýóåùí ÐïëéôéêÞò êáé HèéêÞò óôï ÷þñï ôçò
èåùñßáò êáé ôçò ðïëéôéêÞò ðñáêôéêÞò. Èá åîåôáóèïýí æçôÞìáôá üðùò:
-  Oñèïëïãéêüôçôá êáé Oéêïõìåíéêüôçôá.
-  ÐïëéôéóìéêÝò ðáñáäüóåéò, ó÷åôéêéóìüò êáé áíôéêåéìåíéêüôçôá ôùí áîéþí.
-  H öýóç ôùí áôïìéêþí êáé óõëëïãéêþí äéêáéùìÜôùí.
-  Äçìüóéá êáé éäéùôéêÞ ÷ñÞóç ôïõ Ëüãïõ.
-  Aíèñþðéíç öýóç êáé ðïëéôéêÞ åðéêïéíùíßá.
-  Ðïëéôéêüò ñåáëéóìüò êáé çèéêÞ èåìåëßùóç ôïõ ðïëéôéêïý ðñÜôôåéí.
H áíôéìåôþðéóç ôùí ðñïâëçìÜôùí èá ãßíåé ìÝóá áðü ôç óõæÞôçóç êáé ôï óôï÷áóìü êëáóéêþí
áëëÜ êáé óýã÷ñïíùí êåéìÝíùí.

602.  ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ ÔÇÓ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÇÓ ÊËÇÑÏÍÏÌÉÁÓ
ÄéäÜóêïíôåò: Ð. Ñçãïðïýëïõ, Ä. Ðáðá÷áñáëÜìðïõò

Óôü÷ïò: 
á) EíçìÝñùóç ãéá ìåãÜëá êáé êñßóéìá óýã÷ñïíá ðñïâëÞìáôá, üðùò ôï íüçìá, ôï ðëáßóéï êáé ç

éäåïëïãßá ôçò äéáôçñÞóåùò ôçò ðáãêüóìéáò êáé éäéáßôåñá ôçò åëëçíéêÞò ðïëéôéóôéêÞò
êëçñïíïìéÜò.

â) Óõíåéäçôïðïßçóç êáé ìåèüäåõóç ôïõ ñüëïõ ôùí MME óôç äéáöýëáîç ôçò ðïëéôéóôéêÞò ìíÞìçò.
Ðåñéå÷üìåíï: 
á) H Ýííïéá ôçò óõíôÞñçóçò êáé äéÜóùóçò ôçò ðáãêüóìéáò éóôïñéêÞò ìíÞìçò. H ìíÞìç ùò con-

trapuncto áíÜìåóá óôï ðáñåëèüí êáé ôï ðáñüí êáé ùò èåìåëéáêÞ áíÜãêç óõíÝ÷åéáò ãéá ôç
óýã÷ñïíç êïéíùíßá, óôï ðëáßóéï ôùí óõíå÷þí ôå÷íïëïãéêþí åðáíáóôÜóåùí ôïõ êáéñïý ìáò
êáé ôïõ ôá÷ýôáôá ìåôáâáëëüìåíïõ ðåñéâÜëëïíôïò. Tï Ðáñüí êáé ôï MÝëëïí ùò ìåãÝèç óå
áóôáèÞ éóïññïðßá åî áéôßáò ôïõ ñáãäáßá åîáöáíéæüìåíïõ Þ áëëïéïýìåíïõ ðïëéôéóôéêïý
Ðáñåëèüíôïò. H åðéóÞìáíóç ôïõ ïëïÝíá êáé ðåñéóóüôåñï óõíåéäçôïðïéïýìåíïõ êéíäýíïõ ôçò
êïéíùíéêÞò "áìíçóßáò" ìå ôçí áðþëåéá ôçò éóôïñéêÞò ôáõôüôçôáò êáé ôçò ðïëéôéóôéêÞò
óõíÝ÷åéáò.

â) H ðñïóôáóßá ôçò ðïëéôéóôéêÞò ìíÞìçò êïñõöáßá éäåïëïãßá, éäéáßôåñá ôùí âéïìç÷áíéêÜ
áíåðôõãìÝíùí ðåñéï÷þí ôïõ ðëáíÞôç ìåôÜ ôï 1960. AíÜðôõîç âáóéêþí åííïéþí êáé áñ÷þí êáé
áíáöïñÜ óå äéåèíåßò ÷Üñôåò êáé óõìâÜóåéò (UNESCO, Eõñùðáúêü Óõìâïýëéï ê.Ü.). Èåóìéêü
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ðëáßóéï óå äéåèíÝò êáé åèíéêü åðßðåäï, öïñåßò êáé ìåèïäïëïãßåò ôçò ðñïóôáóßáò.
Eðéôåýãìáôá êáé áðïôõ÷ßåò ôçò ìåôáðïëåìéêÞò ðáãêüóìéáò êáé ðáíåõñùðáúêÞò óôáõñïöïñßåò
ãéá ôç äéÜóùóç ôçò ïéêéóôéêÞò, áñ÷éôåêôïíéêÞò êáé êáëëéôå÷íéêÞò ðáñÜäïóçò êáé ôïõ öõóéêïý
ðåñéâÜëëïíôïò. H íÝá Ýííïéá ôïõ "äéáôçñçôÝïõ ìíçìåßïõ" êáé ç ÷ñïíéêÞ, ðïéïôéêÞ êáé
áîéïëïãéêÞ ôïõ äéåýñõíóç.

ã) Tá MÝóá MáæéêÞò Eðéêïéíùíßáò êáé ï êñßóéìïò ñüëïò ôïõò ôüóï óôçí åíçìÝñùóç êáé
äéáöþôéóç ôçò êïéíùíßáò, üóï êáé óôç ìåèüäåõóç ãåíéêüôåñá ôçò ðñïóôáóßáò ôçò ðïëéôéóôéêÞò
êëçñïíïìéÜò êáé ôçí êáëëéÝñãåéá ôçò áéóèçôéêÞò ðáéäåßáò ôùí åõñýôåñùí êïéíùíéêþí
óôñùìÜôùí.

ä) H óýã÷ñïíç åëëçíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá êáé ç áíÜãêç áöýðíéóçò ôçò NåïåëëçíéêÞò êïéíùíßáò
(êáé ü÷é ìüíïí ôùí åéäéêþí êáé ôùí åõáßóèçôùí), þóôå íá ìç ìåôáâëçèåß ó' Ýíá ôñÝíï "ðïõ
ôñÝ÷åé ïñìçôéêÜ ìå ôá ìðñïóôéíÜ ìüíï âáãüíéá" ðñïò Ýíá åðéêßíäõíï MÝëëïí ÷ùñßò ôçí
éóïññïðéóôéêÞ ðáñïõóßá ôïõ ìíçìåéáêïý Ðáñåëèüíôïò. ÓêéáãñÜöçóç ôïõ ðëÝãìáôïò ôùí
ðñïâëçìÜôùí, ôùí óõìöåñüíôùí êáé ôùí áíôéöÜóåùí ôçò ðñïóôáóßáò ôùí ðïëéôéóôéêþí
áãáèþí.

603.  ÓÕÃ×ÑÏÍÇ KÏÉÍÙÍÉÁ ÊÁÉ ÌÁÆÉÊÁ ÌÅÓÁ EÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ
ÄéäÜóêùí: N. ÄåìåñôæÞò

Ôï ãåãïíüò üôé äåí ìðïñåß êáíåßò ðëÝïí íá óêåöèåß ôïí óýã÷ñïíï êüóìï äß÷ùò ôá ìÝóá
åðéêïéíùíßáò êáé ôá äßêôõá ðëçñïöïñéþí õðïäçëþíåé ôç âáñýíïõóá óçìáóßá ôïõò óôçí
êáôáóêåõÞ ôçò êïéíùíéêÞò ðñáãìáôéêüôçôáò. Õðü óõíèÞêåò åðéêïéíùíéáêÞò Ýêñçîçò êáé
áðïñýèìéóçò ôïõ ðåäßïõ óå ôïðéêÞ, ðåñéöåñåéáêÞ, åèíéêÞ êáé äéåèíÞ êëßìáêá, ïé ïéêïíïìéêÝò,
ðïëéôéêÝò êáé ðïëéôéóôéêÝò ëåéôïõñãßåò ôùí ìÝóùí áõîÜíïíôáé êáé óõìâÜëëïõí êáßñéá óôçí
ðïëõðëïêüôçôá ôùí óýã÷ñïíùí êïéíùíéþí. ÁëëÜæïõí ïé ðáñáäïóéáêïß ôñüðïé ìå ôïõò ïðïßïõò ïé
Üíèñùðïé áíôéëáìâÜíïíôáé ôï ÷ñüíï, ôïí åáõôü ôïõò, ôçí éóôïñßá, ôç äçìïóéüôçôá êáé ôçí
åîïõóßá. Ôï ìÜèçìá áõôü åóôéÜæåé óôï ñéðßäéï ôùí åðéäñÜóåùí ðïõ áóêïýí ôá ìáæéêÜ ìÝóá
åðéêïéíùíßáò óå üëåò ôéò óöáßñåò ôçò êïéíùíéêÞò äñÜóçò. Ïé öïéôçôÝò/ôñéåò áíáìÝíåôáé íá
êáôáíïÞóïõí ôç ó÷Ýóç ÌÌÅ êáé êïéíùíßáò óôçí åðï÷Þ ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò êáé íá äéáêñßíïõí
ôéò äéáöïñåôéêÝò èåùñçôéêÝò ðñïóåããßóåéò ìå ôéò ïðïßåò áíáëýåôáé ç ó÷Ýóç áõôÞ.

Z´ EÎAMHNO

701.  EËËÇÍÉÊÏ ÐÏËÉÔÉÊÏ ÓÕÓÔÇÌÁ - ÓÕÃÊÑÉÔÉÊÇ ÄÉÁÓÔÁÓÇ
ÄéäÜóêùí: Ä. XáñáëÜìðçò

Oé äéáäéêáóßåò åêóõã÷ñïíéóìïý ôïõ ðïëéôéêïý óõóôÞìáôïò. H êñßóç ôçò äåêáåôßáò ôïõ '60, ç
áíôéöáôéêüôçôá ôùí ðïëéôéêþí åêóõã÷ñïíéóìïý êáé ç ðñïóðÜèåéá äéáôÞñçóçò ôùí
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ìåôåìöõëéáêþí äïìþí. H êñßóç åêðñïóþðçóçò. H óôñáôéùôéêÞ äéêôáôïñßá. H êñßóç ôùí
ìåôåìöõëéáêþí äïìþí Üóêçóçò ôçò åîïõóßáò. H ôïìÞ óôç óõíÝ÷åéá. Aðü ôï "êñÜôïò ôùí
åèíéêïöñüíùí" óôç äéáäéêáóßá óõãêñüôçóçò êñÜôïõò äéêáßïõ. H ðñïâëçìáôéêÞ ôçò
åíóùìÜôùóçò êáé ôïõ åîïõóéáóôéêïý åëÝã÷ïõ. Èåìåëéþäçò êïéíùíéêÞ óõíáßíåóç,
åêóõã÷ñïíéóôéêÝò óôñáôçãéêÝò êáé äéáìüñöùóç ôùí åîïõóéáóôéêþí ó÷Ýóåùí. H ðñïâëçìáôéêÞ
ôçò óõãêÝíôñùóçò ôçò åîïõóßáò óôçí åêôåëåóôéêÞ. Ðáñáäïóéáêüò êáé óýã÷ñïíïò êñáôéóìüò. Oé
éäéïôõðßåò ôïõ åëëçíéêïý ðïëéôéêïý óõóôÞìáôïò. Óýóôçìá ðåëáôåßáò êáé ëáúêéóìüò. Tï
åîùèåóìéêü ðëáßóéï óõíáßíåóçò.

702.  KÏÉÍÙÍÉÊÏÉ ÈÅÓÌÏÉ - ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÌÅÔÁÂÏËÇ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ
ÄéäÜóêïõóá: P. Ðáíáãéùôïðïýëïõ

Ç ôá÷ýôáôç ìåôáâïëÞ ôçò åëëçíéêÞò êïéíùíßáò ìåôÜ ôï Â´ Ðáãêüóìéï Ðüëåìï áðáéôåß ôçí êñéôéêÞ
áíáèåþñçóç ðïëëþí áðü ôéò êëáóéêÝò êáôçãïñßåò ôçò êïéíùíéïëïãéêÞò áíÜëõóçò êáé ôïõ ôñüðïõ
ìå ôïí ïðïßï áíôéìåôùðßæåôáé ç ó÷Ýóç ôùí åðéìÝñïõò åîåëßîåùí ôùí êïéíùíéêþí äïìþí êáé ôùí
êïéíùíéêþí èåóìþí. Ç åîÝëéîç ôçò óçìåñéíÞò êïéíùíßáò èá ðñÝðåé íá áíôéìåôùðéóèåß:
- ùò êïéíùíßá ç ïðïßá ãéá ðïëëÝò äåêáåôßåò ÷áñáêôçñéæüôáí ùò "åîáñôçìÝíç" êáé ðáñïõóßáóå
ðïëëáðëÝò äõóêïëßåò ìÝ÷ñé íá ðñï÷ùñÞóåé ðñïò ôçí êáôåýèõíóç ìéáò "áõôüíïìçò" áíÜðôõîçò
êáé í' áêïëïõèÞóåé ìéá ðïñåßá "åêóõã÷ñïíéóìïý", ç ïðïßá èá ôçí ïäçãÞóåé ðëçóéÝóôåñá ðñïò ôá
åðßðåäá áíÜðôõîçò êáé ôá ðñüôõðá êïéíùíéêÞò ïñãÜíùóçò ðïõ åðéêñáôïýí óôéò õðüëïéðåò ÷þñåò
ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò,
- ùò êïéíùíßá ìå áñ÷éêÜ Ýíôïíåò êïéíùíéêÝò êáé ïéêïíïìéêÝò áíôéèÝóåéò ðïõ óôáäéáêÜ
áìâëýíïíôáé ìåôÜ ôç äåêáåôßá ôïõ '80 êáé óõã÷ñüíùò ìå éó÷õñÞ êïéíùíéêÞ êáé ïéêïíïìéêÞ
êéíçôéêüôçôá,
- ùò êïéíùíßá, ôÝëïò, üðïõ üëá ó÷åäüí ôá âáóéêÜ êïéíùíéêÜ ðñïâëÞìáôá ó÷åôßæïíôáé ìå ôçí
êñáôéêÞ ðáñÝìâáóç êáé ôéò äéáäéêáóßåò óôáäéáêÞò áðåìðëïêÞò ôïõ êñÜôïõò áðü ôïí êáèïñéóôéêü
Ýëåã÷ï ôùí êïéíùíéêþí èåóìþí.  
Óêïðüò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé íá ðáñïõóéÜóåé êáé íá áíáëýóåé ôéò äéáäéêáóßåò êïéíùíéêÞò
ìåôáâïëÞò ðïõ Ýëáâáí ÷þñá óôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá áðü ôï 1960 Ýùò óÞìåñá ðÜíù óôï
ðáñÜäåéãìá ôçò åîÝëéîçò ïñéóìÝíùí êïéíùíéêþí èåóìþí.

H´ EÎAMHNO

801.  ÐÏËÉÔÉÊÇ, ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ ÊÁÉ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁ
ÄéäÜóêïõóá: M. Kïìíçíïý

Óôï ìÜèçìá áõôü åîåôÜæåôáé ç öéëïóïöéêÞ èåìåëßùóç ôçò íåùôåñéêüôçôáò êáé ïé åðéðôþóåéò ôçò
óôç óõãêñüôçóç ôçò ìåëÝôçò ôüóï ôïõ ðåäßïõ ôùí ÌÌÅ üóï êáé ôïõ ðïëéôéóìéêïý ðåäßïõ. 
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ôìÞìá åðéêïéíùíßáò êáé ìÝóùí ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò

ÓõãêåêñéìÝíá ìåëåôþíôáé ïé ôñåéò åêäï÷Ýò:
1. Ôï õðüäåéãìá ôïõ åêóõã÷ñïíéóìïý 
2. Ôï õðüäåéãìá ôçò êñéôéêÞò èåùñßáò ãéá ôç óõãêñüôçóç ôçò äçìüóéáò óöáßñáò

(óôñïõêôïõñáëéóôÝò, Habermas êáé êñéôéêÝò ãéá ôï Ýñãï ôïõ Habermas)
3. Ôï õðüäåéãìá ôïõ ïðôéêïêåíôñéóìïý (Debray, Jay).
Ôá åñãáëåßá áõôÜ åöáñìüæïíôáé óôçí áíÜëõóç ôçò åëëçíéêÞò ðåñßðôùóçò êáé óõãêåêñéìÝíá ôçò
éóôïñéêÞò ðïñåßáò ôçò óõãêñüôçóçò ôçò äçìüóéáò óöáßñáò óôçí ÅëëÜäá óôçí ôåëåõôáßá
ðåíôçêïíôáåôßá. ÅéäéêÞ Ýìöáóç äßíåôáé óôï ñüëï ôïõ Ôýðïõ êáé ôïõ êéíçìáôïãñÜöïõ áëëÜ
åîåôÜæïíôáé êáé ïé åðéäñÜóåéò ôçò ôçëåüñáóçò áðü ôçí ðåñßïäï ôçò äéêôáôïñßáò ìÝ÷ñé óÞìåñá.

803.  ÊÏÉÍÙÍÉÁ ÔÇÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁÓ 
ÄéäÜóêïõóá: Ë. Ôóáëßêç 

Óôï ìÜèçìá áõôü áíáëýåôáé ç Ýííïéá ôçò "êïéíùíßáò ôçò ðëçñïöïñßáò". Ðïéåò åßíáé ïé
áíáäéáñèñþóåéò êáé äéáöïñïðïéÞóåéò ôùí êïéíùíéêþí ó÷Ýóåùí êáé ôçò êïéíùíéêÞò
äéáóôñùìÜôùóçò (íÝåò ìïñöÝò áíéóïôÞôùí) óôï ðëáßóéï ôçò êïéíùíßáò ôçò ðëçñïöïñßáò. Ôé
óçìáßíåé áõôÞ ç íÝá êáôÜóôáóç ãéá ôç äéáìüñöùóç íÝùí ìïñöþí êáé íÝùí ðåäßùí áíéóüôçôáò,
áëëÜ êáé ôçí áíáãêáßá åìöÜíéóç íÝùí êáôçãïñéþí äéêáéùìÜôùí, ùò äéåýñõíóç ôùí êïéíùíéêþí,
ôá ïðïßá áðïôåëïýí íÝåò ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôç äéáôÞñçóç ôïõ äçìïêñáôéêïý ÷áñáêôÞñá êáé ôçò
óõíï÷Þò ôùí êïéíùíéþí õðü íÝïõò üñïõò. 
Åðßóçò åîåôÜæåôáé ç ó÷Ýóç ôçò êïéíùíßáò ôçò ðëçñïöïñßáò êáé ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò. Ôé åßíáé
ðáãêïóìéïðïßçóç. ÍÝåò ó÷Ýóåéò ðïëéôéêïý - ïéêïíïìéêïý êáé äõíçôéêÝò ðñïïðôéêÝò. Ôï æÞôçìá
ôïõ Ýèíïõò-êñÜôïõò êáé ôçò êáèïñéóôéêÞò äéáìüñöùóçò ôçò êëáóéêÞò ìïñöÞò ôçò öéëåëåýèåñçò
äéáìüñöùóçò ôçò ó÷Ýóçò éäéþôç-ðïëßôç óôç Íåùôåñéêüôçôá. Ôï æÞôçìá ôùí äéêáéùìÜôùí êáé ôùí
ðñïûðïèåôéêþí áîéþí ùò üñïò ôçò äéáäéêáóßáò. ÕðåñèåôéêÝò áîßåò êáé èåôéêü äßêáéï.
Êùäéêïðïßçóç - èåôéêïðïßçóç ôùí çèéêþí êáíüíùí ôçò Íåùôåñéêüôçôáò. Áðü ôçí åèíéêÞ óå
ìïñöÝò õðåñåèíéêÞò Ýííïìçò ôÜîçò. Ôï æÞôçìá ôçò äéáêõâÝñíçóçò. Ç Ýííïéá ôùí äéêôýùí êáé ïé
ìïñöÝò äéáêõâÝñíçóçò. Åðéðôþóåéò ãéá ôç Äçìïêñáôßá. Áðü ôçí åèíéêÞ óôç ìåôá-åèíéêÞ
Äçìïêñáôßá. Ç ðñïóðÜèåéá áðáîßùóçò êáé Ýêðôùóçò ôçò Íåùôåñéêüôçôáò. Óêåðôéêéóìüò,
ó÷åôéêéóìüò, éóôïñéêéóìüò, êïéíïôéóìüò: áíôéäñÜóåéò áðÝíáíôé óôçí êáíïíéóôéêÞ èåùñßá ôùí
áîéáêþí ðñïûðïèÝóåùí êáé üñùí éó÷ýïò êáé ëåéôïõñãßáò ôçò Äçìïêñáôßáò. Ç ìåôáíåùôåñéêÞ
Üñíçóç ôçò ïñèïëïãéêÞò èåìåëßùóçò êáé ç äéÜóôáóç ôïõ äéáðïëéôéóìéêïý äéáëüãïõ. Ç
ðñïâëçìáôéêÞ ôçò ïéêïõìåíéêüôçôáò ôùí áîéþí óå ìéá äéáäéêáóßá ðáãêïóìéïðïßçóçò ôçò õëéêÞò
áíáðáñáãùãÞò ôçò êïéíùíßáò. Ï íÝïò ñüëïò ôïõ êñÜôïõò. Áðü ôçí áðïñýèìéóç óå íÝåò ìïñöÝò
ñýèìéóçò. Ôï åõñùðáúêü ðáñÜäåéãìá (Å.Å.) êáé ôï èÝìá ôïõ äéáêõâåñíçôéêïý óõíôÜãìáôïò ùò
ìïñöÞò õðÝñâáóçò ôçò åèíéêÞò êõñéáñ÷ßáò. Äéêáéþìáôá, ëáúêÞ êõñéáñ÷ßá, åèíéêÞ êõñéáñ÷ßá.
ÍÝåò ìïñöÝò óõãêñïýóåùí: ôñïìïêñáôßá, öïíôáìåíôáëéóìüò, åèíïêÜèáñóç êáé ç ëïãéêÞ ôçò
íïìéìïðïßçóçò Þ ìç ôùí åðåìâÜóåùí. Ç ðñïâëçìáôéêÞ ôçò áíáäéÜñèñùóçò ôçò Ýííïéáò ôïõ
ðïëéôéêïý õðü óõíèÞêåò ó÷åôéêïðïßçóçò ôïõ óõãêñïôçóéáêïý ñüëïõ ôïõò Ýèíïõò-êñÜôïõò. Ç
ðñïâëçìáôéêÞ ôùí åðéðôþóåùí ôùí íÝùí ôå÷íïëïãéþí óôçí áíáäéÜñèñùóç ôïõ äçìüóéïõ ÷þñïõ
êáé ôçò óõììåôï÷éêÞò Äçìïêñáôßáò.
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XEIMEPINO EÎAMHNO

Å106.  ÑÇÔÏÑÉÊÇ 
ÄéäÜóêùí: Ã. ÌáíéÜôçò

Óôü÷ïò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé ç äéåñåýíçóç ôïõ ðïëéôéêïý åðé÷åéñÞìáôïò ìÝóù áíáëïãéþí ìåôáîý
ôçò áñ÷áßáò, áèçíáúêÞò êõñßùò, êáé óýã÷ñïíçò äçìïêñáôßáò. Iäéáßôåñá èá åîåôáóèåß ç ñçôïñéêÞ
ùò êáôåîï÷Þí ôñüðïò ðïëéôéêÞò åðéêïéíùíßáò. ÓõãêåêñéìÝíá, èá áíáëõèïýí æçôÞìáôá ðïõ
áöïñïýí óôá åîÞò: Ó÷Ýóåéò åëßô-ìáæþí, äïìÞ ðïëéôéêÞò åðé÷åéñçìáôïëïãßáò, ôñüðïé ðåéèïýò, ç
ëåéôïõñãßá ôïõ áêñïáôçñßïõ, äçìïóéüôçôá êáé Ýëåã÷ïò ôïõ ðïëéôéêïý åðé÷åéñÞìáôïò, ñçôïñéêüò
ëüãïò êáé ðïëéôéêÞ óõíáßíåóç, çèéêÞ - ðïëéôéêÞ - ñçôïñéêÞ ê.Ü.

Å.107  ÄÉÅÈÍÇÓ ÄÉÁÓÔÁÓÇ ÔÏÕ ÅÈÍÉÊÉÓÌÏÕ 
ÄéäÜóêùí: Ä. XáñáëÜìðçò

Tï ìÜèçìá ÄéåèíÞò ÄéÜóôáóç ôïõ Eèíéêéóìïý èåùñÞèçêå áðáñáßôçôï êõñßùò ìåôÜ ôçí
êáôÜññåõóç ôïõ Aíáôïëéêïý Mðëïê üðïõ ç áíáâßùóç ôïõ åèíéêéóìïý åßíáé êáèïñéóôéêÞ êáé
ðáñïõóéÜæåôáé ùò ç êõñßáñ÷ç éäåïëïãßá óôéò ÷þñåò ôïõ ôÝùò õðáñêôïý óïóéáëéóìïý, áëëÜ êáé ìå
ôçí åìöÜíéóç ôïõ éóëáìéêïý êéíÞìáôïò. Èá åîåôáóèåß ôï öáéíüìåíï ôïõ åèíéêéóìïý êáé ç
éóôïñéêÞ ðñïÝëåõóÞ ôïõ óôç Eõñþðç. Eðßóçò ç ýðáñîç Þ åìöÜíéóç ôïõ öáéíïìÝíïõ, óôï âáèìü
ðïõ èá ãßíåé áõôü äõíáôüí, óôï äéåèíÝò åðßðåäï, ç ðñïâëçìáôéêÞ ôïõ åèíéêéóìïý, öáóéóìïý êëð.
Iäéáßôåñï âÜñïò èá äïèåß óôéò éäéáéôåñüôçôåò ôïõ öáéíïìÝíïõ óôïí ãåùãñáöéêü ÷þñï ðïõ
âñßóêåôáé ç EëëÜäá, ç ïðïßá áðïôåëåß óôü÷ï éäéüìïñöùí åèíéêéóôéêþí ðéÝóåùí ëüãù ôïõ
ëåãïìÝíïõ "Máêåäïíéêïý", üðùò êáé ôï öáéíüìåíï ôïõ ôïõñêéêïý åèíéêéóìïý (Tïõñáíéóìüò), ç
ó÷Ýóç åèíéêéóìïý êáé èñçóêåßáò, åèíéêéóìïý êáé áíïñèïëïãéêïý êëð. H åíüôçôá èåùñÞèçêå
éäéáéôÝñùò åðßêáéñç êáé áöïñÜ ôï ãåãïíüò üôé, åêôüò ôùí Üëëùí, áðïôåëåß ôï êáôåîï÷Þí
áíôéêåßìåíï ôçò Äçìïóéüôçôáò êáé ôùí MÝóùí MáæéêÞò EíçìÝñùóçò.

Å108.  ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÌÁÑÊÅÔÉÍÃÊ ÔÙÍ ÌÌÅ 
ÄéäÜóêùí: Ì. ×áéñåôÜêçò 

Ôï ìÜèçìá áõôü óõíôßèåôáé áðü ôñåéò áëëçëïäéáðëåêüìåíåò åíüôçôåò: 
- ôï õðüâáèñï, óôï ïðïßï åîåôÜæïíôáé ïé ìåôáëëáóóüìåíåò ìïñöÝò ôçò ïñãÜíùóçò ôùí ÌÌÅ: ïé
ìïñöÝò éäéïêôçóßáò êáé ôá åîåëéêôéêÜ óôÜäéá: âéïôå÷íéêü, âéïìç÷áíéêü êáé ìåôáâéïìç÷áíéêü. 
-  Ïé  ìïñöÝò äéïßêçóçò ôùí ÌÌÅ 
-  Ôï ïéêïíïìéêü óêÝëïò ôùí ÌÌÅ 
Áíáëýåôáé ôï ìÜñêåôéíãê ôùí ÌÌÅ êáé ïé ðéèáíÝò óõíÝðåéåò ôïõ óôá ßäéá ôá ÌÌÅ. ÔÝëïò,
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åîåôÜæåôáé ï ìåôáó÷çìáôéóìüò ôçò " Åéêüíáò"  ôùí ÌÌÅ , ùò óõíÝðåéá ôïõ ôñüðïõ ïñãÜíùóçò
êáé ëåéôïõñãßáò ôïõò. 

Å114.  ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÉ ÑÏÇ ÔÇËÅÏÐÔÉÊÏÕ ÊÁÉ ÑÁÄÉÏÖÙÍÉÊÏÕ
ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ 
ÏñãÜíùóç: Ïðôéêïáêïõóôéêü ÅñãáóôÞñéï 

ÏñãÜíùóç ÐáñáãùãÞò äéáöüñùí åéäþí ôçëåïðôéêþí ðñïãñáììÜôùí. 
ËÞøç óå óôïýíôéï êáé óå öõóéêïýò ÷þñïõò 
Ç ñïÞ ðñïãñÜììáôïò åíüò ôçëåïðôéêïý óôáèìïý , áíÜëïãá ìå ôï åßäïò ôïõ ( êñáôéêüò, äçìïôéêüò,
åìðïñéêüò, äïñõöïñéêüò, êáëùäéáêüò êëð). Ðïý âáóßæïíôáé ïé áðïöÜóåéò ãéá ôç ñïÞ  ôïõ
ðñïãñÜììáôïò êáé ôïí ðñïãñáììáôéóìü. Åßäïò ðñïãñÜììáôïò êáé þñá ìåôÜäïóçò óôéò
êáèçìåñéíÝò êáé ôá Óáââáôïêýñéáêá. Ôï ðñüãñáììá óáí êáôáíáëùôéêü ðñïúüí. ¸ñåõíá
áãïñÜò êáé ðåñéïñéóìüò ôùí óôïé÷åßùí áâåâáéüôçôáò. ÓôñáôçãéêÞ ðñïãñáììáôéóìïý.
ÐñïóÝëêõóç êáé äéáôÞñçóç ôçò áêñïáìáôéêüôçôáò, ï áíôáãùíéóìüò, ðïéá ðñïãñÜììáôá åëêýïõí
ðïéïõò. Êüóôïò ðáñáãùãÞò ðñïãñÜììáôïò êáé äéáöçìéóôéêÞ áðüäïóç. Ï ñüëïò êáé ïé
õðï÷ñåþóåéò åíüò êñáôéêïý ôçëåïðôéêïý óôáèìïý. 
ÏñãÜíùóç ðáñáãùãÞò äéÜöïñùí åéäþí ñáäéïöùíéêþí ðñïãñáììÜôùí, ç ñïÞ ðñïãñÜììáôïò
åíüò ñáäéïöùíéêïý óôáèìïý áíÜëïãá ìå ôï åßäïò ôïõ. Ðïõ âáóßæïíôáé ïé áðïöÜóåéò ãéá ôçí ñïÞ
êáé ôïí ðñïãñáììáôéóìü. ¿ñá ìåôÜäïóçò êáé åßäïò ðñïãñÜììáôïò, ç Ýñåõíá áãïñÜò,
óôñáôçãéêÞ ðñïãñáììáôéóìïý, ï áíôáãùíéóìüò.  

Å115.  ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇ ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁ 
ÄéäÜóêùí: Ì. ×áéñåôÜêçò 

Tï ìÜèçìá áðïôåëåßôáé áðü äýï åõñýôåñåò èåìáôéêÝò åíüôçôåò, ïé ïðïßåò åßíáé áëëçëÝíäåôåò:
á. H ëåéôïõñãßá êáé ç "êáôáóêåõÞ" ôçò äéáöÞìéóçò
Óôçí ðñþôç áõôÞ åíüôçôá, åîåôÜæïíôáé ôüóï ç ëåéôïõñãßá, üóï êáé ç "êáôáóêåõÞ" ôçò äéáöÞìéóçò,
êáé ïé ìåôáîý ôùí äéáðëïêÝò. ÓõãêåêñéìÝíá, áíáëýåôáé ç äéáöçìéóôéêÞ "åêóôñáôåßá" êáé ç
"êáôáóêåõÞ" ôçò, ôï BRIEF êáé ïé óôü÷ïé, ïé êáôåõèýíóåéò êáé ç åðéêïéíùíéáêÞ ðñïóÝããéóç, ôï
ðñüãñáììá äñáóôçñéïôÞôùí, ôï ðñüãñáììá ôùí äéáöçìéóôéêþí ìÝóùí, êáèþò êáé ç õëïðïßçóç
ôçò äéáöçìéóôéêÞò "åêóôñáôåßáò". H äéäáóêáëßá ÷ñçóéìïðïéåß åõñýôáôá ôá ðëÝïí ðñüóöáôá
åîáãüìåíá ôçò ïéêåßáò èåùñßáò, áëëÜ êáé åóôéÜæåôáé óå óõãêåêñéìÝíåò áíáëýóåéò ðåñéðôþóåùí.
EêôåôáìÝíç áíáöïñÜ ðñáãìáôïðïéåßôáé, åðßóçò, êáé óôç èÝóç ôçò äéáöÞìéóçò óôçí êïéíùíßá,
óôéò äéáðëïêÝò ôçò äéáöÞìéóçò ìå ôá M.M.E, êáé óôïí ñüëï ôçò äéáöÞìéóçò ùò "êéíçôçñßïõ"
äõíÜìåùò ôùí M.M.E. KáôáãñÜöåôáé ç áíáãêáéüôçôá ôùí íïìéêþí ðëáéóßùí êáé ôùí êùäßêùí
äåïíôïëïãßáò, êáé åîåôÜæïíôáé ôá ðëáßóéá, óôï åóùôåñéêü ôùí ïðïßùí êéíïýíôáé ïé êñéôéêÝò ãéá
ôç äéáöÞìéóç. Táõôü÷ñïíá, ðñáãìáôïðïéåßôáé êáé ìßá áíÜëõóç ôïõ óõíüëïõ áõôþí ôùí êñéôéêþí. 
â.  Oé ëåéôïõñãßåò ôçò äéáöÞìéóçò
Óôç äåýôåñç åíüôçôá, åîåôÜæïíôáé ïé ëåéôïõñãßåò ôçò äéáöÞìéóçò, åêêéíþíôáò áðü ìßá óýíôïìç
éóôïñéêÞ áíáäñïìÞ ôçò åëëçíéêÞò, áëëÜ êáé åõñýôåñá, ôçò åõñùðáúêÞò äéáöÞìéóçò. Aíáëýïíôáé
ôá áßôéá ôçò äçìéïõñãßáò êáé ïé ëåéôïõñãßåò ôùí ìåãÜëùí äéáöçìéóôéêþí äéêôýùí, ïé äéáðëïêÝò
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ôïõò ìå ôïí äçìüóéï êáé ôïí éäéùôéêü ôïìÝá, êáèþò êáé ï ìåôáó÷çìáôéóìüò ôïõò ìÝóù ôïõ
ìåôáó÷çìáôéóìïý ôùí ëåéôïõñãéþí ôïõò. TÝëïò, ðñáãìáôïðïéåßôáé åêôåôáìÝíç áíáöïñÜ óôéò
ðéèáíÝò ìåëëïíôéêÝò ôÜóåéò ôçò äéáöÞìéóçò ùò ëåéôïõñãßáò.

Å117.  ÃÁËËÉÊÇ ÃËÙÓÓÁ ÊÁÉ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ É
ÄéäÜóêïõóá: Ì. ×ñéóôïðïýëïõ

Óêïðüò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé ç åéóáãùãÞ óôç ãëþóóá ü÷é ìïíÜ÷á ìå ôç óùóôÞ ãíþóç ôùí
ãñáììáôéêþí êáíüíùí ôçò, êáé ç êáôÜ ôï äõíáôüí åðáöÞ ôïõ öïéôçôÞ ìå ôçí åí ãÝíåé ãáëëéêÞ
ãñáììáôåßá êáé ôá äéÜöïñá ðïëéôéóôéêÜ ñåýìáôá ðïõ åðÝäñáóáí óôç äéáìüñöùóç ôïõ ãáëëéêïý
ðíåýìáôïò êáé ôùí äçìéïõñãçìÜôùí ôïõ. M' áõôüí ôïí ôñüðï ïé öïéôçôÝò ðñïóåããßæïõí
ïõóéáóôéêüôåñá ôï ðåñéâÜëëïí ìÝóá óôï ïðïßï áíáðôý÷èçêå ç ãáëëéêÞ ðíåõìáôéêÞ
ðñáãìáôéêüôçôá.

Å118.  ÄÇÌÏÓÉÅÓ Ó×ÅÓÅÉÓ
ÏñãÜíùóç: ÔïìÝáò Øõ÷ïëïãßáò ôçò Åðéêïéíùíßáò, Åðéêïéíùíéáêþí
Ðñáêôéêþí êáé Ó÷åäéáóìïý

IóôïñéêÞ áíáäñïìÞ. H áíÜðôõîç ôùí Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí. O ñüëïò ôùí Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí óå
êÜèå äéáöïñåôéêÞ ïìÜäá êïéíïý, ðïõ åíäéáöÝñåé êåñäïóêïðéêïýò êáé ìç ïñãáíéóìïýò. ÃåíéêÝò
áñ÷Ýò. Nüìïé êáé êþäéêåò äåïíôïëïãßáò. Äçìüóéåò Ó÷Ýóåéò êáé ÊïéíÞ Ãíþìç. H Ýñåõíá óôï ÷þñï
ôùí Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí. Oñãáíéóìïß êáé õðçñåóßåò Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí. Ó÷Ýóç ìåôáîý Äçìïóßùí
Ó÷Ýóåùí, MÜñêåôéíãê êáé ÄéáöÞìéóçò. O ðïëßôçò, ôï êñÜôïò êáé ïé Äçìüóéåò Ó÷Ýóåéò. Oé
Äçìüóéåò Ó÷Ýóåéò êáé ôá ìÝóá ìáæéêÞò åðéêïéíùíßáò.
ÐñïãñÜììáôá Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí. H ðñïðáñáóêåõÞ, ç êáôÜñôéóç, ç åöáñìïãÞ êáé ç
áîéïëüãçóç åíüò ðñïãñÜììáôïò Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí. Ðñïóäéïñéóìüò ðñïâëçìÜôùí ðïõ ïé
Äçìüóéåò Ó÷Ýóåéò èá ðáßîïõí ðñùôáãùíéóôéêü ñüëï. MÝèïäïé êáé ôå÷íéêÝò Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí.
Aíôéêåéìåíéêïß óôü÷ïé êáé óôñáôçãéêÞ. Eêôßìçóç áðïôåëåóìÜôùí.
ÃñáðôÞ åðéêïéíùíßá. Äåëôßá ôýðïõ. ¸íôõðá. EôÞóéåò åêèÝóåéò. Ãñáöåßá ôýðïõ. Tå÷íéêÝò
åíçìÝñùóçò. HëåêôñïíéêÞ åðéêïéíùíßá. Tå÷íéêÝò ñáäéïöþíïõ êáé ôçëåüñáóçò. Óõíåíôåýîåéò.
Äçìüóéåò ïìéëßåò. OñãÜíùóç åéäéêþí åêäçëþóåùí. ÓõíÝäñéá. EêèÝóåéò, óõíåíôåýîåéò ôýðïõ ê.Ü.
Xïñçãßåò, ÄáðÜíåò Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí. Ðáñáäåßãìáôá åöáñìïãÞò.

Å119.  ÃÁËËÉÊÇ ÃËÙÓÓÁ ÊÁÉ ÃÑÁÖÇ ÓÔÁ ÌÌÅ É
ÄéäÜóêïõóá: M. Xñéóôïðïýëïõ

Aíôéêåßìåíï ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé ç åéäéêüôåñç êáëëéÝñãåéá ôçò ãíþóçò ôçò ãáëëéêÞò ãëþóóáò êáé
ôïõ ÷áñáêôÞñá ôïõ ãáëëéêïý ðïëéôéóìïý ðñïêåéìÝíïõ íá åðéôåõ÷èåß ç êáôÜ ôï áñôéüôåñï ôñüðï
äéáôýðùóç ôùí äéáíïçìÜôùí óôá ãáëëéêÜ áðü îÝíïõò, êáèþò åðßóçò êáé ç ïõóéáóôéêÞ êáôáíüçóç
êåéìÝíùí êáé ïìéëéþí ðñïåñ÷ïìÝíùí áðü ãáëëüöùíïõò. M' áõôüí ôïí ôñüðï ïé åðáããåëìáôßåò
ôùí M.M.E. èá ìðïñïýí íá åêöñÜæïíôáé ãñáðôÜ Þ ðñïöïñéêÜ áëëÜ êáé íá áíôéëáìâÜíïíôáé
áêñéâÝóôåñá ôç ãáëëéêÞ ãëþóóá.
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Å126.  ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÙÍ ÌÅÓÙÍ ÌÁÆÉÊÇÓ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ 

Óôï ìÜèçìá áõôü åéóáãùãéêÜ ðñïâÜëëåôáé ç óçìáóßá ôùí ÌÌÅ óôçí Éóôïñßá, ìÝóá áðü ôïí
ôñüðï ðïõ áõôÜ äéáìåóïëáâïýí ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí ðïëéôéêÞ, ïéêïíïìéêÞ êáé ðïëéôéóìéêÞ
åîÝëéîç ôçò êïéíùíßáò. ÐáñÜëëçëá áíáëýïíôáé ïé âáóéêÝò èÝóåéò ó÷åôéêÜ ìå ôç öýóç êáé ôçí
åîÝëéîç ôùí ÌÝóùí ìå Ýìöáóç óôçí Üðïøç, üôé áõôÜ äåí áîéïëïãïýíôáé ìåìïíùìÝíá, áëëÜ óå
ó÷Ýóç ìå ôçí áìößóçìç ðïëéôéóìéêÞ-ôå÷íéêÞ ëåéôïõñãßá ôïõò óôçí êïéíùíéêÞ áíáðáñáãùãÞ êáé
üôé ôåëéêÜ ç êïéíùíéêÞ äïìÞ áðïöáóßæåé ãéá ôçí åîÝëéîç, ôçí áðïäï÷Þ êáé ôçí ÷ñÞóç ôùí íÝùí
ôå÷íïëïãéþí.
Åðßóçò ôïíßæåôáé üôé ç Éóôïñßá ôùí ÌÌÅ äéá÷ùñßæåôáé áðü ôçí åõñýôåñç Éóôïñßá ôïõ ðïëéôéóìïý
ôùí ÌÝóùí êáé ïñéïèåôåßôáé óå ôÝóóåñéò ìåãÜëåò ðåñéüäïõò áíÜëïãá ìå ôéò ôå÷íéêÝò åîåëßîåéò,
êáé üôé óõóôçìáôéêÜ ðñïóáíáôïëßæåôáé óôç èåþñçóç ôçò Éóôïñßáò ôùí ìåìïíùìÝíùí ÌÝóùí. Óå
êÜèå ðåñßðôùóç üìùò ç  èåùñçôéêÞ ðñïóÝããéóç äåí ðñïóáíáôïëßæåôáé ìüíïí óôá ôå÷íïëïãéêÜ
åðéôåýãìáôá, áëëÜ äßíåé âÜñïò óôçí äéåðéóôçìïíéêÞ äéÜóôáóç. ¢ñá ëáìâÜíåé õð' üøç ôçí
êïéíùíéêÞ, ðïëéôéêÞ, ïéêïíïìéêÞ Éóôïñßá, ôï ðïëõäéÜóôáôï ÷áñáêôÞñá ôùí ÌÌÅ, êáèþò êáé ôï
ðëÝãìá ó÷Ýóåùí êáé áëëçëåðéäñÜóåùí óôçí ðïñåßá ìÝóá óôï ÷ñüíï, ÷ùñßò íá áãíïåß ôïõò
ìýèïõò ôïõò. ¼ðùò ð.÷. ôçí êñéôéêÞ ôùí ôå÷íïëïãéêþí íåùôåñéóìþí, ðïõ ï ÐëÜôùíáò ðïëý
åýóôï÷á åíôüðéóå óôïí ðåñßöçìï ìýèï ôïõ (Öáßäñïò), åðéóçìáßíïíôáò üôé äåí éó÷ýïõí, áëëÜ
áíôßèåôá õðïíïìåýïõí ôçí éêáíüôçôá ìíÞìçò ôïõ áíèñþðïõ. Ç óêéáãñÜöçóç ôçò ðïñåßáò ðïõ
áêïëïýèçóå ç áíèñùðüôçôá ìÝ÷ñé ôçí åðï÷Þ ôçò óýã÷ñïíçò ìáæéêÞò åðéêïéíùíßáò, âáóßæåôáé óå
åñãáóßåò ðïõ ìå ôçí êáèïäÞãçóÞ ìïõ óõíôÜóóïõí êáé ðáñïõóéÜæïõí ïé öïéôçôÝò óôï ìÜèçìá.

Å129. ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁ
ÄéäÜóêùí: Í. ÄåìåñôæÞò

Ôï ìÜèçìá áõôü áðïâëÝðåé óôç óõóôçìáôéêÞ åéóáãùãÞ óôïí êëÜäï ôçò ðïëéôéêÞò åðéêïéíùíßáò.
Âáóéêïß èåìáôéêïß Üîïíåò åßíáé: ç åîÝëéîç ôçò ðïëéôéêÞò åðéêïéíùíßáò óå äéåèíÝò åðßðåäï, ôá
âáóéêÜ èåùñçôéêÜ Ðáñáäåßãìáôá, æçôÞìáôá ïñïëïãßáò êáé ìåèïäïëïãßáò, ç ó÷Ýóç ìÝóùí êáé
ðïëéôéêÞò åðéêïéíùíßáò. ÁíáìÝíåôáé üôé ïé öïéôçôÝò/ôñéåò èá êáôáíïÞóïõí ôï åýñïò ôùí
ãíùóôéêþí áíôéêåéìÝíùí ðïõ êáëýðôåé ï êëÜäïò óå èåùñçôéêü êáé ðñáêôéêü åðßðåäï, èá
áðïêôÞóïõí áíáëõôéêÝò éêáíüôçôåò ãéá ôçí ìåëÝôç êáé êñéôéêÞ áíôéìåôþðéóç ðñïâëçìÜôùí ðïõ
áðáó÷ïëïýí ôç äçìüóéá óöáßñá êáé, ôÝëïò, èá åßíáé óå èÝóç íá óõíäõÜóïõí ãíþóåéò êáé
ðëçñïöïñßåò áðü Üëëá óõíáöÞ ìáèÞìáôá ðïõ åðéóôçìïëïãéêÜ åìðßðôïõí óôïí êýêëï ôçò
ðïëéôéêÞò åðéêïéíùíßáò.

Å131. ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁ ÁÍÈÑÙÐÏÕ - ÌÇ×ÁÍÇÓ 
ÄéäÜóêùí: Ä. ×áñßôïò 

Óôü÷ïò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé ìßá óõíïëéêÞ åéóáãùãéêÞ ðáñïõóßáóç ôïõ ðïëýðëïêïõ æçôÞìáôïò
ôçò åðéêïéíùíßáò ôïõ áíèñþðïõ ìå ôá óýã÷ñïíá çëåêôñïíéêÜ êáé ìç÷áíéêÜ óõóôÞìáôá ðïõ
åëÝã÷ïíôáé áðü õðïëïãéóôÝò êáé ç üóï ôï äõíáôüí åêôåíÝóôåñç áíáöïñÜ óôéò ðáñáìÝôñïõò ðïõ
óõíèÝôïõí ôï æÞôçìá áõôü.
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ÂáóéêÝò åíüôçôåò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé ïé åîÞò:
- Ôï æÞôçìá ôçò åðéêïéíùíßáò áíèñþðïõ-ìç÷áíÞò (Human-machine communication) ãåíéêüôåñá
- ÄéÜöïñïé ôñüðïé åðéêïéíùíßáò áíèñþðïõ - ìç÷áíÞò äéáìÝóïõ áíôßóôïé÷ùí áéóèçôçñéáêþí

ìåèüäùí ìåôÜäïóçò ìçíõìÜôùí êáé ôùí óõíäõáóìþí áõôþí
- Áëëçëåðßäñáóç áíèñþðïõ-õðïëïãéóôÞ, óýóôçìá äéåðáöÞò áíèñþðïõ-õðïëïãéóôÞ, ó÷åäéáóìüò

áëëçëåðßäñáóçò
- Ç áíèñþðéíç ðëåõñÜ êáé ç ðëåõñÜ ôïõ õðïëïãéóôÞ ôïõ óõóôÞìáôïò äéåðáöÞò
- ÃåíéÝò óõóôçìÜôùí äéåðáöÞò áíèñþðïõ-õðïëïãéóôÞ, éóôïñéêÞ áíáäñïìÞ, óýã÷ñïíá óõóôÞìáôá

ãñáöéêþí, äéóäéÜóôáôá ãñáöéêÜ óõóôÞìáôá äéåðáöÞò
- ÔñéóäéÜóôáôá ãñáöéêÜ óõóôÞìáôá äéåðáöÞò: åéêïíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá,  ôå÷íïëïãßá áé÷ìÞò êáé

ó÷åäéáóìüò åéêïíéêþí ðåñéâáëëüíôùí, åíéó÷õìÝíç ðñáãìáôéêüôçôá êáé õâñéäéêÜ ðåñéâÜëëïíôá.

Å134.  ÄÉÅÈÍÏÐÏÉÇÓÇ ÔÇÓ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ 
ÄéäÜóêïíôåò: Ì. ×áéñåôÜêçò, Ó. Ðáðáèáíáóüðïõëïò

Ç Ýëåõóç ôçò Êïéíùíßáò ôçò Ðëçñïöïñßáò óõíäÝåôáé ìå ôçí åðÝêôáóç êáé ôçí áýîçóç ôçò
äéåèíïýò ñïÞò ôçò åðéêïéíùíßáò, êáèþò êáé ìå óçìáíôéêÝò äéáðïëéôéóìéêÝò åðéññïÝò. Ïé íÝåò
ôå÷íïëïãßåò ôçò ðëçñïöïñßáò êáé ôçò åðéêïéíùíßáò Ý÷ïõí óõìâÜëëåé óôç äéáäéêáóßá ôçò
äéåèíïðïßçóçò, áëëÜ êáé Ý÷ïõí åðßóçò âïçèçèåß áðü Üëëåò ôÜóåéò, üðùò: ç åðÝêôáóç ôùí
ðïëõåèíéêþí åðé÷åéñÞóåùí, ïé ðñïóðÜèåéåò áíôáãùíéóôéêþí äõíÜìåùí íá åðåêôåßíïõí ôçí éó÷ý
êáé ôçí åðéññïÞ ôïõò, ç áíÜðôõîç ìéáò "äéåèíéêÞò êïõëôïýñáò ôùí ÌÝóùí" óôçí ïðïßá ïñéóìÝíá
ìïñöéêÜ óôïé÷åßá, ãëþóóåò êáé ìïñöÝò äçìïóéïãñáößáò Ý÷ïõí åõñÝùò õéïèåôçèåß óå ðïëëÝò
÷þñåò. Ç äéåèíïðïßçóç ôçò åðéêïéíùíßáò åßíáé Ýíá óýìðôùìá, ìéá áíôáíÜêëáóç êáé åðéðñüóèåôá
Ýíá åñãáëåßï ãéá ôçí äéÜäïóç åíüò éäéáßôåñïõ ôýðïõ "óýã÷ñïíïõ" ðïëéôéóìïý êáé ôñüðïõ æùÞò. Ç
äéåèíïðïßçóç Ý÷åé ôáõôü÷ñïíá ÷áéñåôéóôåß ìå åíèïõóéáóìü êáé ðñïêáëÝóåé ðñïâëçìáôéóìü. Óôéò
ðéï áéóéüäïîåò ìÝñåò, ó÷åäüí áìÝóùò ìåôÜ ôï äåýôåñï ðáãêüóìéï ðüëåìï, ç äéåèíÞò åðéêïéíùíßá
åß÷å åéäùèåß ùò ôï ìÝóï ãéá ôçí åðßôåõîç ìéáò ìåãáëýôåñçò äéåèíïýò êáôáíüçóçò êáé Ýíá
åñãáëåßï åêóõã÷ñïíéóìïý êáé óõãêñüôçóçò ôùí íÝùí ÷ùñþí. Óôü÷ïò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé íá
ðñïåôïéìÜóåé ôïõò öïéôçôÝò íá áðïêôÞóïõí äåîéüôçôåò áíÜëõóçò êáé Ýñåõíáò þóôå íá
êáôáíïÞóïõí ôéò ìåôáâïëÝò ðïõ óõíôåëïýíôáé óôï äéåèíÝò åðéêïéíùíéáêü ðåäßï.

Å135.  ÐÏÉÇÓÇ ÊÁÉ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁ 
ÄéäÜóêïõóá: Å. Öéëïêýðñïõ

Ôï ìÜèçìá åðéêåíôñþíåôáé óôïí ðïéçôéêü ëüãï, ùò ìïñöÞ åðéêïéíùíßáò ìåôáîý ôïõ ðïéçôÞ êáé
ôïõ êïéíïý ôïõ. Ôá êåßìåíá ðïõ åîåôÜæïíôáé åìðßðôïõí óå äõï êáôçãïñßåò. Óôçí ðñþôç åßíáé
åìöáíÞò ç äéÜèåóç ôïõ ðïéçôÞ íá ìåôáäþóåé óõíáéóèÞìáôá  êáé óêÝøåéò ìÝóù ôïõ ëüãïõ ôïõ. Ôá
êëåéäéÜ ôçò åñìçíåßáò ôïõ êåéìÝíïõ åßíáé ïñáôÜ. Óôç äåýôåñç, áíôßèåôá, äéáêñßíåôáé ìéá ôÜóç
åãêëåéóìïý êáé áðïìüíùóçò ôïõ ðïéçôÞ, ï ïðïßïò åðéëÝãåé Ýíáí êñõðôéêü ëüãï. Ç äéáöÜíåéá Þ ç
êñõðôéêüôçôá ôçò ðïßçóçò óõó÷åôßæåôáé óôï ìÜèçìá ìå ôï ãåíéêüôåñï æÞôçìá ôïõ ñüëïõ ôïõ
ðïéçôÞ óôçí êïéíùíßá. Ç ìÝèïäïò ðñïóÝããéóçò åßíáé ç åê ôïõ óýíåããõò áíÜãíùóç êáé ç
óõãêñéôéêÞ  óõæÞôçóç ôùí êåéìÝíùí.
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ôìÞìá åðéêïéíùíßáò êáé ìÝóùí ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò

Å137.  ÁÍÁËÕÓÇ ÄÇÌÏÓÉÏÃÑÁÖÉÊÏÕ ËÏÃÏÕ 
ÄéäÜóêùí: Ó. Ìïó÷ïíÜò 

Óôï ìÜèçìá åðé÷åéñåßôáé åõñåßá ôáîéíüìçóç ôùí ãåíþí êáé ôùí åéäþí ôïõ äçìïóéïãñáöéêïý
ëüãïõ. Ï ðïëéôéêüò, ïéêïíïìéêüò, áèëçôéêüò, äéáöçìéóôéêüò ëüãïò åîåôÜæïíôáé ùò ðñïò ôï ìÝóï
ðïõ áîéïðïéïýí (Ýíôõðï, çëåêôñïíéêü) êáé ùò ðñïò ôá éäéáßôåñá åéäïëïãéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ
ôïõò. Äéåñåõíþíôáé ôá ãëùóóéêÜ ðñüôõðá, ôá óôåñåüôõðá ëåêôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ, ïé
ðñïûðïèÝóåéò, ïé áíôéëÞøåéò êáé ïé óôÜóåéò ôùí ðáñáãùãþí êÜèå êáôçãïñßáò. ÏñéóìÝíåò áðü ôéò
êáôçãïñßåò ðïõ åîåôÜæïíôáé åßíáé: Ôßôëïé, ÅéäÞóåéò, Áíáããåëßåò, Ó÷üëéá, Åðéöõëëßäåò,
ÓôåñåïôõðéêÜ åßäç -ð.÷. äåëôßá êáéñïý-, ¢ñèñá ãíþìçò, ÓõíÝíôåõîç, ÓõæçôÞóåéò êáé óõíïìéëßåò,
Øõ÷áãùãéêÝò åêðïìðÝò, ÅêðïìðÝò ìå óõììåôï÷Þ êïéíïý, Éóôïóåëßäåò êáé äéêôõáêïß ôüðïé,
ÕâñéäéêÜ åßäç óôá íÝá ÌÌÅ ê.Ü.

Å141. ÄÉÊÁÉÏ ÔÇÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÇÓÇÓ
ÄéäÜóêùí: Á. ÔóåâÜò 

Ç ðëçñïöüñçóç áðïôåëåß áíôéêåßìåíï ôçò åðéóôÞìçò ôïõ äéêáßïõ õðü ôñéðëÞ Ýííïéá: Ùò
êáôÜóôáóç (ãíþóç Þ ìç ðëçñïöïñéþí), ùò äéáäéêáóßá (äéáêßíçóçò Þ äéÜäïóçò ðëçñïöïñéþí)
êáé ùò ðåñéå÷üìåíï. Ôï äßêáéï ôçò ðñüóâáóçò óôçí ðëçñïöïñßá êáé ôçò áóöÜëåéáò ôùí
ðëçñïöïñéþí, ïé åëåõèåñßåò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí êõêëïöïñßá ôùí ðëçñïöïñéþí, ôï äßêáéï ôçò
äéáêßíçóçò ôùí ðëçñïöïñéþí ìÝóù õëéêþí öïñÝùí Þ Üëëùí ôå÷íéêþí ìÝóùí êáé ìåèüäùí êáèþò
êáé ôï äßêáéï ðïõ äéÝðåé ôï ðåñéå÷üìåíï ôùí ðëçñïöïñéþí áðïôåëïýí ôéò êýñéåò ðôõ÷Ýò ôïõ
äéêáßïõ ôçò ðëçñïöüñçóçò, óôï ðåäßï ôïõ ïðïßïõ åíôÜóóåôáé, ùò åéäéêüôåñï ãíùóôéêü
áíôéêåßìåíï, êáé ôï äßêáéï ôùí ìÝóùí ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò. Ôï ìÜèçìá áõôü ðñáãìáôåýåôáé ôï
åõñýôåñï íïìéêü êáèåóôþò ôçò ðëçñïöüñçóçò, üðùò åðßóçò êáé åéäéêüôåñåò ðôõ÷Ýò ôïõ äéêáßïõ
ôçò ðëçñïöüñçóçò, åêôüò áðü ôï äßêáéï ôùí ìÝóùí ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò, ôï ïðïßï áðïôåëåß
áíôéêåßìåíï áõôïôåëïýò ìáèÞìáôïò.

Å145. Ó×ÅÄÉÁÓÌÏÓ, ÁÍÁÐÔÕÎÇ ÊÁÉ ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÔÇÓ ØÇÖÉÁÊÇÓ
ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ
ÄéäÜóêùí: ÄçìÞôñçò Ãêïýóêïò

Ôï ìÜèçìá áó÷ïëåßôáé ìå ôçí èåùñßá áëëÜ êáé ðñáêôéêÞ ôçò óýã÷ñïíçò øçöéáêÞò åðéêïéíùíßáò,
ìå ôéò ëåéôïõñãéêÝò äõíáôüôçôåò åðéêïéíùíßáò ðïõ ðáñÝ÷ïõí ïé óýã÷ñïíåò øçöéáêÝò êáé
åéäéêüôåñá äéáäéêôõáêÝò ôå÷íïëïãßåò êáèþò êáé ìå ôçí ðñïâëçìáôéêÞ ðïõ ôßèåôáé áðü ôéò
õðçñåóßåò øçöéáêÞò åðéêïéíùíßáò êáé øçöéáêÞò óõíåñãáóßáò óå ðïëëáðëÜ ðåäßá åöáñìïãÞò.
ÐÝñáí ôçò ìåëÝôçò êáé ëåéôïõñãßáò ôïõ äéáäéêôýïõ ùò åðéêïéíùíéáêïý ìÝóïõ, óôï åíäéáöÝñïí
ôïõ ìáèÞìáôïò åìðßðôïõí åðßóçò íÝåò ôå÷íïëïãßåò óõììåôñéêÞò äéáíïìÞò êáé ïìüôéìçò
åíóùìÜôùóçò ðåñéå÷ïìÝíïõ ðïõ åìðëïõôßæïõí ôç ãñáììáôéêÞ ôïõ ìÝóïõ, åéäéêÝò ëïãéêÝò
øçöéáêÞò äéÜäñáóçò êáé óõíåñãáóßáò üðùò ôá Ýñãá áíïéêôïý ðåñéå÷ïìÝíïõ êáé ïé óõììåôï÷éêÝò
åöáñìïãÝò, êáèþò åðßóçò êáé íÝåò ðñáêôéêÝò óôéò ðáñõöÝò ôùí óõíçèéóìÝíùí åöáñìïãþí
øçöéáêÞò åðéêïéíùíßáò áðü ôéò ïðïßåò ðñïêýðôïõí íÝåò åðéðôþóåéò êáé ðñïâëçìáôéêÝò.
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Óôü÷ïò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé íá åîïéêåéùèïýí ïé öïéôçôÝò ìå ôçí åõñýôåñç ðñïâëçìáôéêÞ ðïõ
èÝôïõí ïé óýã÷ñïíåò ðñáêôéêÝò øçöéáêÞò åðéêïéíùíßáò, êáëëéåñãþíôáò ôáõôü÷ñïíá êáé ìéá
êñéôéêÞ áíôßëçøç ôüóï ãéá ôéò ëåéôïõñãéêÝò äõíáôüôçôåò åðéêïéíùíßáò ðïõ ðáñÝ÷åé ç óçìåñéíÞ
øçöéáêÞ ôå÷íïëïãßá üóï êáé ãéá ôéò åíäåäåéãìÝíåò ðñáêôéêÝò ó÷åäßáóçò, áíÜðôõîçò êáé
äéïßêçóçò ôçò øçöéáêÞò åðéêïéíùíßáò.

Å.227  ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÊÏÉÍÙÍÉÏÃËÙÓÓÏËÏÃÉÁ
ÄéäÜóêùí: Ó. Ìïó÷ïíÜò

Ôo ìÜèçìá åîåôÜæåé ôéò ó÷Ýóåéò ãëþóóáò êáé êoévùvéêÞò ðñáêôéêÞò. Äßíåôáé éäéáßôåñç Ýìöáóç
óôçí ôõðïðïßçóç ôùí ãëùóóþí êáé óôç äéáìüñöùóç ôçò ÊïéíÞò ÍÝáò ÅëëçíéêÞò. Óôo ðëáßóéo ôoõ
ìáèÞìáôoò áóêåßôáé êñéôéêüò Ýëåã÷oò óå óôåñåüôõðåò áíôéëÞøåéò ãéá ôç ãëþóóá (ë.÷. üôé ç
åëëçvéêÞ åßíáé ãëþóóá "áíþôåñç", üôé ðñÝðåé vá ìÝíåé "êáèáñÞ" áðü îÝvåò ðñoóìåßîåéò, üôé ç
ãëþóóá "öèåßñåôáé" üôáí áëëÜæåé, üôé ç "ãëþóóá ôùí íÝùí" ÷áñáêôçñßæåôáé áðü "ëåîéðåíßá", üôé
ïé äéÜëåêôïé åßíáé êáôþôåñåò ìïñöÝò ãëþóóáò, üôé ç ôçëåüñáóç êáé ôï ñáäéüöùíï êáêïðïéïýí ôç
ãëþóóá ê.Ü.). Ôo ìÜèçìá ðñïóðáèåß vá åêèÝóåé ôo éäåoëoãéêü ðåñéå÷üìåvo óôåñåüôõðùv
ávôéëÞøåùv áõôoý ôoõ ôýðoõ, áëëÜ êáé vá åîáêñéâþóåé ôoõò ôñüðoõò ìå ôoõò oðoßoõò oé
ávôéëÞøåéò áõôÝò ñõèìßæoõv ôç ãëùóóéêÞ ìáò óõìðåñéöoñÜ. Áíáëõôéêüôåñá, ïé ðáñáäüóåéò
áöïñïýí óôá áêüëïõèá æçôÞìáôá:
1. ÅéóáãùãéêÜ: ïé Ýííïéåò ôçò "ãëùóóéêÞò ðïéêéëßáò" êáé ôçò "ãëùóóéêÞò áëëáãÞò" (ìå  áöïñìÞ ôç

"ãëþóóá ôùí íÝùí").
2. Ôï êëáóéêü "ëáìðüâåéï" ðáñÜäåéãìá êïéíùíéïãëùóóéêÞò óõó÷Ýôéóçò. ÃëùóóéêÝò ìåôáâëçôÝò.
3. Ôýðoé ãëùóóéêÞò ðïéêéëßáò: ãëþóóá, ãåùãñáöéêÞ äéÜëåêôïò, êïéíùíéüëåêôïò, éäßùìá,

ðñïöïñÜ, éäéüëåêôïò, ýöïò, "åðßðåäá ýöïõò".
4. Ç éäåïëïãßá ôçò åèíéêÞò ãëþóóáò. Äéáäéêáóßåò êáèéÝñùóçò êáé ôõðïðïßçóçò êïéíÞò ãëþóóáò,

äçìéïõñãßá ãñáöïëÝêôùí, çèïëïãßá ôçò åëëçíéêÞò (óôåñåüôõðåò áíôéëÞøåéò ãéá ôçí åëëçíéêÞ
ãëþóóá - ç íïïôñïðßá ôïõ êáèáñéóìïý).

5. ÅðáöÞ ìåôáîý ôùí ãëùóóþí. Ðïëõãëùóóßá, äéãëùóóßá, äéìïñößá. Ç ðåñßðôùóç ôçò åëëçíéêÞò
äéìïñößáò êáé ôï ãëùóóéêü æÞôçìá.

6. Ó÷Ýóåéò éó÷ýïò êáé ðïëõãëùóóßá óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç. ÌåéïíïôéêÝò ãëþóóåò óôçí Åõñþðç
êáé óôçí ÅëëÜäá. Ç äéäáóêáëßá ôçò åëëçíéêÞò ùò îÝíçò ãëþóóáò.

7. Ç ÊïéíÞ ÍÝá ÅëëçíéêÞ óôá ÌÌÅ.

Å230.  Ç ÅÉÊÏÍÁ ÔÏÕ ÅÃÊËÇÌÁÔÉÁ 
ÄéäÜóêùí: Ã. Ðáíïýóçò

H äéåñåýíçóç ôçò ÖõóéïãíùìéêÞò (äçë. ôçò åðéóôÞìçò ðïõ åðé÷åéñåß íá áíáêáëýøåé ôïí
åóùôåñéêü êüóìï ôïõ áíèñþðïõ ìÝóù ìïñöïëïãéêþí ôïõ ÷áñáêôçñéóôéêþí) áðü
åãêëçìáôïëïãéêÞ óêïðéÜ (åãêëçìáôéïìïñöéóìüò, criminalmorphism, criminalmorphisme).
Óýíôïìç äéáäñïìÞ ôçò åîÝëéîçò ôçò ÖõóéïãíùìéêÞò ìÝóá óôçí Ióôïñßá, áíÜëõóç ôùí âáóéêþí
Ýñãùí ôùí êõñßùí åêðñïóþðùí ôçò ôÜóçò áõôÞò (ôïõ Lavater êáé ôïõ Lombroso), ðáñÜèåóç ôùí
áðüøåùí ôùí åãêëçìáôïëüãùí áíèñùðï-âéïëïãéêÞò êáôåýèõíóçò (Gall, Kretschmer, Sheldon
ê.ëð.) óå óõíÜñôçóç ðÜíôá ìå ôç öõóéïãíùìéêÞ êáé ôïí åãêëçìáôéïìïñöéóìü.
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H åðßäñáóç ôïõ åãêëçìáôéïìïñöéóìïý óôéò ðïéíéêÝò åðéóôÞìåò (bertillonage, dossier de person-
nalite ê.ëð.). H ìåèïäïëïãßá êáé ôá óõìðåñÜóìáôá áðü åìðåéñéêÞ Ýñåõíá ìå áíôéêåßìåíï ôçí
åðßäñáóç ôçò öõóéïãíùìéêÞò óôïõò åìðëåêüìåíïõò óôï ìç÷áíéóìü áðïíïìÞò ôçò ðïéíéêÞò
äéêáéïóýíçò êáé óå Ýíá group control. Óõíüøéóç ôùí âáóéêþí èÝóåùí êáé êõñéüôåñùí
ðñïâëçìáôéóìþí ýóôåñá áðü ôçí üëç áíÜðôõîç ôïõ èÝìáôïò. Ç óýã÷ñïíç ðñïóÝããéóç ôçò
ÖõóéïãíùìéêÞò óõíäõÜæåôáé áöåíüò ìå ôçí áíôéôñïìïêñáôéêÞ íïìïèåóßá (êáé ðñáêôéêÞ) êáé
áöåôÝñïõ ìå ôçí ÁíáêñéôéêÞ (ôçí åîé÷íßáóç ãíùóôþí åãêëçìÜôùí/åãêëçìáôéþí êáé ôï ðñïößë
äéÜóçìùí íôåíôÝêôéâò).
Ôï ðñïóäïêþìåíï ìáèçóéáêü áðïôÝëåóìá åßíáé ç éêáíüôçôá ôïõ öïéôçôÞ/åðáããåëìáôßá ôùí
ÌÌÅ íá áíáãíùñßæåé ôï ðñïößë ôïõ åãêëçìáôßá, ôá ðñáãìáôéêÜ Þ øåõäÞ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðïõ
äéáìïñöþíïõí ôï óôåñåüôõðü ôïõ êáé í' áðïêôÞóåé ìéá ðñþôç ãíþóç ôùí ôå÷íéêþí åîé÷íßáóçò
ôïõ åãêëÞìáôïò êáé áðïêÜëõøçò ôïõ åíü÷ïõ.

Å247. ÐÁÉÃÍÉÁ ØÇÖÉÁÊÇÓ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ
ÄéäÜóêïíôåò: Ä. Ãêïýóêïò, Ì. ÌåúìÜñçò

Ôï ìÜèçìá áíáöÝñåôáé óôá óýã÷ñïíá øçöéáêÜ ðáé÷íßäéá êáé óôç ëåéôïõñãßá ôïõò ùò ìÝóïõ
øõ÷áãùãßáò, äéÜäñáóçò êáé åðéêïéíùíßáò. Óôï ðåäßï åíäéáöÝñïíôïò ôïõ ìáèÞìáôïò åìðßðôïõí
ðïëëáðëÜ åßäç øçöéáêþí ðáé÷íéäéþí, áðü áðëÜ êáé áõôüíïìá âéíôåïðáé÷íßäéá áôïìéêÞò
øõ÷áãùãßáò Ýùò êáé äéáäéêôõáêÜ ðáé÷íßäéá åéêïíéêþí êüóìùí, ðáé÷íßäéá óå óõóêåõÝò
áóýñìáôçò åðéêïéíùíßáò êáé åí ãÝíåé øçöéáêÜ ðáé÷íßäéá ðïõ åðéôñÝðïõí ôç äéÜäñáóç
ðïëëáðëþí ðáéêôþí. Ôá õðü ìåëÝôç ðáé÷íßäéá ðñïóåããßæïíôáé ôüóï ùò ðñïò ôå÷íïëïãéêÝò,
ëåéôïõñãéêÝò êáé áéóèçôéêÝò ôïõò äéáóôÜóåéò üóï êáé ùò ðñïò ôçí øõ÷áãùãéêÞ ôïõò ëåéôïõñãßá
êáèþò êáé ôéò åîùøõ÷áãùãéêÝò (åðéêïéíùíéáêÝò, ìáèçóéáêÝò, åêðáéäåõôéêÝò êáé Üëëåò)
äõíáôüôçôÝò ôïõò.
Óôü÷ïò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé íá åîïéêåéùèïýí ïé öïéôçôÝò ìå ôçí åõñýôåñç ðñïâëçìáôéêÞ ðïõ
èÝôïõí ïé óýã÷ñïíåò åöáñìïãÝò øçöéáêïý ðáé÷íéäéïý êáé åðéêïéíùíßáò, êáëëéåñãþíôáò
ôáõôü÷ñïíá êáé ìéá êñéôéêÞ áíôßëçøç ãéá ôéò ëåéôïõñãéêÝò ôïõò äõíáôüôçôåò, ôá ïõóéáóôéêÜ
÷áñáêôçñéóôéêÜ ùò ðñïò ôá ïðïßá áõôÝò äéáöïñïðïéïýíôáé Þ óõãêëßíïõí, êáèþò êáé ôéò êáëÝò
ðñáêôéêÝò ðïõ åßíáé åíäåäåéãìÝíï íá áêïëïõèåß ç ó÷åäßáóç êáé ç áíÜðôõîÞ ôïõò.

ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁ ÓÔÉÓ ÄÉÁÐÑÏÓÙÐÉÊÅÓ Ó×ÅÓÅÉÓ
ÄéäÜóêùí: Í. ×ñçóôÜêçò

Ç êïéíùíéêÞ æùÞ ìå ôï ðëÝãìá ôùí ó÷Ýóåùí ðïõ ôçí ÷áñáêôçñßæåé, ç öéëßá, ïé åñùôéêÝò ó÷Ýóåéò
êáé ïé ó÷Ýóåéò óôï æåõãÜñé áðïôåëïýí óçìáíôéêüôáôï ìÝñïò ôçò êáèçìåñéíÞò æùÞò, åíþ ç âßùóç
êáé ç ÝêâáóÞ ôïõò åßíáé áðïöáóéóôéêÞò óçìáóßáò ãéá ôçí ýðáñîç.
Ìåñéêïß áðü ôïõò ëüãïõò ãéá ôïõò ïðïßïõò ç ìåëÝôç ôùí äéáðñïóùðéêþí ó÷Ýóåùí ðáñïõóéÜæåé
ìåãÜëï åíäéáöÝñïí:
- Ç áíÜëõóç ôçò åðéêïéíùíßáò êáé ôùí áëëçëåðéäñÜóåùí åìðëÝêåé ðïëëÝò âáóéêÝò

øõ÷ïêïéíùíéêÝò Ýííïéåò (áíôßëçøç, áíáðáñáóôÜóåéò, áîßåò, ó÷Ýóåéò åîïõóßáò êëð.).
- Ïé ó÷Ýóåéò êÜèå åßäïõò êáé âáèìïý ïéêåéüôçôáò, êáèþò êáé ïé áëëçëåðéäñÜóåéò óôéò ïðïßåò

äßíïõí áöïñìÞ, åñìçíåýïíôáé ìÝóù ôùí ãåíéêþí èåùñéþí ôçò êïéíùíéêÞò øõ÷ïëïãßáò
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(ìÜèçóçò, áíôáëëáãÞò êáé áëëçëåîÜñôçóçò, éóïôéìßáò, áéóïññïðßáò ê.á.).
- Ïé äéáðñïóùðéêÝò ó÷Ýóåéò êáèïñßæïõí ôçí êïéíùíéêÞ óõìðåñéöïñÜ êáé Ýíôáîç ôùí ðñïóþðùí

êáé ðáßæïõí óçìáíôéêü ñüëï óôç óùìáôéêÞ êáé øõ÷ïëïãéêÞ ôïõò åõåîßá.
Óôü÷ïò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé áöåíüò ç åéóáãùãÞ óôï åñåõíçôéêü ðåäßï ôùí äéáðñïóùðéêþí
ó÷Ýóåùí êáé ç ðáñïõóßáóç ôùí ðáñáãüíôùí ðïõ õðåéóÝñ÷ïíôáé óôç ìïñöÞ êáé ôç óçìáóßá ðïõ
ìðïñåß íá ëÜâïõí, áöåôÝñïõ ç åõáéóèçôïðïßçóç óå ó÷åôéêÝò Ýííïéåò êáé ìïíôÝëá êáé ç
êáôáíüçóç ôçò èåùñßáò, üðùò åðßóçò êáé ç äõíáôüôçôá äçìéïõñãéêÞò ÷ñÞóçò ôïõò.
ÈÝìáôá: Ïé êïéíùíéêÝò ó÷Ýóåéò (áëëçëåðéäñÜóåéò, ðëáßóéï, êáíüíåò, êïéíùíéêüôçôá, ìïíáîéÜ...)/
ç äéáðñïóùðéêÞ Ýëîç êáé ïé åëêôéêÝò ó÷Ýóåéò (åîÝëéîç, ãåùãñáöéêïß êáé êïéíùíéêï-ðïëéôéóìéêïß
ðáñÜãïíôåò, ïìïéüôçôá, óõìðëçñùìáôéêüôçôá, áìïéâáéüôçôá)/ ïé èåùñßåò ôùí äéáðñïóùðéêþí
ó÷Ýóåùí/ ç öéëßá, ï Ýñùôáò êáé ïé ó÷Ýóåéò óôï æåõãÜñé.

Å105.  ÇèéêÞ, Åðéêïéíùíßá êáé ÂéïçèéêÞ 
ÄéäÜóêïõóá: Ìõñôþ ÑÞãïõ

Ïé óçìåñéíÝò åîåëßîåéò óôçí âéïôå÷íïëïãßá êáé ïé áíáêáëýøåéò ôçò ãåíåôéêÞò êáé ôçò ìïñéáêÞò
âéïëïãßáò ãåííïýí Ýíá ðëÞèïò ðñïâëçìÜôùí éáôñéêþí, êïéíùíéêþí, íïìéêþí. Ôï íåêñü Þ
æùíôáíü óþìá ãßíåôáé ôï áíôéêåßìåíï ðñïãñáììáôéóìþí ìå ôç äõíáôüôçôá ðáñáãùãÞò æùÞò óôá
÷Ýñéá ôçò åðéóôÞìçò. Ïðüôå, ç ó÷Ýóç ôïõ õðïêåéìÝíïõ ôçò çèéêÞò ìå ôï õðïêåßìåíï ôçò ãíþóçò
êáèßóôáôáé ðñïâëçìáôéêÞ. Ôï ìÜèçìá áõôü èá åîåôÜóåé ãåíéêüôåñá ôçí ó÷Ýóç çèéêÞò êáé
åðéêïéíùíßáò êáé åéäéêüôåñá, ôç óõìâáôéêÞ êáé ìåôá-óõìâáôéêÞ çèéêÞ óôçí åðéêïéíùíéáêÞ
áëëçëüäñáóç ãéáôñïý-áóèåíïýò. Èá áíôéìåôùðßóåé ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ ôßèåíôáé üôáí
ðåñéðëÝêåôáé ç ãíþóç êáé ç ôå÷íïëïãßá (åõèáíáóßá, êëùíïðïßçóç, æùÞ in vitro, ìåôáìïó÷åýóåéò
êáé åìðüñéï ïñãÜíùí, áíèñþðéíá ðåéñáìáôüæùá, åìðïñåõìáôïðïßçóç ôïõ èáíÜôïõ, âéïåîïõóßá
êëð.) êáé ôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï ðáñåìâáßíåé ç âéïçèéêÞ.
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ÅÐÉËÅÃÏÌÅÍÁ ÄÉÁÔÌÇÌÁÔÉÊÁ ÌÁÈÇÌÁÔÁ ×ÅÉÌÅÑÉÍÏÕ ÅÎÁÌÇÍÏÕ 
ÓÔÏ ÐËÁÉÓÉÏ ÔÏÕ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ "ÖÕËÏ ÊÁÉ ÉÓÏÔÇÔÁ"

Å139.  ÖÕËÏ ÊÁÉ ÅÑÃÁÓÉÁÊÅÓ Ó×ÅÓÅÉÓ ÓÔÁ ÌÅÓÁ ÌÁÆÉÊÇÓ
ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ
ÄéäÜóêïõóá: Ñ. Ðáíáãéùôïðïýëïõ

Ç áðïäÝóìåõóç ôùí ÌÌÅ áðü ôï êñáôéêü ìïíïðþëéï óôá ôÝëç ôçò äåêáåôßáò ôïõ '80 åðÝöåñå
ñáãäáßá áýîçóç ôïõ áñéèìïý ôùí áðáó÷ïëïõìÝíùí óôï äçìïóéïãñáöéêü åðÜããåëìá êáé ïäÞãçóå
óå ÷áëÜñùóç êáé Ýíôïíï áíïñèïëïãéóìü óôéò åñãáóéáêÝò ó÷Ýóåéò ôïõ êëÜäïõ. Óå Ýíáí ôüóï
áðïñõèìéóìÝíï åðáããåëìáôéêü ÷þñï åßíáé áíáìåíüìåíï ç èÝóç ôùí ãõíáéêþí ü÷é ìüíï íá
õðïâáèìßæåôáé, áëëÜ êáé íá âéþíåé åðéðñüóèåôåò êïéíùíéêÝò äéáêñßóåéò.
Ôï ìÜèçìá áðïóêïðåß íá åîåôÜóåé ôçí åîÝëéîç ôùí ó÷Ýóåùí áðáó÷üëçóçò óôï ÷þñï ôùí ÌÌÅ
ìå ãíþìïíá ôï öýëï, íá áíáëýóåé ôéò äõíáôüôçôåò ðïõ ðñïóöÝñïíôáé óôéò ãõíáßêåò ãéá
åðáããåëìáôéêÞ óôáäéïäñïìßá óôá Ýíôõðá êáé çëåêôñïíéêÜ ìÝóá êáèþò åðßóçò óôá íÝá ìÝóá
øçöéáêÞò ôå÷íïëïãßáò. Åðßóçò óôï÷åýåé íá åîïéêåéþóåé ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò ìå ôç ÷ñÞóç
ïðôéêïáêïõóôéêþí ìÝóùí êáé ôïõ äéáäéêôýïõ áíáöïñéêÜ ìå ôç ìåëÝôç ôïõ öýëïõ êáé ôùí
åñãáóéáêþí ó÷Ýóåùí óôá ÌÌÅ. 
ÁíÜìåóá óôá èÝìáôá ðïõ èá åîåôáóôïýí åßíáé:
-Ç êïéíùíéêÞ äéÜóôáóç ôïõ öýëïõ óôçí ÅëëÜäá, éóôïñéêÞ áíáäñïìÞ.
-Åðéóêüðçóç ôçò åîÝëéîçò ôùí åñãáóéáêþí ó÷Ýóåùí óôá ÌÌÅ.
-Ç Ýíôáîç ôùí ãõíáéêþí óôçí áãïñÜ åñãáóßáò êáé åéäéêüôåñá óôá ÌÌÅ.
-ÅðáããåëìáôéêÞ åêðáßäåõóç êáé åîåéäßêåõóç óôï äçìïóéïãñáöéêü åðÜããåëìá
-ÁíÜëõóç ôçò áãïñÜò åñãáóßáò óôá ÌÌÅ êáé åéäéêüôåñá:
-Ýíôõðá êáé çëåêôñïíéêÜ ìÝóá 
-ðáñï÷Þ õðçñåóéþí äéáäéêôýïõ 
-ðïëõìÝóá 
-äéáöçìéóôéêÝò åôáéñåßåò 
-åôáéñåßåò ðáñï÷Þò õðçñåóéþí ðïëéôéóôéêÞò äéá÷åéñßóåéò.  
-ÓõíèÞêåò áðáó÷üëçóçò ôùí ãõíáéêþí óôá ÌÌÅ.
-ÊïéíùíéêÝò äéáêñßóåéò ôïõ öýëïõ êáé äõíáôüôçôåò áíôéìåôþðéóÞò ôïõò.

Å140.  ÐÏËÕÐÏËÉÔÉÓÌÉÊÇ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ ÓÔÇÍ ÊÏÉÍÙÍÉÁ ÔÇÓ
ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁÓ ÊÁÉ ÅÐÉÄÑÁÓÅÉÓ ÓÔÇ ÃÕÍÁÉÊÅÉÁ ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇ 
ÄéäÜóêïõóá : Ñ. Ðáíáãéùôïðïýëïõ

Ç ëåéôïõñãßá ôùí ïñãáíþóåùí êáé åðé÷åéñÞóåùí óå óõíèÞêåò ðáãêüóìéáò áãïñÜò åðçñåÜæåôáé
áðü ôéò åîåëßîåéò óôéò ôå÷íïëïãßåò ôùí ðëçñïöïñéþí êáé  ôéò íÝåò óõíèÞêåò áíôáãùíéóìïý ðïõ
åðéâÜëëåé ç ðáãêïóìéïðïßçóç, ìå áðïôÝëåóìá íá áðáéôåßôáé åðáíáäéáôýðùóç ôùí óôü÷ùí êáé
óýóôáóç íÝùí äïìþí ïñãÜíùóçò. Ôá óôåëÝ÷ç êáé ïé åñãáæüìåíïé óå õðåñåèíéêÝò åðé÷åéñÞóåéò
åðéâÜëëåôáé íá óõíåñãÜæïíôáé êáèçìåñéíÜ ìå Üôïìá äéáöïñåôéêþí åèíéêïôÞôùí, äéáóðáñìÝíá
óå üëïí ôïí êüóìï. 
Ïé ðáñÜãïíôåò áõôïß áëëÜæïõí ñéæéêÜ ôéò ó÷Ýóåéò áðáó÷üëçóçò, ôéò áðáéôÞóåéò ó÷åôéêÜ ìå ôá
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ðñïóüíôá ôùí åñãáæïìÝíùí êáé ôéò ðñïïðôéêÝò ãéá åðáããåëìáôéêÞ åîÝëéîç. ÅðéðëÝïí, ðïëëÝò
äïõëåéÝò åêôåëïýíôáé ìå ôçëå-åñãáóßá. Åñãáóßåò óõíÞèùò õðïóôçñéêôéêïý ÷áñáêôÞñá, ðïõ
äéåêðåñáéþíïíôáé êõñßùò áðü ãõíáßêåò, åìðßðôïõí ïëïÝíá êáé óõ÷íüôåñá óôéò êáôçãïñßåò áõôÝò.
Ïé åñãáæüìåíïé ðñÝðåé íá äéáèÝôïõí ðïëý êáëÝò ãíþóåéò ÷åéñéóìïý çëåêôñïíéêþí õðïëïãéóôþí
êáé áõîçìÝíåò äåîéüôçôåò óôçí ðïëõðïëéôéóìéêÞ åðéêïéíùíßá.
Ôï ìÜèçìá áðïóêïðåß íá åîåôÜóåé ôçí åîÝëéîç ôùí ó÷Ýóåùí áðáó÷üëçóçò óå  ôÝôïéåò óõíèÞêåò
êáé íá áíáëýóåé ôéò äõíáôüôçôåò ðïõ ðñïóöÝñïíôáé óôéò ãõíáßêåò íá ïéêïäïìÞóïõí
åðáããåëìáôéêÞ óôáäéïäñïìßá. ÁíÜìåóá óôá èÝìáôá ðïõ áðïóêïðåß íá êáëýøåé åßíáé:
-ÉóôïñéêÞ åîÝëéîç ôçò äïìÞò ôùí ïñãáíþóåùí
-ÍÝåò óõíèÞêåò áðáó÷üëçóçò, åõÝëéêôåò ìïñöÝò åñãáóßáò, åðáããåëìáôéêüò
åðáíáðñïóáíáôïëéóìüò, íÝåò êáôåõèýíóåéò ôçò åêðáßäåõóçò.
-ÍÝåò åéäéêüôçôåò êáé äåîéüôçôåò ôùí áðáó÷ïëïõìÝíùí ìå ÷ñÞóç ôùí íÝùí ôå÷íïëïãéþí
-ÂáóéêÝò áñ÷Ýò ïñãáíùóéáêÞò åðéêïéíùíßáò. 
-ÅðéäñÜóåéò ôçò êïõëôïýñáò óôç äéïßêçóç, ðïëõðïëéôéóìéêü ìÜíáôæìåíô.
-Äéáäéêáóßåò ìÜèçóçò óôéò ïñãáíþóåéò, äéá÷åßñéóç ôçò ãíþóçò.
-ÄéáðñáãìÜôåõóç, äéá÷åßñéóç óôñåò.
-ÌåëÝôåò ðåñéðôþóåùí óå åðßðåäï ïñãáíþóåùí êáé êëÜäïõ åðáããåëìÜôùí.
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EAPINO EÎAMHNO

Å101.  ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÏÕ ÔÕÐÏÕ 
ÄéäÜóêùí: Í. Ðáðáíáóôáóßïõ 

Ìå äåäïìÝíá ôï óõíå÷þò äéåõñõíüìåíï åéäéêü âÜñïò êáé ôçí áõîáíüìåíç åðéññïÞ ôùí ÌÝóùí
ÌáæéêÞò Åðéêïéíùíßáò óôç óýã÷ñïíç êïéíùíßá ôï ìÜèçìá åðéêåíôñþíåôáé óôçí ðñïóÝããéóç ôïõ
ñüëïõ ðïõ äéáäñáìÜôéóå ï Ôýðïò óå êáèïñéóôéêÝò ðåñéüäïõò êáé óå óçìáíôéêÜ ãåãïíüôá ôçò
Óýã÷ñïíçò ÅëëçíéêÞò Éóôïñßáò. ÌÝóá áðü ôç ìåëÝôç èåùñçôéêþí êåéìÝíùí ó÷åôéêþí ìå ôéò
áëëçëåðéäñÜóåéò ðïëéôéêþí, ïéêïíïìéêþí, êïéíùíéêþí êáé ðïëéôéóìéêþí äéåñãáóéþí, ðïõ
äéáìïñöþíïõí ôç äçìïóéüôçôá áöåíüò êáé ôçí Ýñåõíá ðñùôïãåíþí ðçãþí, êõñßùò êáèçìåñéíïý
êáé ðåñéïäéêïý Ôýðïõ, áöåôÝñïõ, ðñïóåããßæïíôáé óõãêñéôéêÜ ôï èåùñçôéêü ðëáßóéï êáé ç
ðñáêôéêÞ Ýñåõíá. Óýìöùíá ìå ôá ðáñáðÜíù áðþôåñïò óêïðüò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé íá
êáôáíïçèåß ç áëëçëïõ÷ßá êáé ç äéáðëïêÞ áõôþí ôùí ðáñáìÝôñùí ùò áìößäñïìç ó÷Ýóç êáé íá
áíáäåé÷èåß ç áíáãêáéüôçôá ðïëõóÞìáíôùí åñìçíåõôéêþí ó÷çìÜôùí êáôÜ ôçí "áíÜãíùóç" ôçò
ÅëëçíéêÞò Éóôïñßáò. Ìå ôçí êáèïäÞãçóÞ ìïõ ðñïùèåßôáé ç áíÜëõóç éóôïñéêþí ãåãïíüôùí êáé
ðåñéüäùí ìå ôçí åíåñãü êáé êáôÜ ôï äõíáôü áõôïäýíáìç óõììåôï÷Þ ôùí öïéôçôñéþí êáé
öïéôçôþí, ïé ïðïßïé åßíáé äéáôåèåéìÝíïé íá åñåõíÞóïõí Ýíá èÝìá ìÝóá áðü ôïí Ôýðï ôçò åðï÷Þò,
êáé íá ðáñïõóéÜóïõí ôá ðïñßóìáôá ìå ìéá åñãáóßá.

E109.  ÓÕÃÊÑÉÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÊÙÍ ÓÕÓÔÇÌÁÔÙÍ  
ÄéäÜóêùí: Ó. Ðáðáèáíáóüðïõëïò 

Ç óõãêñéôéêÞ ðñïóÝããéóç áðïôåëåß âáóéêü óçìåßï åêêßíçóçò óôï ÷þñï ôùí MÝóùí ÌáæéêÞò
ÅíçìÝñùóçò êáé ôïõ åðéêïéíùíéáêïý ðåäßïõ ãåíéêüôåñá. Óôçí ïõóßá, ç óõãêñéôéêÞ ðñïóÝããéóç
óå ãåíéêÝò ãñáììÝò óõãêñßíåé äýï Þ ðåñéóóüôåñåò ÷þñåò óå ó÷Ýóç ìå ìéá êïéíÞ äñáóôçñéüôçôá.
Óôü÷ïò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé íá âïçèÞóåé ôïõò öïéôçôÝò íá áðïêôÞóïõí ôéò éêáíüôçôåò þóôå íá
ìðïñïýí íá óõãêñßíïõí ôá åðéêïéíùíéáêÜ óõóôÞìáôá, êáé ôá ïñãáíùôéêÜ ðëáßóéá ìÝóá óôá
ïðïßá áõôÜ ëåéôïõñãïýí, óå äéáöïñåôéêÝò ÷þñåò - üðùò êáé ôïõò ðáñÜãïíôåò ðïõ åðçñåÜæïõí ôçí
áíÜðôõîÞ ôïõò. Ç óõãêñéôéêÞ ðñïóÝããéóç ìáò äåß÷íåé ìå ðïéïí ôñüðï Üëëåò ÷þñåò Ý÷ïõí
ïñãáíþóåé êáé áíáäéáñèñþóåé ôïõò ïðôéêïáêïõóôéêïýò ôïõò ôïìåßò êáé Ý÷ïõí áíôéäñÜóåé óôéò
íÝåò åîåëßîåéò. Óôü÷ïò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé íá áíáëõèïýí ôá åðéêïéíùíéáêÜ óõóôÞìáôá
äéáöüñùí ÷ùñþí áðü ôçí ÁìåñéêÞ, ôçí Åõñþðç êáé Üëëåò ðåñéï÷Ýò ôïõ êüóìïõ. ¸ìöáóç äßäåôáé
óôçí äïìÞ, ôç ëåéôïõñãßá êáé ôïõò èåóìïýò ôùí ñáäéïôçëåïðôéêþí óõóôçìÜôùí ôïõ Åõñùðáúêïý
íüôïõ.
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Å120.  ÁÉÓÈÇÔÉÊÇ ÊÁÉ ÐÏËÉÔÉÊÇ: ÔÁ ÍÅÙÔÅÑÉÊÁ ÑÅÕÌÁÔÁ 
ÓÔÏÍ ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏ
ÄéäÜóêïõóá: M. Kïìíçíïý

Ç öéëïóïöéêÞ èåìåëßùóç ôïõ ëüãïõ ôçò íåùôåñéêüôçôáò êáé ïé åðéäñÜóåéò ôïõ óôçí áíÜðôõîç ôçò
óýã÷ñïíçò áéóèçôéêÞò èåùñßáò.  Ç äéáìÜ÷ç áíÜìåóá óôïõò ïðáäïýò ôïõ ìïíôåñíéóìïý óôç ÔÝ÷íç
(ÌðÝíãéáìéí, Ëïýêáôò, Ìðñå÷ô) êáé ôïõ ñåáëéóìïý (Ëïýêáôò).  Ïé ðñùôïðïñßåò óôïí
êéíçìáôïãñÜöï ôïõ ÌåóïðïëÝìïõ: Eîðñåóóéïíéóìüò, Yðåññåáëéóìüò, ÓïâéåôéêÞ Ó÷ïëÞ
(êõñéáñ÷ßá ôïõ ìïíôÜæ).  ÌåôáðïëåìéêÜ ñåýìáôá (Íåïñåáëéóìüò, ÍÝï Êýìá [Nouvelle Vague],
óêçíïèÝôåò-äçìéïõñãïß {ÌðÝñãêìáí, Áíôïíéüíé}).  ÊÜèå ÷ñüíï áíÜëïãá êáé ìå ôéò ðñïâïëÝò
êáé áöéåñþìáôá ôçò ôáéíéïèÞêçò ôçò ÅëëÜäáò åîåôÜæïíôáé óõãêåêñéìÝíá ñåýìáôá êáé
äçìéïõñãïß (Scorcese, Kazan, Ðåéñáìáôéêüò ÊéíçìáôïãñÜöïò Shoot Shoot, ê.ëð). 

Å133. ÐïëéôéóìéêÝò äéáóôÜóåéò óôá ÌÌÅ 
ÄéäÜóêïõóá: Ìõñôþ ÑÞãïõ

Ôï ìÜèçìá áõôü äåí åîåôÜæåé ìüíï ôï ðåñéå÷üìåíï áëëÜ êõñßùò ôï ìÝóï êáé ôï ðïëéôéóìéêü
ðëáßóéï åíôüò ôïõ ïðïßïõ ëåéôïõñãåß. Èá ìåëåôçèïýí ï Ýíôõðïò ëüãïò, ç öùôïãñáößá, ï
ðñïöïñéêüò êáé ï ãñáðôüò ëüãïò, ôá êüìéêò, ïé äéáöçìßóåéò, ôï ñáäéüöùíï, ç ôçëåüñáóç, ôï
äéáäßêôõï, óå ó÷Ýóç ìå ôïí êáèïñéóìü ôçò êïéíùíéêÞò ïñãÜíùóçò êáé ôïí äéáöïñåôéêü ðïëéôéóìü
ôïí ïðïßï ðáñÜãïõí. Ç ìåôÜâáóç áðü ôïí ðïëéôéóìü ôçò ðñïöïñéêüôçôáò óôïí ðïëéôéóìü ôïõ
âéâëßïõ êáé óÞìåñá óôïí ðïëéôéóìü ôçò øçöéáêüôçôáò èÝôåé ôïõò åîÞò ðñïâëçìáôéóìïýò: á. ôï
ñüëï ôçò ìáæéêÞò êïõëôïýñáò óôéò êïéíùíßåò ôïõ ýóôåñïõ êáðéôáëéóìïý, â. ôçí êõñéáñ÷ßá ìéáò
íÝáò áéóèçôéêÞò áíôßëçøçò óôçí åðï÷Þ ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò ã. ôç óçìáóßá ðïõ Ý÷ïõí ïé
éäéùìáôéêÝò êïõëôïýñåò ùò åíáëëáêôéêïß ôñüðïé åíéó÷õôéêïß ôçò ôáõôüôçôáò ä. ôï æÞôçìá ôÝôïéùí
áëëçëåðéäñÜóåùí áíáöïñéêÜ ìå ôçí Ýííïéá ôïõ Ýèíïõò, ôùí ìåéïøçöéþí êáé ôçò ðáñÜäïóçò.
Ðñïò ôïýôï áíáöÝñïíôáé èåùñßåò ðïõ áöïñïýí óôçí ðïëéôéóôéêÞ âéïìç÷áíßá, óôçí
ðïëõðïëéôéóìéêüôçôá, óôï ñüëï ôçò åéêüíáò, óôçí áîßá ôçò ãñáöÞò êáé ôçò áíÜãíùóçò óå
óýãêñéóç ìå ôïí ïëïÝíá äéïãêïýìåíï ïðôéêü ðïëéôéóìü.

ÈÅÙÑÉÅÓ OÑÃÁÍÙÓÇÓ: ÔÏ ÐÁÑÁÄÅÉÃÌÁ ÔÙÍ MME
ÄéäÜóêïõóá: P. Ðáíáãéùôïðïýëïõ

Ïé êëáóéêÝò èåùñßåò ôùí ïñãáíþóåùí îåêßíçóáí áíôéìåôùðßæïíôáò ôçí åðéêïéíùíßá ùò Ýíáí áðü
ôïõò ðïëëïýò åðéìÝñïõò ðáñÜãïíôåò ðïõ óõìâÜëëïõí óôç ëåéôïõñãßá ìéáò ïñãÜíùóçò. ÓÞìåñá ïé
óýã÷ñïíåò èåùñßåò ôùí ïñãáíþóåùí áíáãïñåýïõí ôçí åðéêïéíùíßá êáé ôç äéá÷åßñéóç ôùí
ðëçñïöïñéþí óå õð' áñéèìüí Ýíá ðáñÜãïíôá, áðáñáßôçôï ãéá ôçí ßäéá ôçí ýðáñîç ìéáò
ïñãÜíùóçò. 
Áíôéêåßìåíï ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé, ðñþôïí, íá ðáñïõóéÜóåé ôéò êõñéüôåñåò èåùñçôéêÝò
êáôåõèýíóåéò ðïõ åîåôÜæïõí ôï ñüëï ôùí ïñãáíþóåùí óôç óõãêñüôçóç ôùí êïéíùíéêþí ó÷Ýóåùí
êáé ôùí êïéíùíéêþí äïìþí óôéò óýã÷ñïíåò êïéíùíßåò. Äåýôåñïí, íá åðéóçìÜíåé ôéò
áëëçëåðéäñÜóåéò áíÜìåóá óôï êïéíùíéêü ðåñéâÜëëïí êáé óôéò ïñãáíþóåéò. Éäéáßôåñï âÜñïò
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äßäåôáé óôç óçìáóßá ôçò åðéêïéíùíßáò êáé ôùí åðéêïéíùíéáêþí ðñáêôéêþí ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôùí
äéáöüñùí ïñãáíþóåùí, êáèþò êáé óôéò åðéäñÜóåéò ðïõ áóêåß ç êïõëôïýñá óôçí Üñèñùóç,
áöåíüò ôùí äïìþí ôùí ïñãáíþóåùí, êáé áöåôÝñïõ, ôùí äéáðñïóùðéêþí ó÷Ýóåùí óôá ðëáßóéá
ôùí ïñãáíéóìþí. Ôñßôïí, íá êáôáäåßîåé ôçí áíÜðôõîç êáé ôçí åõñýôáôç ÷ñÞóç ôùí íÝùí
ôå÷íïëïãéþí ôùí ðëçñïöïñéþí ïé ïðïßåò óõíÝâáëáí êáèïñéóôéêÜ óôïí åðáíáðñïóäéïñéóìü ôùí
åñãáóéáêþí ó÷Ýóåùí, ôùí óôü÷ùí êáé ôùí ìïñöþí ôùí ïñãáíþóåùí.
Óôç óõíÝ÷åéá ç èåìáôéêÞ ôïõ ìáèÞìáôïò åðéêåíôñþíåôáé óôçí áíÜëõóç ôùí ó÷Ýóåùí ôïõ ìáæéêïý
åðéêïéíùíçôÞ ìå ôï êïéíü, óôçí åóùôåñéêÞ ïñãÜíùóç ôùí åðéêïéíùíéáêþí ïñãáíéóìþí, óôçí
åîÝëéîç ôïõ äçìïóéïãñáöéêïý åðáããÝëìáôïò êáé, ôÝëïò, óôéò ìåôáâïëÝò óôçí ïñãÜíùóç ôùí
óçìåñéíþí ÌÌÅ.

Å145. Ó×ÅÄÉÁÓÌÏÓ, ÁÍÁÐÔÕÎÇ ÊÁÉ ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÔÇÓ ØÇÖÉÁÊÇÓ
ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ
ÄéäÜóêùí: Ä. Ãêïýóêïò

Ôï ìÜèçìá áó÷ïëåßôáé ìå ôç èåùñßá áëëÜ êáé ðñáêôéêÞ ôçò óýã÷ñïíçò øçöéáêÞò åðéêïéíùíßáò,
ìå ôéò ëåéôïõñãéêÝò äõíáôüôçôåò åðéêïéíùíßáò ðïõ ðáñÝ÷ïõí ïé óýã÷ñïíåò øçöéáêÝò êáé
åéäéêüôåñá äéáäéêôõáêÝò ôå÷íïëïãßåò êáèþò êáé ìå ôçí ðñïâëçìáôéêÞ ðïõ ôßèåôáé áðü ôéò
õðçñåóßåò øçöéáêÞò åðéêïéíùíßáò êáé øçöéáêÞò óõíåñãáóßáò óå ðïëëáðëÜ ðåäßá åöáñìïãÞò.
ÐÝñáí ôçò ìåëÝôçò êáé ëåéôïõñãßáò ôïõ äéáäéêôýïõ ùò åðéêïéíùíéáêïý ìÝóïõ, óôï åíäéáöÝñïí
ôïõ ìáèÞìáôïò åìðßðôïõí åðßóçò íÝåò ôå÷íïëïãßåò óõììåôñéêÞò äéáíïìÞò êáé ïìüôéìçò
åíóùìÜôùóçò ðåñéå÷ïìÝíïõ ðïõ åìðëïõôßæïõí ôç ãñáììáôéêÞ ôïõ ìÝóïõ, åéäéêÝò ëïãéêÝò
øçöéáêÞò äéÜäñáóçò êáé óõíåñãáóßáò üðùò ôá Ýñãá áíïéêôïý ðåñéå÷ïìÝíïõ êáé ïé óõììåôï÷éêÝò
åöáñìïãÝò, êáèþò åðßóçò êáé íÝåò ðñáêôéêÝò óôéò ðáñõöÝò ôùí óõíçèéóìÝíùí åöáñìïãþí
øçöéáêÞò åðéêïéíùíßáò áðü ôéò ïðïßåò ðñïêýðôïõí íÝåò åðéðôþóåéò êáé ðñïâëçìáôéêÝò.
Óôü÷ïò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé íá åîïéêåéùèïýí ïé öïéôçôÝò ìå ôçí åõñýôåñç ðñïâëçìáôéêÞ ðïõ
èÝôïõí ïé óýã÷ñïíåò ðñáêôéêÝò øçöéáêÞò åðéêïéíùíßáò, êáëëéåñãþíôáò ôáõôü÷ñïíá êáé ìéá
êñéôéêÞ áíôßëçøç ôüóï ãéá ôéò ëåéôïõñãéêÝò äõíáôüôçôåò åðéêïéíùíßáò ðïõ ðáñÝ÷åé ç óçìåñéíÞ
øçöéáêÞ ôå÷íïëïãßá üóï êáé ãéá ôéò åíäåäåéãìÝíåò ðñáêôéêÝò ó÷åäßáóçò, áíÜðôõîçò êáé
äéïßêçóçò ôçò øçöéáêÞò åðéêïéíùíßáò.

Å144.  ÐÏËÅÉÓ ÊÁÉ ÊÏÓÌÏÉ
ÄéäÜóêùí: Â. Êáñáðïóôüëçò 

ÈÝìáôá ðáñáäüóåùí: Ïìéëßá êáé Ýêöñáóç - ï êüóìïò ôçò ðåæïãñáößáò êáé ôçò ðïßçóçò -
ìõèéóôïñçìáôéêüò êüóìïò êáé êïéíùíßá ( èåùñßåò ãéá ôï ìõèéóôüñçìá) - Ëïãïôå÷íéêÞ êáé
ÅðéóôçìïíéêÞ ãëþóóá - Ëïãïôå÷íßá - Äïêßìéï, Äçìïóéïãñáößá. 
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Å202.  ÌÕÈÏÓ, ØÕ×ÁÍÁËÕÓÇ, ÔÅ×ÍÇ
ÄéäÜóêïõóá: Ð. Ñçãïðïýëïõ 

Ç íåùôåñéêüôçôá êáé êáôÜ êýñéï ëüãï ç óýã÷ñïíç åðï÷Þ, êéíïýíôáé óõíå÷þò óôá ðëáßóéá ìéáò
äéðëÞò äéáäéêáóßáò áðïìýèåõóçò, ç ïðïßá áñíåßôáé, êáôáããÝëëåé êáé ðáñùäåß ôïõò ìýèïõò, üðùò
ãéá ðáñÜäåéãìá êÜíåé ï Cervantes ìå ôïõò ìåóáéùíéêïýò ìýèïõò óôïí Äïí Êé÷þôç êáé
åðáíáìýèåõóçò, ç ïðïßá ïäçãåß óå ìßá åðáíá÷ñçóéìïðïßçóç ôùí ìýèùí, üðùò óõìâáßíåé óôç
ëïãïôå÷íßá, ôï èÝáôñï êáé ôéò ðëáóôéêÝò ôÝ÷íåò ôçò ÁíáãÝííçóçò, áëëÜ êáé óôçí ßäéá ôçí åðï÷Þ
ìáò, óôá ðëáßóéá êéíçìÜôùí, üðùò åßíáé ï õðåññåáëéóìüò êáé ïé ðñïåêôÜóåéò ôïõ ðïõ öèÜíïõí
ìÝ÷ñé êáé ôéò ìÝñåò ìáò.  Ç ìõèïëïãßá êáé ç ñçôïñéêÞ ôïõ Ýñùôá, üðùò äéáôõðþíåôáé óôï
Óõìðüóéï êáé ôïí Öáßäñï ôïõ ÐëÜôùíá, åðáíÝñ÷åôáé óôá áíáãåííçóéáêÜ ÷ñüíéá êáé ãßíåôáé ôï
èÝìá ôïõ Convivio ôïõ Ficino, åíþ ï ÁðïõëÞéïò äçìéïõñãåß ôçí ìõçôéêÞ áöÞãçóç ôçò ó÷Ýóçò
áíÜìåóá óôïí ¸ñùôá êáé ôçí Øõ÷Þ ðïõ èá åìðíåýóåé ìéá ìåãÜëç óåéñÜ ëïãïôå÷íéêþí,
ðëáóôéêþí êáé èåáôñéêþí Ýñãùí.  Ç Ðáíäþñá, êáôáñáìÝíç êáé åõëïãçìÝíç ãåíÜñ÷çò ôïõ ãÝíïõò
ôùí ãõíáéêþí, èá åìðíåýóåé ôç ìåãÜëç èåìáôéêÞ ôçò êïýêëáò, ôïõ áõôüìáôïõ êáé ôïõ ñïìðüô, ðïõ
èá âñåé óôïí Hoffmann, ôïí Craig êáé ôïí Meyerhold ïñéóìÝíåò áðü ôéò ðéï åìâëçìáôéêÝò ôçò
åêöñÜóåéò ðïõ óõíäÝïõí ôçí áéóèçôéêÞ ìå ôçí ðïëéôéêÞ, ôçí ôå÷íïëïãßá êáé ôçí ðáñáãùãÞ.  Óôçí
åîÝëéîÞ ôçò ç íåùôåñéêüôçôá ìÝ÷ñé êáé ôéò ìÝñåò ìáò èá ðáñáëÜâåé êáé èá ðñïôåßíåé íÝåò åêäï÷Ýò
ôùí ßäéùí ìýèùí, åíþ óå ïñéóìÝíåò ðåñéðôþóåéò ç ßäéá ç áðïìýèåõóç ãßíåôáé ï êõñéáñ÷éêüôåñïò
êáé ðéï äõíáóôåõôéêüò ìýèïò.  Ôï ìÜèçìá óõìðëçñþíåôáé áðü åñãáóßåò êáé åðéêïéíùíéáêÝò êáé
áéóèçôéêÝò ðáñåìâÜóåéò, éäßùò óôïí èåáôñéêü ôïìÝá.

Å205. Ôï æÞôçìá ôçò Íåùôåñéêüôçôáò-ìåôáíåùôåñéêüôçôáò 
ÄéäÜóêïõóá: Ìõñôþ ÑÞãïõ 

Ôï ìÜèçìá åîåôÜæåé ôç ó÷Ýóç ôçò ÐáñÜäïóçò, ôïõ Ìïíôåñíéóìïý êáé ôïõ Ìåôáìïíôåñíéóìïý
èÝôïíôáò ôï åñþôçìá ôùí éóôïñéêþí êáôçãïñéþí áðü ôç óêïðéÜ ôçò Öéëïóïößáò ôçò Éóôïñßáò.
ÅîåôÜæåé áêüìç ôç ó÷Ýóç ôïõ Ìïíôåñíéóìïý êáé ôçò êñéôéêÞò ôïõ Ëüãïõ, ôçí áõôïíïìßá ôçò
ôÝ÷íçò ("õøçëÝò ìïñöÝò" ôÝ÷íçò, "÷áìçëÝò ìïñöÝò" ôÝ÷íçò), ôï æÞôçìá ôïõ õøçëïý êáé ôçò
ðñùôïðïñßáò, ôçí áðïäüìçóç ôùí áöçãçìáôéêþí äïìþí êáé ôçí êñßóç ôçò áíáðáñÜóôáóçò, ôéò
ðåñéðÝôåéåò ôïõ õðïêåéìÝíïõ êáôÜ ôçí ðåñéðëÜíçóÞ ôïõ óôéò ìïíôÝñíåò ìçôñïðüëåéò, ôç äéÜëõóç
ôçò õðïêåéìåíéêÞò ôáõôüôçôáò óôï ëáâýñéíèï ôùí õðåñìÝóùí, ôç óýóôáóç ôçò êñéôéêÞò
éêáíüôçôáò åëëåßøåé ôïõ êáíüíá, ôéò åêäï÷Ýò ôïõ íüìïõ êáé ôéò áíôéíïìßåò ôïõ óôï ðëáßóéï ôçò
êñßóçò ôùí öéëåëåýèåñùí Äçìïêñáôéþí.

Å209. ÈÅÙÑÉÅÓ ÔÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ - ÈÅÓÌÏÉ ÊÁÉ ÄÇÌÏÓÉÏÔÇÔÁ
ÄéäÜóêùí: Ä. ×áñáëÜìðçò

Ôï áíôéêåßìåíï ôïõ ìáèÞìáôïò åóôéÜæåôáé óôçí áíÜëõóç ôçò Ýííïéáò ôçò Äçìïêñáôßáò, ôçí
êáôáíüçóç ôùí áîéáêþí ðåñéå÷ïìÝíùí ôá ïðïßá óõíèÝôïõí ôç öéëåëåýèåñç êáé ôç äçìïêñáôéêÞ
áñ÷Þ, ôç äéáìüñöùóç ôçò Ýííïéáò ôçò Äçìïóéüôçôáò êáé ôï èåóìéêü ðëáßóéï óõãêñüôçóçò ôçò
äçìïêñáôéêÞò Ýííïìçò ôÜîçò. Óôç óõíÝ÷åéá áíáëýåôáé ç êáíïíéóôéêÞ èåùñßá ôçò äçìïêñáôßáò êáé
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ôìÞìá åðéêïéíùíßáò êáé ìÝóùí ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò

ïé ó÷åôéêéóôéêÝò ðñïóðÜèåéåò èåùñçôéêÞò áðáîßùóçò ôùí äéêáéùìÜôùí êáé åëåõèåñéþí ùò
áîéáêïý ðõñÞíá ôçò äçìïêñáôéêÞò èåùñßáò. Óôç âÜóç áõôÞ ôùí áíáëýóåùí áíáëýïíôáé ïé äýï
ïõóéáóôéêüôåñåò êñßóåéò ôéò ïðïßåò ãíþñéóå ç Äçìïêñáôßá êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ 20ïõ  áéþíá õðü
ôç ìïñöÞ ïëïêëçñùôéêþí ìïñöþí áíáßñåóÞò ôçò.
Êáèïñéóôéêü ìÝñïò ôïõ ìáèÞìáôïò óõíéóôÜ ç áíÜëõóç ôçò äéáäéêáóßáò ðáãêïóìéïðïßçóçò, ç
íïçìáôïäüôçóç, ï ïñéóìüò ôçò Ýííïéáò êáé ç ìåëÝôç üøåùí áõôÞò ôçò äéáäéêáóßáò, üðùò êáé ç
ðñïóÝããéóç ôùí íÝùí ìïñöþí êñßóçò ðïõ áíôéìåôùðßæåé ç Äçìïêñáôßá ëüãù ôçò äéáäéêáóßáò
ðáãêïóìéïðïßçóçò áðü ôá ôÝëç ôïõ 20ïõ áéþíá, ìåôÜ ôçí êáôÜññåõóç ôïõ õðáñêôïý óïóéáëéóìïý
êáé õðü üñïõò ìåôÜèåóçò ôïõ êÝíôñïõ âÜñïõò ôçò ðáãêüóìéáò ïéêïíïìßáò ðïõ ðáñáôçñåßôáé ôçí
ôåëåõôáßá 20åôßá. Ôï èÝìá ôùí áîéþí, ï ïéêïõìåíéêüò ÷áñáêôÞñáò ôùí äéêáéùìÜôùí, ç
õðïôéèÝìåíç Þ ü÷é óýãêñïõóç ôùí ðïëéôéóìþí, ç õðÝñâáóç ôçò êëáóéêÞò Ýííïéáò ôçò åèíéêÞò
êõñéáñ÷ßáò êáé ç ó÷Ýóç äçìïêñáôßáò êáé ïéêïíïìßáò ôçò áãïñÜò ïëïêëçñþíåé ôçí ðñïâëçìáôéêÞ
ôïõ ìáèÞìáôïò.

Å212.  ØÕ×ÏÊÏÉÍÙÍÉÏËÏÃÉÁ ÔÙÍ ÌÌÅ
ÄéäÜóêùí: Í. ×ñçóôÜêçò 

Óôï ìÜèçìá áõôü åîåôÜæïíôáé ðñïóåããßæåéò ôùí äéáäéêáóéþí äñÜóçò ôùí ìáæéêþí åðéêïéíùíéþí
óå åðßðåäï áôïìéêü êáé óõëëïãéêü. Áñ÷éêÜ ãßíïíôáé ïñéóìÝíåò äéåõêñéíßóåéò ùò ðñïò ôç äéáöïñÜ
ìåôáîý åðéðôþóåùí êáé áðïôåëåóìáôéêüôçôáò, ùò ðñïò ôéò ïðôéêÝò ãùíßåò óôçí
øõ÷ïêïéíùíéïëïãéêÞ ìåëÝôç ôùí ìáæéêþí åðéêïéíùíéþí, êáèþò êáé ùò ðñïò ôá åðßðåäá
åñìçíåßáò ôçò äéåßóäõóçò ôùí ìçíõìÜôùí êáé ôçò åðéññïÞò. 
Óôç óõíÝ÷åéá åîåôÜæïíôáé èÝìáôá ðïõ áöïñïýí:
- ôï áêñïáôÞñéï: åßíáé "ïé ìÜæåò" (ùò øõ÷ïëïãéêÜ ðëÞèç), Ýíá êïéíü áðïôåëïýìåíï áðü
áôïìéêïýò äÝêôåò (êáôáíüçóç ìå üñïõò áëëáãÞò ôùí óôÜóåùí), Þ Ýíá äïìçìÝíï êáé
äéáöïñïðïéçìÝíï êïéíùíéêü óýóôçìá áðïôåëïýìåíï áðü ðñùôïãåíåßò ïìÜäåò;
- ôï äßáõëï: ðüóï  ðñÝðåé íá ìáò åíäéáöÝñïõí ôá ìüíá ìåôáäéäüìåíá (Ýêäçëá) ðåñéå÷üìåíá êáé
ðïéïò åßíáé ï ñüëïò ôçò ôå÷íïëïãéêÞò öýóçò ôïõ äéáýëïõ êáé óõíåðþò ôçò áéóèçôçñéáêÞò
äéÜóôáóçò óôçí ðñüóëçøç;
- ôéò ëåéôïõñãßåò ðïõ ðëçñïýí ôá ìÝóá ìáæéêÞò åðéêïéíùíßáò, ôéò áíÜãêåò ðïõ åîõðçñåôåß ç
ðáñáêïëïýèçóÞ ôïõò, êáèþò êáé ìéá åéóáãùãÞ  óôéò åðéäñÜóåéò ôïõò.
- ôçí êïéíùíéêÞ åðéêïéíùíßá, ôéò êïéíùíéêÝò áíáðáñáóôÜóåéò êáé ôçí êïéíùíéêÞ óêÝøç. Ïé
åðåíÝñãåéåò ôçò êïéíùíéêÞò åðéêïéíùíßáò óôçí áíÜäõóç ôùí êïéíùíéêþí áíáðáñáóôÜóåùí
óõæçôïýíôáé óôï åðßðåäï ôùí êïéíùíéêþí ðñïûðïèÝóåùí ôçò áíÜäõóçò ôùí áíáðáñáóôÜóåùí
(äéÜ÷õóç ôçò ðëçñïöïñßáò, åóôßáóç, ðßåóç ãéá ôçí åîáãùãÞ óõìðåñÜóìáôïò), óôï åðßðåäï ôùí
äéåñãáóéþí äéáìüñöùóçò ôùí áíáðáñáóôÜóåùí (áíôéêåéìåíïðïßçóç, áãêõñïâüëçóç) êáé óôï
åðßðåäï ôùí åðéêïéíùíéáêþí óõóôçìÜôùí: äéáóðïñÜ, åîÜðëùóç, ðñïðáãÜíäá, êáé öÞìåò. Åäþ
ðáñïõóéÜæïíôáé ïñéóìÝíåò üøåéò ôçò êïéíùíéêÞò óêÝøçò (óôåñåïôõðßá,  óöÜëìáôá áíôßëçøçò,
áîéïëüãçóçò ðëçñïöïñéþí êáé åðáëÞèåõóçò ôùí õðïèÝóåùí, áéôéáêÞò áðüäïóçò, ê.ë.ð.), êáèþò
êáé ïé êýñéåò øõ÷ïêïéíùíéïëïãéêÝò ëåéôïõñãßåò ôçò éäåïëïãßáò (ðñïóôáóßá ôùí
êïéíùíéïãíùóôéêþí äïìþí, Üìåóá óõíäåäåìÝíç ìå ôçí ðñïóôáóßá ôçò ïìÜäáò.).
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Å214.  EÉÄÇÓÅÏÃÑÁÖÉÁ ÊÁÉ ÑÅÐÏÑÔÁÆ 
ÄéäÜóêïíôåò: Ó. Ðáðáèáíáóüðïõëïò, Ä. Ìçôñüðïõëïò

Óôï ðëáßóéï ôïõ ìáèÞìáôïò óõíäõÜæåôáé ç èåùñçôéêÞ áíÜëõóç ìå äéäÜãìáôá áðü ôçí ðñáêôéêÞ

åìðåéñßá. Óôïí ðõñÞíá ôçò äéäáóêáëßáò âñßóêåôáé ç áíôßëçøç üôé ôï ñåðïñôÜæ åßíáé ðñïúüí åíüò

äéáñêïýò "ðáæáñÝìáôïò" áíÜìåóá óôïõò äçìïóéïãñÜöïõò  êáé ôéò ðçãÝò ôïõò. Ôï ìÜèçìá áíôëåß

óôïé÷åßá áðü ôç èåùñßá ôçò áíÜëõóçò ôçò äéáðñáãìÜôåõóçò êáé áðü ôç èåùñßá ôùí ðáéãíßùí.

Ùóôüóï, Ýìöáóç äßäåôáé óôçí ðñáêôéêÞ äéÜóôáóç. Ôï ìÜèçìá õðïóôçñßæåôáé âéâëéïãñáöéêÜ áðü

ìéá óåéñÜ áðïóðáóìÜôùí áðü ôá ÷ñïíéêÜ  ôçò äçìïóéïãñáößáò ôá ïðïßá åéêïíïãñáöïýí ôéò

äéáöïñåôéêÝò ðôõ÷Ýò ôçò äéáðñáãìÜôåõóçò ìåôáîý ñåðüñôåñ êáé "ðçãþí". Óôü÷ïò ôïõ ìáèÞìáôïò

åßíáé ïé öïéôçôÝò íá åîïéêåéùèïýí ìå ôçí ðñáãìáôéêüôçôá êáé ôéò áðáéôÞóåéò ìéáò

åðáããåëìáôéêÞò êáñéÝñáò óôá ÌÌÅ êáé êõñßùò íá ìÜèïõí íá "óêÝöôïíôáé äçìïóéïãñáöéêÜ".

Å215.  ÐÏËÉÔÉÊÏ ÊÁÉ ÄÉÐËÙÌÁÔÉÊÏ ÑÅÐÏÑÔÁÆ
ÄéäÜóêùí: Ä. Aëåîüðïõëïò 

Ôï ìÜèçìá áõôü áðïóêïðåß íá åîïéêåéþóåé ôïõò öïéôçôÝò ìå èÝìáôá ðïõ áðáó÷ïëïýí ôï ðïëéôéêü

êáé äéðëùìáôéêü ñåðïñôÜæ. ÅîåôÜæïíôáé:  á) H ðïëéôéêÞ åßäçóç (ïñéóìüò - ðáñáäåßãìáôá) Tï

ñåðïñôÜæ (ïñéóìüò - ðáñáäåßãìáôá), â) H åßäçóç êáé ôï êïéíïâïõëåõôéêü ñåðïñôÜæ: óõãêëßóåéò

êáé áðïêëßóåéò, ã) Áñèñïãñáößá êáé ðïëéôéêü ñåðïñôÜæ êáé ìåéïíåêôÞìáôá. ÐéèáíÞ åîÝëéîç êáé

ä) Tá åéäéêÜ ñåðïñôÜæ:-Tï ðïëéôéêü êáé ôï äéðëùìáôéêü. ÅðéðëÝïí åîåôÜæïíôáé: ïé ôñüðïé ãñáöÞò

åéäÞóåùí, ñåðïñôÜæ, áðáéôÞóåéò ôùí åéäÞóåùí (äåïíôïëïãßá êáé ðñáêôéêÞ), áðáéôÞóåéò ôïõ

ñåðïñôÜæ, ç ôå÷íéêÞ áíáæÞôçóçò åéäÞóåùí êáé ç ôå÷íéêÞ ôïõ ñåðïñôÜæ.

Å217.  ØÕ×ÏËÏÃÉÁ ÔÙÍ ÏÌÁÄÙÍ 
ÄéäÜóêïõóá: Á. ×áôæïýëç 

Aíôéêåßìåíï ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé ç äéáðñïóùðéêÞ åðéêïéíùíßá êáé ç áëëçëåðßäñáóç óôéò ìéêñÝò

ïìÜäåò. Tï ìÜèçìá áðïóêïðåß óå ìéá ðñþôç åéóáãùãÞ ôùí öïéôçôþí ðïõ èá ôï åðéëÝîïõí, ôüóï

áðü èåùñçôéêÞ Üðïøç, üóï êáé áðü âéùìáôéêÞ, ìÝóá áðü ôçí óõììåôï÷Þ ôïõò óå ïìÜäåò

áõôïðáñáôÞñçóçò. 
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Å221.  ÃÁËËÉÊÇ ÃËÙÓÓÁ ÊÁÉ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ ÉÉ
ÄéäÜóêïõóá: Ì. ×ñéóôïðïýëïõ

Ôï ìÜèçìá áõôü áðïôåëåß ôç óõíÝ÷åéá ôïõ áíôßóôïé÷ïõ ìáèÞìáôïò ôïõ ÷åéìåñéíïý åîáìÞíïõ.  Ç
ðñïóÝããéóç êáé åîïéêåßùóç ôùí óðïõäáóôþí ôüóï ìå ôç ãáëëéêÞ ãëþóóá üóï êáé ìå ôï ãáëëéêü
ðïëéôéóìü ãßíåôáé åäþ óå ìåãáëýôåñï âÜèïò þóôå ç åðéêïéíùíßá ìå ôç ãáëëéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá
íá åßíáé åõ÷åñÝóôåñç.

Å222.  ÃÁËËÉÊÇ ÃËÙÓÓÁ ÊÁÉ ÃÑÁÖÇ ÓÔÁ ÌÌÅ ÉÉ
ÄéäÜóêïõóá: M. Xñéóôïðïýëïõ

Ðñüêåéôáé ãéá ôç óõíÝ÷åéá ôïõ áíôßóôïé÷ïõ ìáèÞìáôïò ôïõ ÷åéìåñéíïý åîáìÞíïõ êáé Ý÷åé íá êÜíåé
ìå ôçí ïõóéáóôéêüôåñç êáé âáèýôåñç ãíþóç êáé ÷ñÞóç ôçò ãáëëéêÞò ãëþóóáò êáé ãñáöÞò, þóôå
ïé ìÝëëïíôåò åðáããåëìáôßåò ôùí ÌÌÅ, íá åßíáé êáëÜ åöïäéáóìÝíïé óôçí áíÜðôõîç ôçò
äñáóôçñéüôçôáò ôïõò.

Å229  ÄÉÊÁÉÏ ÊÁÉ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁ-ÔÏ ÄÉÊÁÉÏ ÔÙÍ ÌÌÅ 
ÄéäÜóêùí: Á. ÔóåâÜò 

Ôï ìÜèçìá áõôü ðåñéëáìâÜíåé ôçí äéáðñáãìÜôåõóç åéäéêþí èåìÜôùí ôïõ äéêáßïõ ôçò
åðéêïéíùíßáò êáé ôùí ìÝóùí ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò. Óôéò èåìáôéêÝò åíüôçôåò ôïõ ìáèÞìáôïò
áíÞêåé, ìåôáîý Üëëùí, ç ìåëÝôç ôïõ ðëáéóßïõ ëåéôïõñãßáò ôïõ äéáäéêôýïõ ùò ìÝóïõ åðéêïéíùíßáò
êáé ùò áãïñÜò. Ôï ìÜèçìá ðñáãìáôåýåôáé åðßóçò ôá èÝìáôá êáé ôå÷íéêÝò ôçò ñýèìéóçò óôï ÷þñï
ôçò åðéêïéíùíßáò ìÝóù êáíüíùí äåïíôïëïãßáò êáé ôçí óõãêñéôéêÞ áíÜëõóç ôùí êáô' éäßáí
êáíüíùí ðïõ Ý÷ïõí èåóðéóôåß óôçí ÅëëÜäá êáé óå Üëëåò óõããåíåßò Ýííïìåò ôÜîåéò, êáèþò êáé ôçí
åöáñìïãÞ ôïõò áðü ôçí ðñáêôéêÞ ôùí ñõèìéóôéêþí áñ÷þí êáé ïñãÜíùí åðïðôåßáò êáé
áõôïññýèìéóçò.

E235.  ÐÑÏÓÅÃÃÉÓÅÉÓ ÐÏÉÇÔÉÊÙÍ ÊÅÉÌÅÍÙÍ
ÄéäÜóêïõóá: Å. Öéëïêýðñïõ

Óôï ðëáßóéï ôïõ ìáèÞìáôïò ìåëåôþíôáé ðïéçôéêÜ êåßìåíá óçìáíôéêþí ðïéçôþí ( ð.÷. ÊáâÜöçò,
ÊáñõùôÜêçò, ÓåöÝñçò, Åããïíüðïõëïò, Ñßôóïò). 
Ôï ìÜèçìá åðéêåíôñþíåôáé á) Óôçí áíÜëõóç áíôéðñïóùðåõôéêþí êåéìÝíùí êáé â) óôçí åîÝôáóç
ôùí ó÷Ýóåùí ôïõò ìå ôéò éóôïñéêÝò êáé êïéíùíéêÝò óõíèÞêåò ôçò åðï÷Þò ôïõò. Óõæçôïýíôáé èÝìáôá
üðùò ç ìïíáîéÜ ôïõ ðïéçôÞ, ïé áðüðåéñåò ôïõ íá åðéêïéíùíÞóåé ìå ôïõò ãýñù ôïõ, ç óýãêñïõóç
ôïõ ìå ôçí êïéíùíßá, ç åðéèõìßá ôïõ íá êáôáöýãåé óå Ýíáí äéáöïñåôéêü êüóìï ôïí ïðïßï
äçìéïõñãåß ìÝóù ôçò ôÝ÷íçò ôïõ.
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E236.  ÔÅ×ÍÇ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁ
ÄéäÜóêïõóá: Ð. Ñçãïðïýëïõ

Ç ôå÷íïëïãßá êáé ç ôå÷íéêÞ åßíáé Üññçêôá óõíäåäåìÝíåò ìå ôçí ôÝ÷íç, ü÷é ìüíïí óôç óçìåñéíÞ
åðï÷Þ, áëëÜ åðßóçò  áí äïýìå ôç ó÷Ýóç áõôÞ óôï ðëáßóéï ôçò ìáêñÜò éóôïñéêÞò äéÜñêåéáò, áðü
ôïõò ðñïúóôïñéêïýò ÷ñüíïõò ìÝ÷ñé êáé ôéò çìÝñåò ìáò. ÐáñÜëëçëá, ç áíÜäõóç ôùí íÝùí
ôå÷íïëïãéþí óõíäÝåôáé ìå Ýíá êáéíïýñéï áßôçìá, áõôü ôçò åíßïôå ðñïâëçìáôéêÞò êáé ðÜíôá
æçôïýìåíçò ó÷Ýóçò ìå ôïí ÷þñï ôçò ôÝ÷íçò. Áí ãéá ôï âßíôåï êáé ôç âßíôåï áñô ôï ðñüâëçìá
ìïéÜæåé êÜðïôå ëõìÝíï, ãéá ôçí ëåãüìåíç computer art ôá üñéá, ïé áìöéóâçôÞóåéò, ïé áöåëåßò
êùäéêïðïéÞóåéò óõíéóôïýí Ýíá ðëÝãìá ó÷Ýóåùí ðïõ ÷ñÞæåé êÜèå öïñÜ ìéáò åéäéêÞò óêÝøçò. Ôï
ìÜèçìá åðé÷åéñåß íá áíáðôýîåé ôçí êñéôéêÞ óêÝøç ãýñù áðü áõôÜ ôá æçôÞìáôá, ðïõ ïýôå
áõôïíüçôá åßíáé ïýôå ðñÝðåé íá ïäçãÞóïõí óå íÝá óôåñåüôõðá. Ôá âéâëßá ôçò êáèçãÞôñéáò Ê.
Ñçãïðïýëïõ ÁõôïìáôïðïéçôéêÞ, Ýíáò ëüãïò ãéá ôçí ôÝ÷íç êáé ôçí ôå÷íïëïãßá (ÁèÞíá, 1988), êáé
Ôï óþìá. Éêåóßá êáé áðåéëÞ, ÁèÞíá, 2003,  êáèþò êáé ìßá óåéñÜ Üëëùí ìåëåôçìÜôùí ðñïóöÝñïõí
èåìåëéþäç óôïé÷åßá ôçò ùò Üíù ðñïâëçìáôéêÞò êáé âéâëéïãñáöéêü õëéêü.

Å238.  Ó×ÅÄÉÁÓÌÏÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕÎÇ ØÇÖÉÁÊÙÍ ÌÅÓÙÍ 
ÊÁÉ ÐÏËÕÌÅÓÙÍ
ÄéäÜóêïíôåò: Ê. ÌïõñëÜò, Ä. Ãêïýóêïò

Óôá ðëáßóéá ôïõ ìáèÞìáôïò áõôïý èá ìåëåôçèïýí ç ó÷åäßáóç êáé ç äçìéïõñãßá äéáëïãéêþí
åöáñìïãþí ðïëõìÝóùí êáèþò êáé ç ÷ñÞóç ôïõ Äéáäéêôýïõ ùò ìÝóï ðáñïõóßáóÞò ôïõò. Ðéï
óõãêåêñéìÝíá, èá ìåëåôçèåß ç Ýííïéá ôïõ õðåñêåéìÝíïõ ùò äïìÞ áíáðáñÜóôáóçò ôçò ãíþóçò, ïé
äõíáôüôçôåò ðëïÞãçóçò êáé áíáæÞôçóçò ôçò ðëçñïöïñßáò êáé ç õëïðïßçóç ôïõ õðåñêåéìÝíïõ óôï
Äéáäßêôõï ðáñïõóéÜæïíôáò ôç ãëþóóá HTML. Óôç óõíÝ÷åéá èá ìåëåôçèïýí ïé Ýííïéåò õðåñìÝóá
êáé ðïëõìÝóá ïé ïðïßåò ïñßæïõí ôçí ïëïêëÞñùóç ðïëëáðëþí ìÝóùí üðùò Þ÷ïõ, âßíôåï, åéêüíáò,
êëð. êáé ïé ïðïßåò ïäçãïýí óôç äçìéïõñãßá ðñïçãìÝíùí åöáñìïãþí åðéêïéíùíßáò óå äéêôõáêÜ
õðïëïãéóôéêÜ ðåñéâÜëëïíôá. Èá ìåëåôçèïýí ôá âáóéêÜ óôïé÷åßá ôùí ÐïëõìÝóùí üðùò Êåßìåíï,
Åéêüíá, ¹÷ïò, Êßíçóç êáé Âßíôåï êáé èá ðáñïõóéáóôïýí ïé  öÜóåéò áíÜðôõîçò åöáñìïãþí
ðïëõìÝóùí üðùò, ðñïãñáììáôéóìüò, áíÜëõóç, ó÷åäßáóç, ðáñáãùãÞ êáé ðáñÜäïóç. Éäéáßôåñç
Ýìöáóç èá äïèåß óôç øçöéáêÞ åðåîåñãáóßá ôïõ âßíôåï êáèþò êáé óôç äçìéïõñãéêÞ/áéóèçôéêÞ
äéÜóôáóç ìéáò ðáñáãùãÞò ðïëõìÝóùí  ç ïðïßá ôáõôü÷ñïíá èá ðñÝðåé íá ÷áñáêôçñßæåôáé áðü
õøçëü âáèìü öéëéêüôçôáò ðñïò ôï ÷ñÞóôç.  ¸íá åðßóçò óçìáíôéêü èÝìá ðïõ èá åîåôáóôåß åßíáé
ç äõíáôüôçôá ðñïâïëÞò ðáñáãùãþí ðïëõìÝóùí óôï Äéáäßêôõï êáé ç ìåëÝôç ôùí áëëáãþí ðïõ
õðåéóÝñ÷ïíôáé óôá óôÜäéá ôçò áíÜëõóçò, ó÷åäéáóìïý êáé áíÜðôõîçò åöáñìïãþí ðïëõìÝóùí óôï
Äéáäßêôõï. 
Ôï ìÜèçìá ðÝñáí ôïõ èåùñçôéêïý ôìÞìáôïò èá Ý÷åé êáé Ýíôïíï åñãáóôçñéáêü ôìÞìá óôï ïðïßï
èá ãßíåôáé ç ðñáêôéêÞ Üóêçóç êáé åìðÝäùóç ôùí åííïéþí ðïõ èá áíáöåñèïýí óôï ìÜèçìá. Èá
ãßíåé ç åêìÜèçóç ôïõ Dreamweaver  ôçò Macromedia ãéá ó÷åäéáóìü êáé õëïðïßçóç ðëïýóéùí óå
ðåñéå÷üìåíï êáé ìÝóá Éóôïóåëßäùí êáèþò êáé ôïõ ëïãéóìéêïý iMovie ôçò Apple ãéá ôç øçöéáêÞ
åðåîåñãáóßá âßíôåï.
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E239.  ÅÉÄÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇÓ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ
ÄéäÜóêùí: Ì. ×áéñåôÜêçò  

Ôï ìÜèçìá áõôü äßäåé ìéá åõñýôåñç áíÜëõóç ôçò äéáöçìéóôéêÞò åðéêïéíùíßáò êáé åóôéÜæåé óå
ôñåéò êýñéåò èåìáôéêÝò åíüôçôåò: 
- Ç äéáöçìéóôéêÞ åðéêïéíùíßá ãåíéêÜ: ç äéåèíÞò äéáöçìéóôéêÞ åðéêïéíùíßá, ïé áîßåò ôçò

êïõëôïýñáò êáé ïé áîßåò ôçò áãïñÜò, ïé äéáäñïìÝò ôïõ åìðïñßïõ, ïé ìåôáëëáãÝò óôç öýóç ôçò
äéáöÞìéóçò. 

- Ïé åôáéñåßåò åðéêïéíùíßáò êáé ï ðñïãñáììáôéóìüò: ðáëéÝò êáé íÝåò ãåíéÝò äéáöçìéóôéêþí
åôáéñåéþí, ç "êáôáóêåõÞ" åíüò ðïóïôéêïðïéçìÝíïõ óýìðáíôïò, ïé ó÷Ýóåéò ôùí ðåëáôþí ìå ôéò
äéáöçìéóôéêÝò åôáéñåßåò. 

- Ç åðéêïéíùíßá: ôï óÞìá/brand óôçí éóôïñßá, ï ñüëïò ôïõ êåéìÝíïõ êáé ôçò åéêüíáò, óõãêñéôéêÞ
"áíÜãíùóç" äéáöçìßóåùí, ç áëëáãÞ ôïõ óôõë óôç äéáöçìéóôéêÞ åðéêïéíùíßá. 

E242.  ÅÕÑÙÐÁÚÊÏ ÑÅÐÏÑÔÁÆ 
ÄéäÜóêïíôåò: Ó. Ðáðáèáíáóüðïõëïò, Ð. Ðáðáäüðïõëïò

Ôï ðáñüí ìÜèçìá áðïóêïðåß íá êáôáãñÜøåé ôéò ðñùôïâïõëßåò êáé ðïëéôéêÝò ôçò ÅõñùðáúêÞò
¸íùóçò (Å.Å.) êáé íá áîéïëïãÞóåé äçìïóéïãñáöéêÜ ôéò ðïëéôéêÝò áõôÝò, üðùò êáé ôïí
ðáñåìâáôéêü ñüëï ôçò Å.Å. óôéò äéÜöïñåò ðñùôïâïõëßåò ôçò. Êáé áõôü ãéáôß ç ðáñÝìâáóç ôçò
Å.Å. óå üëïõò ó÷åäüí ôïõò ôïìåßò óôçò óýã÷ñïíçò Åõñþðçò äåí Ý÷åé áðëÜ êáé ìüíïí íá êÜíåé ìå
ôç äéåèíÞ ðïëéôéêÞ óõãêõñßá, áëëÜ êáé ìå ôéò åããåíåßò áäõíáìßåò ôçò Êïéíüôçôáò íá ÷áñÜîåé êáé
êõñßùò íá åöáñìüóåé óõíåêôéêÝò ðïëéôéêÝò. Óå áõôü óõíôåëïýí ïé ðéÝóåéò ðïõ äÝ÷åôáé êáé áðü ôá
êñÜôç ìÝëç, ôïõò öïñåßò ðïõ äñïõí óôï ðåäßï, áêüìç êáé óôç ðïñåßá ôçò ßäéáò ôçò ÅõñùðáúêÞò
ÅðéôñïðÞò, ðïõ óôçí ðñÜîç åßíáé áõôÞ ðïõ èÝôåé óå êßíçóç üëåò ôéò ðñùôïâïõëßåò.  Tï ìÜèçìá
áõôü Ý÷åé óáí óôü÷ï íá åîïéêåéþóåé ôïõò öïéôçôÝò ìå ôá èÝìáôá ôçò ó÷Ýóçò ôçò ÅëëÜäáò ìå ôçí
ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç êáèþò êáé ôá ôåêôáéíüìåíá óôï ÷þñï áõôü.

Å243.  ÁÍÔÅÃÊËÇÌÁÔÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÁÉÓÈÇÌÁ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ 
ÄéäÜóêùí: Ã. Ðáíïýóçò 

Ôï ìÜèçìá áõôü áó÷ïëåßôáé ìå ôçí ðñïëçðôéêÞ êïéíùíéêÞ êáé íïìïèåôéêÞ ðïëéôéêÞ, ôçí
áíôåãêëçìáôéêÞ êáé óùöñïíéóôéêÞ ðïëéôéêÞ êáé áíáëýåé åéäéêÜ åãêëÞìáôá (ð.÷. åãêëÞìáôá
åíçëßêùí) Þ èåóìïýò (ð.÷. öõëáêÝò) óå ó÷Ýóç ìå ôá ðñïêáëïýìåíá óôçí êïéíÞ ãíþìç áéóèÞìáôá
áíáóöÜëåéáò óå ó÷Ýóç êáé ìå ôçí Êïéíùíßáò ôçò ÅðéôÞñçóçò.
Ôï ðñïóäïêþìåíï ìáèçóéáêü áðïôÝëåóìá åßíáé ç éêáíüôçôá ôïõ öïéôçôÞ/åðáããåëìáôßá ôùí
ÌÌÅ íá óõíåéäçôïðïéÞóåé ôá üñéá ôïõ êïéíùíéêïý êáé ôéìùñçôéêïý (ðïéíéêïý) óõóôÞìáôïò (óå
ó÷Ýóç ìå ôá äéêáéþìáôá êáé ôéò åëåõèåñßåò) áëëÜ êáé íá êáôáíïÞóåé ôçí áîßá ôçò - ÷ùñßò
ðñïêáôáëÞøåéò êáé óêïðéìüôçôåò - äéá÷åßñéóçò åéäéêþí åãêëçìÜôùí (éäßùò ôùí íÝùí).



Å250.  ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÏÕ ÓÔÏ ÄÉÁÄÉÊÔÕÏ
ÄéäÜóêùí: Ê. ÌïõñëÜò, Ä. ×áñßôïò

Óýëëçøç, äçìéïõñãßá êáé óõíôÞñçóç ðåñéå÷ïìÝíïõ óôïí êõâåñíï÷þñï. ÅîåéäéêåõìÝíåò ÂÜóåéò
ÄåäïìÝíùí êáé äéá÷åßñéóÞ ôïõò.

ÐÁÉÄÉ ÊÁÉ ÌÌÅ
ÄéäÜóêïõóá: Ì. ÍôÜâïõ

Óôü÷ïò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé ç äéåñåýíçóç ôçò ðáñïõóßáò ôùí ìÝóùí óôçí êáèçìåñéíÞ æùÞ ôùí
ðáéäéþí êáé ôùí åöÞâùí, êáèþò êáé ç áíÜëõóç ìåèüäùí êáé ôå÷íéêþí ðïõ äéåõêïëýíïõí ôá
ðáéäéÜ íá åðåîåñãáóôïýí êñéôéêÜ ôá ìçíýìáôá ôùí ìÝóùí. Ôï ìÜèçìá áðïôåëåßôáé áðü ôñåéò
ãåíéêÝò åíüôçôåò. Ç ðñþôç åíüôçôá åßíáé ìéá ãåíéêÞ åéóáãùãÞ óôçí øõ÷ïëïãßá ôçò áíÜðôõîçò,
þóôå ïé öïéôçôÝò íá êáôáíïÞóïõí ôïõò ëüãïõò ãéá ôïõò ïðïßïõ ïé "åðéäñÜóåéò" ôùí ìÝóùí
äéáöÝñïõí áíÜëïãá ìå ôçí çëéêßá ôïõ ðáéäéïý. Ç äåýôåñç åíüôçôá êáëýðôåé åéäéêÜ èÝìáôá
ó÷åôéêÜ ìå ôçí åìðëïêÞ ôùí ìÝóùí óôç æùÞ ôùí ðáéäéþí ðïõ áöïñïýí åðéäñÜóåéò óôç óêÝøç, ôá
óõíáéóèÞìáôá êáé ôéò äéáðñïóùðéêÝò ó÷Ýóåéò. Óôçí Ôñßôç åíüôçôá ðáñïõóéÜæïíôáé óôïé÷åßá êáé
ôå÷íéêÝò ôçò áãùãÞò êáé åêðáßäåõóçò óôá ìÝóá åðéêïéíùíßáò.

Å246. ÖÅÌÉÍÉÓÔÉÊÅÓ ÐÑÏÓÅÃÃÉÓÅÉÓ ÓÔÏÍ ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏ
ÄéäÜóêïõóåò: Ì. Êïìíçíïý, Ã. ÁèáíáóÜôïõ

Ôï ìÜèçìá óôï÷åýåé íá ðáñïõóéÜóåé ôç öåìéíéóôéêÞ ðñïóÝããéóç óôçí êéíçìáôïãñáöéêÞ èåùñßá.
ÅîåôÜæïíôáé èÝìáôá üðùò ðáôñéáñ÷ßá, ôï áíäñéêü âëÝììá, ôá ìïôßâá ôçò áíäñéêÞò êõñéáñ÷ßáò
êáé ôá óôïé÷åßá Üñèñùóçò ôïõ ãõíáéêåßïõ ëüãïõ.
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ÐEPIEXOMENO ÓEMINAPIÙNÐEPIEXOMENO ÓEMINAPIÙN

XEIMEPINO - ÅÁÑÉÍÏ EÎAMHNO

Ó101.  TÇËÅÏÐÔÉÊÁ PÅÐÏÑÔÁÆ 
ÏñãÜíùóç: Ïðôéêïáêïõóôéêü ÅñãáóôÞñéï

1. Tá äåëôßá ôçëåïðôéêþí åéäÞóåùí (ðåñéãñáöÞ êáôçãïñéþí) 
2. Tï ðñüâëçìá ôïõ ôçëåïðôéêïý ÷ñüíïõ 
3. Eéêüíá êáé ëüãïò: ç ôçëåüñáóç äåí åßíáé ñáäéüöùíï ìå åéêüíá ïýôå âÝâáéá åöçìåñßäá 
4. H ôçëåïðôéêÞ ãñáöÞ: ðáñáäåßãìáôá êáé áóêÞóåéò. 

O ãñáðôüò êáé ï æùíôáíüò ôçëåïðôéêüò ëüãïò 
5. H åðéëïãÞ ôùí åéäÞóåùí ãéá ôç ôçëåüñáóç: ÃåíéêÝò áñ÷Ýò. 
6. Tï ðñüâëçìá ôçò ðáñïõóßáóçò êáé ïé ôå÷íéêÝò ôçò 
7. Tï ôçëåïðôéêü ñåðïñôÜæ êáé ç óåíáñéïðïßçóç ôùí èåìÜôùí 
8. BáóéêÝò áñ÷Ýò ôçëåïðôéêÞò (äçìïóéïãñáöéêÞò) äåïíôïëïãßáò 
9. Tçëåüñáóç êáé ïìÜäåò ðßåóçò 
ÐñáêôéêÞ åîÜóêçóç óôçí ðáñáãùãÞ ôçëåïðôéêïý ñåðïñôÜæ. 

Ó.102  ÅÌÐÅÉÑÉÊÇ ÅÑÅÕÍÁ ÓÔÁ ÌÌÅ 
ÄéäÜóêïõóá: Ñ. Ðáíáãéùôïðïýëïõ

Óêïðüò ôïõ óåìéíáñßïõ åßíáé íá ðáñïõóéÜóåé êáé íá ó÷ïëéÜóåé ôéò ðéï äéáäåäïìÝíåò
ðñïóåããßóåéò ó÷åôéêÜ ìå ôç ìåèïäïëïãßá êáé ôéò ôå÷íéêÝò ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé óôéò äéÜöïñåò
Ýñåõíåò ãéá ôá ìÝóá ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò. Ôá ðëåïíåêôÞìáôá áëëÜ êáé ïé ðåñéïñéóìïß óôç ÷ñÞóç
ðïóïôéêþí Þ / êáé ðïéïôéêþí ìåèüäùí ãéá ôç óõëëïãÞ êáé áíÜëõóç äåäïìÝíùí èá áðïôåëÝóïõí
Ýíáí áðü ôïõò Üîïíåò ôçò ðñïâëçìáôéêÞò ôïõ óåìéíáñßïõ êáé èá áîéïëïãçèïýí áíÜëïãá ìå ôç
èåìáôéêÞ êáé ôï ó÷åäéáóìü ôçò åêÜóôïôå Ýñåõíáò. Eðßóçò èá ðáñïõóéáóôïýí äéÜöïñåò ðïéïôéêÝò
ìÝèïäïé êáé ôå÷íéêÝò áíÜëõóçò äåäïìÝíùí ðïõ åöáñìüæïíôáé óôçí Ýñåõíá ôçò åðéêïéíùíßáò êáé
ôùí ÌÌÅ (ð.÷. áöçãçìáôéêÞ áíÜëõóç, áíÜëõóç ðåñéå÷ïìÝíïõ ëüãïõ êáé åéêüíáò, óõíôáêôéêÞ
áíÜëõóç, óõíåíôåýîåéò åéò âÜèïò, ê.Ü.) êáé èá ãßíåé óõãêñéôéêÞ áðïôßìçóç ôçò áíáëõôéêÞò ôïõò
åìâÝëåéáò. Ïé äéÜöïñåò ìÝèïäïé êáé ôå÷íéêÝò áíÜëõóçò èá ðáñïõóéáóôïýí ðÜíù óå
óõãêåêñéìÝíá ðáñáäåßãìáôá ôá ïðïßá èá áíôëïýíôáé áðü ôçí åðéêáéñüôçôá êáé ôçí ðñáêôéêÞ
äéáöüñùí ÌÌÅ. 

Ó104.  HËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ ÅÍÔÕÐÏÕ 
ÄéäÜóêùí: Ì. ÌåúìÜñçò

Tï óåìéíÜñéï áõôü Ý÷åé ùò áíôéêåßìåíï ôçí åðåîåñãáóßá êåéìÝíùí êáé åéêüíùí ìå Ç/Õ êáé ôç
äéá÷åßñéóç çëåêôñïíéêþí óåëßäùí. ÐñïâëÝðåôáé ç êáôÜñôéóç êáé ç ðñáêôéêÞ åîÜóêçóç óôç
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óýëëçøç, ôï ó÷åäéáóìü, ôç äçìéïõñãßá êáé äéá÷åßñéóç óåëßäáò ÷ñçóéìïðïéþíôáò íÝá ôå÷íïëïãéêÜ
ìÝóá, óýìöùíá ìå ôéò äõíáôüôçôåò ôïõ õëéêïý êáé ôïõ ëïãéóìéêïý ôïõ TìÞìáôïò.

Ó107.  ÈÅÌÁÔÁ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ
ÄéäÜóêïõóá: Ñ. Ðáíáãéùôïðïýëïõ 

Ï ó÷åäéáóìüò ôçò åðéêïéíùíßáò, ôüóï óôï äéáðñïóùðéêü, üóï êáé óôï ìáæéêü åðßðåäï, Ý÷åé
áðïôåëÝóåé ìéá ôõðïðïéçìÝíç üøç ôçò óýã÷ñïíçò æùÞò. Ìå ðïéï ôñüðï äéáäßäïíôáé ïé éäÝåò ìÝóù
ôùí ÌÌÅ êáé Üëëùí åðéêïéíùíéáêþí äéáýëùí; Ðþò ôá ìÝëç ôïõ êïéíïý ðñïóëáìâÜíïõí Ýíá
êïéíùíéêü ìÞíõìá; Ðþò ìðïñïýí íá ðñïóäéïñéóèïýí ïé áìößäñïìåò åðéäñÜóåéò ðïõ
äçìéïõñãïýíôáé áíÜìåóá óôï êïéíü êáé óôéò ìåèüäïõò åðéêïéíùíéáêÞò åêóôñáôåßáò ðïõ
åðéëÝãïíôáé; Ç ìåëÝôç ôùí åñùôçìÜôùí áõôþí ìðïñåß íá áðïôåëÝóåé óçìáíôéêü âïÞèçìá ãéá ôç
÷Üñáîç óôñáôçãéêþí óôéò äçìüóéåò åêóôñáôåßåò êïéíùíéêïý ðåñéå÷ïìÝíïõ, üðùò ð.÷. ãéá ôï
êÜðíéóìá, ôá íáñêùôéêÜ, ôï AIDS, ôïõò "ìáñáèþíéïõò áãÜðçò" ðïõ õðïóôçñßæïõí äéÜöïñïõò
êïéíùíéêïýò óêïðïýò áëëçëåããýçò, ôï êôçìáôïëüãéï, ôï ðñüãñáììá óõíÝíùóçò êïéíïôÞôùí
"Êáðïäßóôñéáò" êëð. 
Óôï ìÜèçìá èá ìåëåôçèïýí ïé åöáñìïãÝò ôçò èåùñßáò ôçò åðéêïéíùíßáò êáé èá ðáñïõóéáóôïýí
ïñéóìÝíá åðéêïéíùíéáêÜ åñãáëåßá ÷ñçóéìïðïéþíôáò ðáñáäåßãìáôá ðñáãìáôéêþí
åðéêïéíùíéáêþí äñáóôçñéïôÞôùí. Ôï óåìéíÜñéï èá Ý÷åé ðåñéóóüôåñï åöáñìïóìÝíï ÷áñáêôÞñá
åðåéäÞ èá åóôéÜæåôáé óôçí áíÜëõóç óõãêåêñéìÝíùí ðáñáäåéãìÜôùí áðü ôçí åðéêïéíùíéáêÞ
ðñáêôéêÞ.

Ó.108  ÏÐÔÉÊÇ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁ - ÏÐÔÉÊÏÓ Ó×ÅÄÉÁÓÌÏÓ
ÄéäÜóêùí: Ä. ×áñßôïò

Ôï óåìéíÜñéï áõôü áöïñÜ óôïí ó÷åäéáóìü êáé ôçí ëåéôïõñãßá ôùí øçöéáêþí åéêüíùí óôï
óýã÷ñïíï åðéêïéíùíéáêü ðåñéâÜëëïí êáé óôï÷åýåé óôçí üóï ôï äõíáôüí ðëçñÝóôåñç ðáñïõóßáóç
ôùí èåùñçôéêþí áëëÜ êáé ôùí ôå÷íéêþí äéáóôÜóåùí ôïõ æçôÞìáôïò. Óå üëç ôçí äéÜñêåéá ôïõ
óåìéíáñßïõ, åðé÷åéñåßôáé ç åîïéêåßùóç ôùí öïéôçôþí êáé öïéôçôñéþí ìå íÝá øçöéáêÜ åñãáëåßá
åðåîåñãáóßáò óôáôéêÞò åéêüíáò, êÜíïíôáò ÷ñÞóç êáôÜëëçëïõ ëïãéóìéêïý. ÐáñÜëëçëá, ãßíïíôáé
ðáñïõóéÜóåéò ðïõ áöïñïýí óôá  åîÞò æçôÞìáôá:
- Ç åéêüíá óôçí æùÞ ôïõ áíèñþðïõ, ôïí ðïëéôéóìü êáé ôçí åðéêïéíùíßá
- Ç ãñáöéóôéêÞ êáé ç ó÷Ýóç ôçò ìå ôçí åðéêïéíùíßá
- Óýíèåóç óôáôéêÞò åéêüíáò: âáóéêÝò áñ÷Ýò êáé ðáñáäåßãìáôá
- ØçöéáêÞ åéêüíá, áíÜëõóç, ôå÷íéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ, ðåñéöåñåéáêÜ
- ÅéóáãùãÞ óôçí åðåîåñãáóßá åíôýðùí êáé åðåîçãçìáôéêÞ áíáöïñÜ óå ðñáêôéêÜ æçôÞìáôá ðïõ

áöïñïýí óôçí ôõðïãñáößá 
- Ç äçìéïõñãßá óôáôéêÞò åéêüíáò ãéá ÷ñÞóç óå hypermedia êáé óôï äéáäßêôõï
- Êéíïýìåíç ãñáöéóôéêÞ - animation.
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Ó109. ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ ÄÇÌÏÓÉÏÃÑÁÖÉÊÙÍ ÐÇÃÙÍ
ÄéäÜóêïíôåò: Ó. Ðáðáèáíáóüðïõëïò, Ã. Ðïëßôçò

Ôï äýóêïëï ãéá Ýíáí äçìïóéïãñÜöï äåí åßíáé íá áðïêôÞóåé ðñüóâáóç óôéò "åðßóçìåò ðçãÝò"
åíçìÝñùóçò. Áõôü åßíáé áðü ôá ðñþôá ðñÜãìáôá ðïõ ìáèáßíåé ìå åõêïëßá üôáí áñ÷ßóåé íá
åñãÜæåôáé ó' Ýíá ìÝóï ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò. ¢ëëùóôå ïé "åðßóçìåò ðçãÝò", ðñïêåéìÝíïõ íá
ðñïùèÞóïõí ôéò èÝóåéò ôïõ êüììáôïò, ôïõ äçìüóéïõ Þ ôïõ éäéùôéêïý öïñÝá ôïí ïðïßï
åêðñïóùðïýí, åðéäéþêïõí íá Ý÷ïõí ôáêôéêÞ åðáöÞ ìå ôïí äçìïóéïãñÜöï. Ôï äýóêïëï åßíáé ç
áðüêôçóç êáé, óôçí ðïñåßá, ç äéá÷åßñéóç ôùí ëåãüìåíùí "áíåðßóçìùí ðçãþí". Ïé ðçãÝò áõôÝò
äßíïõí ôéò óçìáíôéêÝò ðëçñïöïñßåò áðü ôéò ïðïßåò ðñïêýðôïõí ôá áðïêáëõðôéêÜ ñåðïñôÜæ. Ðïý
êáé ðþò âñßóêåé ï äçìïóéïãñÜöïò áõôÝò ôéò ðçãÝò; Ðþò ôéò äéá÷åéñßæåôáé; Ðþò ôéò äéáôçñåß; Ðüôå
êáé ãéá ðïéïõò ëüãïõò ôéò ÷Üíåé;
Ó' áõôÜ ôá âáóéêÜ åñùôÞìáôá äßíïíôáé áðáíôÞóåéò ìÝóá áðü ôï ìÜèçìá "Äéá÷åßñéóç ôùí
äçìïóéïãñáöéêþí ðçãþí".

Ó202  ÔÁ ÄÉÅÈÍÇ ÅÉÄÇÓÅÏÃÑÁÖÉÊÁ ÐÑÁÊÔÏÑÅÉÁ
Äéåõèýíïíôåò: M. MåúìÜñçò, A. Xñéóôïäïõëßäçò

Óôï óåìéíÜñéï áõôü ìåëåôÜôáé ç äïìÞ êáé ç äéêôýùóç ôùí äéåèíþí åéäçóåïãñáöéêþí
ðñáêôïñåßùí, ôüóï óå åðßðåäï ïñãÜíùóçò êáé ëåéôïõñãßáò, üóï êáé óå åðßðåäï äéá÷åßñéóçò ôçò
ðëçñïöïñßáò.

Ó204.  EÉÄÉÊÁ ÑÅÐÏÑÔÁÆ 
ÄéäÜóêïíôåò: Ó. Ðáðáèáíáóüðïõëïò, Ë. ÔáãìáôÜñ÷çò 

Óôï óåìéíÜñéï áõôü åðé÷åéñåßôáé ìéá "åñãáóôçñéáêÞ" åðåîåñãáóßá ôçò åéäçóåïãñáößáò ãéá íá
áðïêáëõöèåß ï ñüëïò ôçò äçìïóéïãñáößáò óôç äéá÷åßñéóç ôçò ðëçñïöïñßáò. ÅðéëÝãïíôáé áðü ôï
äéäÜóêïíôá êáé ôïõò öïéôçôÝò ïñéóìÝíïé êåíôñéêïß Üîïíåò ôçò èåìáôïëïãßáò ðïõ äéáìïñöþíïõí
ôçí çìåñÞóéá äéÜôáîç ôçò Ýíôõðçò åðéêïéíùíßáò óôçí ôñÝ÷ïõóá ðåñßïäï (ð.÷., ðñïåêëïãéêÞ
åêóôñáôåßá, ñüëïò ðåñéèùñéáêþí ïìÜäùí, ðïëéôéóôéêÜ). Må âÜóç áõôÝò ôéò åðéëïãÝò èá õðÜñ÷åé
åðåîåñãáóßá áðü ðëåõñÜò ïìÜäùí ôçò åéäçóåïãñáößáò êáé óýãêñéóç ìå ôçí áíôßóôïé÷ç
óõãêåêñéìÝíùí åöçìåñßäùí, ìå óôü÷ï íá äéåñåõíçèåß ç äéáäéêáóßá ôçò äçìïóéïðïßçóçò. 

Ó205.  ÐÁÑÁÃÙÃÇ ÔÇËÅÔÁÉÍÉÙÍ ÊÁÉ ÖÉËÌ ÍÔÏÊÏÕÌÅÍÔÏÕ
ÏñãÜíùóç: Ïðôéêïáêïõóôéêü ÅñãáóôÞñéï 

EéóáãùãÞ óôçí ðáñáãùãÞ ôçëåôáéíéþí êáé íôïêéìáíôÝñ. IóôïñéêÞ áíáóêüðçóç, äïìéêÞ åîÝôáóç,
êñéôéêÞ áíÜëõóç, êáé ìåëÝôç äéáöüñùí åéäþí ôçëåïðôéêþí ðñïãñáììÜôùí "íôïêïõìÝíôïõ"
(éóôïñéêþí, âéïãñáöéêþí, êïéíùíéêþí, åêðáéäåõôéêþí ê.ëð.). Tï ìÜèçìá ðåñéëáìâÜíåé
äéáëÝîåéò, ðñïâïëÝò ôçëåïðôéêþí ðñïãñáììÜôùí êáé óõæçôÞóåéò. ÐñáêôéêÞ åîÜóêçóç óôçí
ðáñáãùãÞ ôçëåôáéíéþí êáé íôïêéìáíôÝñ, êáèþò êáé óõããñáöÞ óåíáñßïõ.

119

ïäçãüò óðïõäþí

ôìÞìá åðéêïéíùíßáò êáé ìÝóùí ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò

Ì
Á

È
Ç

Ì
Á

Ô
Á



Ó208.  ÄÉÁÄÉÊÔÕÁÊÇ ÄÇÌÏÓÉÏÃÑÁÖÉÁ
ÄéäÜóêïíôåò: M. MåúìÜñçò 
Ìå äõíáôüôçôá óõíå÷ïýò ðñüóâáóçò óå äéåèíåßò êáé åëëçíéêÝò ðçãÝò, ï öïéôçôÞò/ôñéá åéóÜãåôáé
óôçí Ýñåõíá, äéá÷åßñéóç êáé äçìéïõñãßá ôçò äçìïóéïãñáöéêÞò åßäçóçò óôï äéáäßêôõï.  

Ó209.  ÆÇÔÇÌÁÔÁ ÖÉËÏÓÏÖÉÁÓ ÔÇÓ ÃËÙÓÓÁÓ
ÄéäÜóêùí: Ó. Ìïó÷ïíÜò

ÅîåôÜæïíôáé èÝìáôá áðü ôç èåùñßá ôçò óçìáóßáò êáé ôçò åðéêïéíùíßáò ðïõ áðáó÷üëçóáí ôá
êéíÞìáôá ôïõ ëïãéêïý èåôéêéóìïý êáé ôçò öéëïóïößáò ôçò êáèçìåñéíÞò ãëþóóáò· äéåñåõíþíôáé
åðßóçò ïé óýã÷ñïíåò ôÜóåéò óôç öéëïóïößá ôçò ãëþóóáò. ÅíäåéêôéêÜ èÝìáôá: óçìáóßá êáé
áëÞèåéá, åðé÷åéñçìáôïëïãßá, íüçóç êáé ãëþóóá, íüçìá êáé áíáöïñÜ, ç èåùñßá ôùí ëåêôéêþí
ðñÜîåùí, ñçôïñéêÞ ïñãÜíùóç ôïõ ëüãïõ, èåùñßåò ðñüóëçøçò, ìïíôÝëá ôçò åðéêïéíùíßáò êáé
ìåôáöïñéêÝò áíôéëÞøåéò ãéá ôçí åðéêïéíùíßá, ãëùóóéêÜ ðñüôõðá óôç ëïãïôå÷íßá. Ôï óåìéíÜñéï
åðéêåíôñþíåôáé óå äéáöïñåôéêü èÝìá êÜèå åîÜìçíï.

Å232.  ÓÕÃÃÑÁÖÇ ÁÊÁÄÇÌÁÚÊÏÕ ÄÏÊÉÌÉÏÕ 
ÄéäÜóêïõóá: Å. Öéëïêýðñïõ

Óêïðüò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé íá  åîáóêçèïýí ïé öïéôçôÝò óôç óõããñáöÞ  áêáäçìáúêþí åñãáóéþí.
Óôç äéÜñêåéá  ôùí ìáèçìÜôùí åîåôÜæïíôáé åê ôïõ  óýíåããõò ïñéóìÝíá ëïãïôå÷íéêÜ êåßìåíá
ÅëëÞíùí Þ îÝíùí óõããñáöÝùí (ð.÷. ÌÜñêåò,  Ìðüñ÷åò, Êáëâßíï, ×áôæÞò, Ìßããáò) êáé ïé
öïéôçôÝò êáëïýíôáé íá åêðïíÞóïõí åñãáóßåò áíáöïñéêÜ ìå ôá êåßìåíá áõôÜ. Ãßíåôáé áíáëõôéêÞ
äéüñèùóç ôùí åñãáóéþí, ìå Ýìöáóç óå æçôÞìáôá äïìÞò, äéáôýðùóçò, óáöÞíåéáò êáé äéÜñèñùóçò
ôçò åðé÷åéñçìáôïëïãßáò.

Ó110.  MONITORING ÓÔÁ ÌÌÅ
Äéåõèýíùí: Ã. Ðëåéüò

Ôï ÅñãáóôÞñéï ÊïéíùíéêÞò ¸ñåõíáò êáé Ì.Ì.Å. ôïõ ÔïìÝá ÊïéíùíéêÞò êáé ÐïëéôéêÞò
ÁíÜëõóçò ôçò Åðéêïéíùíßáò êÜèå åîÜìçíï åêðáéäåýåé ïñéóìÝíï áñéèìü öïéôçôþí/-ôñéþí óôçí
ôåêìçñßùóç êáé áíÜëõóç: á) ôçëåïðôéêþí ðñïãñáììÜôùí (ð.÷. åéäÞóåùí êáé åíçìåñùôéêþí
åêðïìðþí), â) Ôýðïõ (ð.÷. êýñéùí Üñèñùí, ðïëéôéêïý ñåðïñôÜæ ê.ëð.). Ï áñéèìüò ôùí öïéôçôþí
áíáêïéíþíåôáé óôçí áñ÷Þ êÜèå åîáìÞíïõ áðü ôç Ãñáììáôåßá ôïõ ÔìÞìáôïò. Äåêôïß ãßíïíôáé
öïéôçôÝò ðïõ âñßóêïíôáé óôï 3ï Ýôïò óðïõäþí. Ôï ÅñãáóôÞñéï åßíáé ðñïáéñåôéêü êáé ÷ïñçãåßôáé
ðéóôïðïéçôéêü åðéôõ÷ïýò ðáñáêïëïýèçóçò.

120 åèíéêü êáé êáðïäéóôñéáêü ðáíåðéóôÞìéï áèçíþí



Êáèïìïëüãçóéò ôùí ðôõ÷éïý÷ùí 
ôïõ ÔìÞìáôïò Åðéêïéíùíßáò 
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H
éäéüôçôá ôïõ öïéôçôÞ áðïêôÜôáé ìå ôçí åããñáöÞ ôïõ óå A.E.I. êáé áðïâÜëëåôáé ìå ôç
ëÞøç ôïõ ðôõ÷ßïõ. Oé öïéôçôÝò äéêáéïýíôáé íá êÜíïõí ÷ñÞóç üëùí ôùí åãêáôáóôÜóåùí
êáé ôùí ìÝóùí ìå ôá ïðïßá åßíáé åîïðëéóìÝíï ôï A.E.I. ãéá ôçí åêðëÞñùóç ôïõ

åêðáéäåõôéêïý ôïõ Ýñãïõ, óýìöùíá ìå ôïí åóùôåñéêü êáíïíéóìü êáé ôéò áðïöÜóåéò ôùí
áñìüäéùí ïñãÜíùí ôïõ A.E.I.

ÄÙÑÅÁÍ ÄÉÁÍÏÌÇ ÓÕÃÃÑÁÌÌÁÔÙÍ

Óýìöùíá ìå ôéò éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò ïé äéäÜóêïíôåò ïöåßëïõí íá ðñïôåßíïõí 2 Þ ðåñéóóüôåñåò
äéáæåõêôéêÝò åðéëïãÝò óõããñáììÜôùí ãéá êÜèå ìÜèçìá ôïõ ðñïãñÜììáôïò óðïõäþí, åíþ óôçí
êÜèå åðéëïãÞ ðñÝðåé íá ðåñéëáìâÜíåôáé 1 êá ìüíï óýããñáììá. Ôï 1 óýããñáìá ìðïñåß íá
ðåñéëáìâÜíåé 2 âéâëßá, ôï 1 åê ôùí ïðïßùí ëåéôïõñãåß ùò âïÞèçìá ãéá ôçí áíÜãíùóç êáé
êáôáíüçóç ôïõ áíôßóôïé÷ïõ ðñïôåéíüìåíïõ óõããñÜììáôïò.
Ïé ðñïðôõ÷éáêïß öïéôçôÝò äéêáéïýíôáé íá åðéëÝîïõí 1 äéäáêôéêü óýããñáììá ãéá êÜèå ìÜèçìá
ôïõ ðñïãñÜììáôïò óðïõäþí. ÅðéëïãÞ 2ïõ óõããñÜììáôïò ãéá ôï ßäéï ìÜèçìá äåí åðéôñÝðåôáé,
áêüìá êé áí Üëëáîå ôï ðñïôåéíüìåíï óýããñáììá Þ áêüìá êé áí ï öïéôçôÞò äåí åðÝëåîå êáíÝíá
áðü ôá ðñïôåéíüìåíá äéäáêôéêÜ óõããñÜììáôá Üëëïõ ìáèÞìáôïò ôïõ ðñïãñÜììáôïò óðïõäþí.
ÅÜí ïé öïéôçôÝò åðéëÝîïõí ðåñéóóüôåñá åðéëåãüìåíá ìáèÞìáôá áðü üóá áðáéôïýíôáé ãéá ôç
ëÞøç ôïõ ðôõ÷ßïõ, ôï äéêáßùìá åðéëïãÞò êáé äùñåÜí ðñïìÞèåéáò äéäáêôéêïý óõããñÜììáôïò äåí
åðåêôåßíåôáé êáé óôá åðéðëÝïí ìáèÞìáôá ðïõ áõôïß åðÝëåîáí êáé åîåôÜóôçêáí, áêüìç êé áí áõôÜ
õðïëïãßæïíôáé ãéá ôç ëÞøç ôïõ ðôõ÷ßïõ.
Ïé öïéôçôÝò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí óðïõäþí ôïõò äéêáéïýíôáé äùñåÜí 48 óõããñÜììáôá, üóá êáé
ôá ìáèÞìáôá ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá ôç ëÞøç ôïõ ðôõ÷ßïõ ôïõò.
Ôï ïéêåßï Á.Å.É. áíáëáìâÜíåé ôçí êÜëõøç ôçò äáðÜíçò ãéá ôç äéáíïìÞ ðñüóèåôïõ öáêÝëïõ, ôïí
ïðïßï ìðïñåß ï äéäÜóêùí íá ÷ïñçãÞóåé óôïõò öïéôçôÝò ãéá ôç åîáóöÜëéóç ôçò ðïëýðëåõñçò êáé
óöáéñéêÞò åíçìÝñùóÞò ôïõò ðÜíù óôï ðåñéå÷üìåíï ôïõ ìáèÞìáôïò. Ï öÜêåëïò ìðïñåß íá
ðåñéÝ÷åé âáóéêÜ åðéóôçìïíéêÜ Üñèñá, óçìåéþóåéò, ìåëÝôåò êáé ó÷åôéêÞ âéâëéïãñáöéêÞ áíáöïñÜ,
ôï äå ðåñéå÷üìåíü ôïõ äéáìïñöþíåôáé ìå ðëÞñç åõèýíç ôïõ äéäÜóêïíôá. 
¼ëïé ïé öïéôçôÝò ðïõ åããñÜöïíôáé óôï Á' åîÜìçíï ôïõ ÔìÞìáôïò, ìå åéóáãùãéêÝò, ìå
ìåôåããñáöÞ Þ ìå êáôáôáêôÞñéåò åîåôÜóåéò áðü Ô.Å.É. óå Á.Å.É., Ý÷ïõí äéêáßùìá íá ðÜñïõí
äùñåÜí ôá ðáíåðéóôçìéáêÜ óõããñÜììáôá ãéá ôá ìáèÞìáôá ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôï åíäåéêôéêü
ðñüãñáììá óðïõäþí ãéá ôï åîÜìçíï ôïýôï. Ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé åîáêïëïõèïýí íá öïéôïýí
óôï ßäéï ÔìÞìá, ïé öïéôçôÝò Ý÷ïõí äéêáßùìá íá ðáßñíïõí äùñåÜí ôá ðáíåðéóôçìéáêÜ
óõããñÜììáôá ãéá ôá ìáèÞìáôá ðïõ ôï åíäåéêôéêü ðñüãñáììá óðïõäþí ðñïâëÝðåé óå êÜèå
åîÜìçíï.
Áðü ôï áêáäçìáúêü Ýôïò 1996-97 óôïõò ðôõ÷éïý÷ïõò Á.Å.É. ðïõ åããñÜöïíôáé ãéá áðüêôçóç
äåýôåñïõ ðôõ÷ßïõ Á.Å.É., äåí ÷ïñçãïýíôáé äùñåÜí óõããñÜììáôá.
ÖïéôçôÞò ðïõ ðáñÝëåéøå íá ðáñáëÜâåé ôá âéâëßá êáé ôéò óçìåéþóåéò ìÝóá óôéò ðñïèåóìßåò ðïõ
ïñßæïíôáé, ÷Üíåé ôï äéêáßùìá ôïýôï ãéá ôï áíôßóôïé÷ï ìÜèçìá.
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Óôïõò ìåôáðôõ÷éáêïýò öïéôçôÝò äåí ÷ïñçãïýíôáé äùñåÜí óõããñÜììáôá (âéâëßá, óçìåéþóåéò
ê.ëð.).
Ç äùñåÜí äéáíïìÞ ôùí óõããñáììÜôùí äéáêüðôåôáé ìåôÜ ôçí ðÜñïäï ôçò åëÜ÷éóôçò äéÜñêåéáò
óðïõäþí ðñïóáõîáíüìåíçò êáôÜ äýï (2) Ýôç. 

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÅÓ ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ

Ôï ÔìÞìá ÷ñçóéìïðïéåß ôéò õðïëïãéóôéêÝò êáé ôçëåðéêïéíùíéáêÝò õðïäïìÝò ðïõ Ðáíåðéóôçìßïõ
Áèçíþí:

ÇëåêôñïíéêÞ Ãñáììáôåßá 

Ç åöáñìïãÞ áõôÞ óáò ðáñÝ÷åé ôç äõíáôüôçôá íá åðéêïéíùíÞóåôå ìå ôç Ãñáììáôåßá ôïõ ÔìÞìáôüò
áðü ïðïéïäÞðïôå Ç/Õ, ïðïõäÞðïôå óôïí êüóìï! Áðü ôï óðßôé, ôï internetcafe, ôçí åîï÷éêÞ
êáôïéêßá, ôç âéâëéïèÞêç, ìðïñåßôå íá ðñáãìáôïðïéÞóåôå äéÜöïñåò åíÝñãåéåò ðïõ áöïñïýí åóÜò
êáé ôç Ãñáììáôåßá, åýêïëá êáé ãñÞãïñá.
Áíáëõôéêüôåñá, ïé ÖïéôçôÝò Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá:

-íá äïõí Þ/êáé íá åêôõðþóïõí ôç âáèìïëïãßá ôïõò
- óå êÜðïéá Þ óå üëåò ôéò åîåôáóôéêÝò ðåñéüäïõò
- óå Ýíá Þ ðåñéóóüôåñá ìáèÞìáôá, Þ óõãêåíôñùôéêÜ
- ìå âÜóç ôéò åðéôõ÷çìÝíåò Þ ôéò áðïôõ÷çìÝíåò ðñïóðÜèåéåò

- íá Ý÷ïõí ðëçñïöïñßåò ãéá ïðïéïäÞðïôå ìÜèçìá ôïõ ÐñïãñÜììáôïò Óðïõäþí (äéäáêôéêÝò
ìïíÜäåò, âÜóç, þñåò äéäáóêáëßáò, êáèçãçôÞò, óõããñÜììáôá êôë)

- íá äçëþóïõí ôá ìáèÞìáôá ðïõ åíäéáöÝñïíôáé íá ðáñáêïëïõèÞóïõí óôï åðüìåíï åîÜìçíï

- íá óõìðëçñþóïõí áéôÞóåéò ãéá ôçí Ýêäïóç ïðïéïõäÞðïôå äéáèÝóéìïõ ðéóôïðïéçôéêïý Ý÷åé
êáèïñßóåé ç Ãñáììáôåßá (áíáëõôéêÞò âáèìïëïãßáò, óôñáôïëïãßáò, åöïñßáò ê.Ü.)

Ó÷åôéêÜ: http://my-studies.uoa.gr/
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ÇëåêôñïíéêÞ äÞëùóç óõããñáììÜôùí 

Ôï óýóôçìá ÅÕÄÏÎÏÓ åßíáé ìéá ðñùôïðïñéáêÞ õðçñåóßá ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò Äéá Âßïõ
ÌÜèçóçò & ÈñçóêåõìÜôùí ãéá ôçí Üìåóç êáé ïëïêëçñùìÝíç ðáñï÷Þ ôùí ÓõããñáììÜôùí ôùí
öïéôçôþí ôùí Ðáíåðéóôçìßùí êáé ôùí ÔÅÉ ôçò åðéêñÜôåéáò.
Ç äéáäéêáóßá åßíáé ðëÞñùò áõôïìáôïðïéçìÝíç êáé ðñïóöÝñåé:

- ÐëÞñç åíçìÝñùóç óôïõò öïéôçôÝò ãéá ôá ðáñå÷üìåíá ÓõããñÜììáôá óå êÜèå ìÜèçìá
- Äõíáôüôçôá Üìåóçò ðáñáëáâÞò ôùí ÓõããñáììÜôùí êáé
- Áðïôåëåóìáôéêïýò ìç÷áíéóìïýò ãéá ôçí ôá÷åßá áðïæçìßùóç ôùí Åêäïôþí êáé ãéá ôçí

áðïôñïðÞ ôçò êáôá÷ñçóôéêÞò åêìåôÜëëåõóçò ôùí äçìüóéùí ðüñùí

ÐÑÏÓÏ×Ç: Ðñéí ôç äÞëùóç ôùí ÓõããñáììÜôùí óôïí ÅÕÄÏÎÏ èá ðñÝðåé íá Ý÷åé ðñïçãçèåß ç
ßäéá áíôßóôïé÷ç äÞëùóç óõããñáììÜôùí óôï Óýóôçìá ÇëåêôñïíéêÞò Ãñáììáôåßáò ôïõ Ðáí/ìéïõ.

Ó÷åôéêá: http://eudoxus.gr/

ÇëåêôñïíéêÞ ôÜîç 

Ç ðëáôöüñìá ç-ÔÜîç ÅÊÐÁ åßíáé Ýíá ïëïêëçñùìÝíï Óýóôçìá Äéá÷åßñéóçò Çëåêôñïíéêþí
ÌáèçìÜôùí. ¸÷åé ó÷åäéáóôåß ìå ðñïóáíáôïëéóìü ôçí åíßó÷õóç ôçò êëáóóéêÞò äéäáóêáëßáò êáé
ôçí åíóùìÜôùóç ôùí ÔÐÅ óôçí åêðáéäåõôéêÞ äéáäéêáóßá. Õðïóôçñßæåé ôçí Áóýã÷ñïíç
Ôçëåêðáßäåõóç ìÝóá áðü Ýíá åý÷ñçóôï êáé äõíáìéêü ðåñéâÜëëïí áëëçëåðßäñáóçò êáé óõíå÷ïýò
åðéêïéíùíßáò
Ç ðëáôöüñìá ç-ÔÜîç ÅÊÐÁ åßíáé Ýíá ïëïêëçñùìÝíï Óýóôçìá Äéá÷åßñéóçò Çëåêôñïíéêþí
ÌáèçìÜôùí êáé õðïóôçñßæåé ôçí Õðçñåóßá Áóýã÷ñïíçò Ôçëåêðáßäåõóçò óôï Åèíéêü êáé
Êáðïäéóôñéáêü ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí.
Ôï ÔìÞìá ðñïóöÝñåé ðïëëÜ áðü ôá ìáèÞìáôÜ ôïõ êáé óôçí çëåêôñïíéêÞ ôÜîç ìå ôçí Ýííïéá üôé
âïçèïýí êáé ðñïóöÝñïõí ðñüóèåôï õëéêü óôïõò öïéôçôÝò.

ç-ÔÜîç: http://eclass.uoa.gr/
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ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁÊÇ ËÅÓ×Ç

H ÐáíåðéóôçìéáêÞ ËÝó÷ç, ðïõ óôåãÜæåôáé óôï êôÞñéï ôçò ïäïý IððïêñÜôïõò 15, ðñïóöÝñåé óôï
öïéôçôÞ:

ÕãåéïíïìéêÞ Õðçñåóßá 

ÕãåéïíïìéêÞ ðåñßèáëøç äéêáéïýíôáé ïé ðñïðôõ÷éáêïß êáé ìåôáðôõ÷éáêïß öïéôçôÝò, çìåäáðïß,
ïìïãåíåßò êáé áëëïäáðïß ãéá äéÜóôçìá ßóï ðñïò ôá Ýôç öïßôçóçò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé ùò åëÜ÷éóôç
äéÜñêåéá ôùí ðñïðôõ÷éáêþí Þ ìåôáðôõ÷éáêþí óðïõäþí, áíôßóôïé÷á, åíüò ÔìÞìáôïò,
ðñïóáõîçìÝíï êáôÜ ôï Þìéóõ.
ÐñïêåéìÝíïõ ãéá ôï ôåëåõôáßï Ýôïò óðïõäþí, ç ðåñßèáëøç ðáñáôåßíåôáé êáé ìåôÜ ôç ëÞîç ôïõ
áêáäçìáúêïý Ýôïõò ìÝ÷ñé 31 Äåêåìâñßïõ, ãéá üóïõò äåí Ý÷ïõí ëÜâåé ôïí ôßôëï óðïõäþí ôïõò
ìÝ÷ñé ôüôå.
Ç ÕãåéïíïìéêÞ ðåñßèáëøç ôùí öïéôçôþí ðåñéëáìâÜíåé:
á) ÉáôñéêÞ åîÝôáóç
â) ÍïóïêïìåéáêÞ åîÝôáóç
ã) ÖáñìáêåõôéêÞ ðåñßèáëøç
ä) ÐáñáêëéíéêÝò åîåôÜóåéò
å) ÅîÝôáóç óôï óðßôé
óô) Ôïêåôïýò
æ) Öõóéïèåñáðåßåò
ç) ÏäïíôéáôñéêÞ ðåñßèáëøç
è) ÏñèïðåäéêÜ åßäç
ÁíáëõôéêÜ, ç õãåéïíïìéêÞ ðåñßèáëøç ðáñÝ÷åôáé óôïõò öïéôçôÝò ùò åîÞò:

á) ÉáôñéêÞ åîÝôáóç
Ï öïéôçôÞò ðïõ Ý÷åé áíÜãêç éáôñéêÞò ðåñßèáëøçò ìðïñåß íá ðñïóÝñ÷åôáé êáèçìåñéíÜ ôéò
åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò óôá éáôñåßá ôçò ÕãåéïíïìéêÞò Õðçñåóßáò ôçò ÐáíåðéóôçìéáêÞò
ËÝó÷çò, ðñïóêïìßæïíôáò ôï öïéôçôéêü âéâëéÜñéï ðåñßèáëøçò (Ö.Â.Ð.).
Ôï âéâëéÜñéï áõôü äßíåôáé óôïí óðïõäáóôÞ êáôÜ ôçí åããñáöÞ ôïõ óôï ÔìÞìá êáé áíáíåþíåôáé
êÜèå ÷ñüíï áðü ôç Ãñáììáôåßá ôïõ ÔìÞìáôïò.

â) ÍïóïêïìåéáêÞ ðåñßèáëøç
Ç ÍïóïêïìåéáêÞ ðåñßèáëøç ðáñÝ÷åôáé óôá ÍïóçëåõôéêÜ Éäñýìáôá Í.Ð.Ä.Ä. êáé êáôÜ
ðñïôßìçóç óôéò ÐáíåðéóôçìéáêÝò ÊëéíéêÝò óå Ââ' èÝóç êáé õðïëïãßæåôáé ìå âÜóç ôï ôéìïëüãéï
ðïõ éó÷ýåé êÜèå öïñÜ ãéá ôïõò äçìüóéïõò õðáëëÞëïõò.
Ç ðåñßèáëøç áõôÞ ìðïñåß íá ðáñáó÷åèåß êáé óå ÍïóçëåõôéêÜ Éäñýìáôá Í.Ð.É.Ä. Þ óå ÉäéùôéêÝò
ÊëéíéêÝò, óå ðåñßðôùóç ðïõ óôá Éäñýìáôá ôïõ Äçìïóßïõ õðÜñ÷åé Ýëëåéøç êëßíçò, üôáí ôï
ðåñéóôáôéêü êñéèåß åðåßãïí. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ êáôáâÜëëïíôáé ôá áíôßóôïé÷á íïóÞëåéá ôçò
èÝóçò Ââ' óå ÍïóçëåõôéêÜ Éäñýìáôá Í.Ð.Ä.Ä.
Ç åéóáãùãÞ óôá áíùôÝñù Éäñýìáôá ãßíåôáé, áöïý ðñïçãïõìÝíùò ï öïéôçôÞò åöïäéáóèåß ìå ôï
áíÜëïãï åéóéôÞñéï áðü ôçí ÕãåéïíïìéêÞ Õðçñåóßá ôçò ÐáíåðéóôçìéáêÞò ËÝó÷çò.
Ç äéáäéêáóßá áõôÞ ìðïñåß íá ðáñáêáìöèåß: á) üôáí ôá ãñáöåßá ôçò Õðçñåóßáò áñãïýí êáé â)
üôáí ôï ðåñéóôáôéêü êñéèåß åðåßãïí.
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Óôéò ðåñéðôþóåéò áõôÝò ðñÝðåé, ìÝóá óå äýï êáô' áíþôáôï üñéï åñãÜóéìåò çìÝñåò áðü ôçí
åéóáãùãÞ, íá åéäïðïéçèåß ç ÕãåéïíïìéêÞ Õðçñåóßá ôçò ÐáíåðéóôçìéáêÞò ËÝó÷çò áðü ôïí
áóèåíÞ Þ áðü êÜðïéïí ïéêåßï ôïõ Þ áðü ôï Íïóçëåõôéêü ºäñõìá, ðñïêåéìÝíïõ ï áñìüäéïò éáôñüò
ôçò ËÝó÷çò íá áðïöáíèåß ãéá ôï åðåßãïí ôçò ðåñßðôùóçò.
Óå ðåñßðôùóç ìç áíáããåëßáò êáé ìç ðéóôïðïßçóçò ôçò áíáãêáéüôçôáò åéóáãùãÞò ôïõ, åê ìÝñïõò
éáôñïý ôçò ÕãåéïíïìéêÞò Õðçñåóßáò, ç äáðÜíç âáñýíåé åî ïëïêëÞñïõ ôïí öïéôçôÞ.
¼ôáí üìùò õðÜñ÷ïõí ðåñéóôáôéêÜ, êáôÜ ôá ïðïßá ïé öïéôçôÝò åéóÜãïíôáé óôï Íïóïêïìåßï óå
êùìáôþäç êáôÜóôáóç Þ óå âáñéÜ øõ÷éêÞ äéÝãåñóç, åðåéäÞ ðñüêåéôáé ãéá ðåñéðôþóåéò áíùôÝñáò
âßáò, ôï ðáñáðÜíù áíáöåñüìåíï ÷ñïíéêü üñéï ãéá åíçìÝñùóç ôçò ÕãåéïíïìéêÞò Õðçñåóßáò
áñ÷ßæåé áðü ôüôå ðïõ Ýëçîå ç ðåñßðôùóç áíùôÝñáò âßáò (Áðüöáóç Ðñõôáíéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò
7.2.85).

ã) ÖáñìáêåõôéêÞ ðåñßèáëøç
Ïé óõíôáãÝò áíáãñÜöïíôáé óôï Ö.Â.Ð. êáé ÷ïñçãïýíôáé:
1) áðü ôïõò éáôñïýò ôçò ÕãåéïíïìéêÞò Õðçñåóßáò ôçò ÐáíåðéóôçìéáêÞò ËÝó÷çò, 2) áðü ôïõò
éáôñïýò Íïóçëåõôéêþí ÉäñõìÜôùí êáé 3) áðü éäéþôåò éáôñïýò.
Ãéá ôéò ðåñéðôþóåéò 2 êáé 3 ðñÝðåé, ìÝóá óå äýï êáô' áíþôáôï üñéï åñãÜóéìåò çìÝñåò áðü ôçí
ÝêäïóÞ ôçò, íá èåùñçèåß ç óõíôáãÞ áðü ôïõò éáôñïýò ôçò ÕãåéïíïìéêÞò Õðçñåóßáò ôçò
ÐáíåðéóôçìéáêÞò ËÝó÷çò, áëëéþò äåí åßíáé åêôåëåóôÞ.
Ç óõíôáãÞ ðñÝðåé íá ðåñéëáìâÜíåé ìå óáöÞíåéá ôï ïíïìáôåðþíõìï, ôï ÔìÞìá, ôïí áñéèìü
ìçôñþïõ ôïõ öïéôçôÞ, ôç ãíùìÜôåõóç ôçò ðÜèçóçò, ôçí çìåñïìçíßá, ôçí õðïãñáöÞ êáé ôç
óöñáãßäá ôïõ éáôñïý.
Ïé óõíôáãÝò åêôåëïýíôáé óôá óõìâåâëçìÝíá öáñìáêåßá, ï äå åíäéáöåñüìåíïò õðïãñÜöåé ôç
óõíôáãÞ ìå ôçí ðáñáëáâÞ ôùí öáñìÜêùí.

ä) ÐáñáêëéíéêÝò åîåôÜóåéò
Ãßíïíôáé óôï ìéêñïâéïëïãéêü åñãáóôÞñéï ôçò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò Þ óôá åñãáóôÞñéá ôùí
Íïóçëåõôéêþí ÉäñõìÜôùí ôïõ Äçìïóßïõ Þ óôá åñãáóôÞñéá ôùí Íïóçëåõôéêþí ÉäñõìÜôùí
Éäéùôéêïý Äéêáßïõ, ìåôÜ áðü ðáñáðïìðÞ ôùí öïéôçôþí áðü ôçí ÕãåéïíïìéêÞ Õðçñåóßá ôçò
ÐáíåðéóôçìéáêÞò ËÝó÷çò. Ç ðëçñùìÞ ãßíåôáé ìå âÜóç ôï ôéìïëüãéï ôùí äçìïóßùí õðáëëÞëùí.

å) ÅîÝôáóç óôï óðßôé
¼ôáí ç êáôÜóôáóç ôïõ áóèåíïýò êáèéóôÜ äõó÷åñÞ ôç ìåôÜâáóÞ ôïõ óôï éáôñåßï, ìðïñåß íá
êáëÝóåé êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò éáôñü ôçò ÕãåéïíïìéêÞò Õðçñåóßáò ôçò
ÐáíåðéóôçìéáêÞò ËÝó÷çò óôï óðßôé ôïõ.
Áí ï éáôñüò áäõíáôåß íá ìåôáâåß óôï óðßôé ôïõ áóèåíïýò Þ ôá ãñáöåßá ôçò Õðçñåóßáò áñãïýí,
êáé åöüóïí ç êáôÜóôáóç ôïõ áóèåíïýò ôï åðéâÜëëåé, ï áóèåíÞò ìðïñåß íá åéóá÷èåß óôï
åöçìåñåýïí Íïóïêïìåßï Þ óå ÉäéùôéêÞ ÊëéíéêÞ.

óô) Ôïêåôïß
Óå ðåñßðôùóç öõóéïëïãéêïý ôïêåôïý Þ êáéóáñéêÞò ôïìÞò, åêôüò áðü ôçí êÜëõøç ôùí äáðáíþí
íïóçëåßáò, åöüóïí áõôÞ Ýãéíå óå ÐáíåðéóôçìéáêÞ ÊëéíéêÞ Þ Íïóçëåõôéêü ºäñõìá Í.Ð.Ä.Ä.,
ðáñÝ÷åôáé óôéò öïéôÞôñéåò êáé åðßäïìá ôïêåôïý, ßóï ìå ôï åðßäïìá ðïõ ðáñÝ÷åôáé óôïõò äç-
ìüóéïõò õðáëëÞëïõò êáé ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé ç öïéôÞôñéá äåí ðáßñíåé åðßäïìá Þ âïÞèçìá áðü
Üëëç ðçãÞ ç ßäéá Þ ï óýæõãüò ôçò.
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æ) Öõóéïèåñáðåßåò
Ïé öõóéïèåñáðåßåò åêôåëïýíôáé óå öõóéïèåñáðåõôÞñéá ôùí Íïóçëåõôéêþí ÉäñõìÜôùí ôïõ
Äçìïóßïõ Þ ôùí Í.Ð.É.Ä., ýóôåñá áðü ðáñáðïìðÞ ôïõ áóèåíïýò áðü ôçí ÕãåéïíïìéêÞ Õðçñåóßá.
Ï öïéôçôÞò ðïõ Ý÷åé áíÜãêç öõóéïèåñáðåßáò áðü áôý÷çìá Þ Üëëç áóèÝíåéá õðïâÜëëåé óôçí
ÕãåéïíïìéêÞ Õðçñåóßá áßôçóç ìå ó÷åôéêÞ ãíùìÜôåõóç ôïõ èåñÜðïíôïò éáôñïý.

ç) ÏäïíôéáôñéêÞ ðåñßèáëøç
ÏäïíôéáôñéêÞ ðåñßèáëøç ðáñÝ÷åôáé óôï Ïäïíôéáôñåßï ôçò ÕãåéïíïìéêÞò Õðçñåóßáò.
Ç ðåñßèáëøç áöïñÜ èåñáðåõôéêÝò åñãáóßåò êáé ü÷é ðñïóèåôéêÝò êáé ïñèïäïíôéêÞ, åßíáé äå
áíÜëïãç ìå åêåßíç ôùí äçìïóßùí õðáëëÞëùí.

8) ÏñèïðåäéêÜ åßäç
Ç äáðÜíç ãéá ïñèïðåäéêÜ åßäç êáëýðôåôáé, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôïõò
äçìüóéïõò õðáëëÞëïõò êáé ìüíï óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ç áíÜãêç ðñïÝñ÷åôáé áðü áóèÝíåéá Þ
áôý÷çìá.
Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ï öïéôçôÞò õðïâÜëëåé áßôçóç, ìå ó÷åôéêÞ ãíùìÜôåõóç ïñèïðåäéêïý éáôñïý,
ç ïðïßá åîåôÜæåôáé áðü ôçí ÕãåéïíïìéêÞ Õðçñåóßá ðïõ áðïöáßíåôáé ó÷åôéêÜ.

ÄáðÜíåò ðïõ äåí êáëýðôïíôáé áðü ôçí éáôñïöáñìáêåõôéêÞ ðåñßèáëøç
Ç õãåéïíïìéêÞ ðåñßèáëøç ôùí öïéôçôþí äåí ðåñéëáìâÜíåé ôéò åîÞò äáðÜíåò: ãéá áêïõóôéêÜ
âáñçêïÀáò, óôïé÷åéþäç öÜñìáêá, éáôñéêÜ åñãáëåßá êáé üñãáíá, äéïñèùôéêïýò öáêïýò ðÜíù áðü
ôï ðïóü ôùí 3.000 äñ÷., öáêïýò åðáöÞò ðÜíù áðü ôï ðïóü ôùí 10.000 äñ÷., óêåëåôü ðÜíù áðü ôï
ðïóü ôùí 5.000 äñ÷., êáëëõíôéêÜ, ëïõôñïèåñáðåßåò, áìïéâÞ áðïêëåéóôéêÞò íïóïêüìïõ êáé
ðëáóôéêÝò åã÷åéñÞóåéò.
Ó÷åôéêÜ ìå ôç ÷ïñÞãçóç äéïñèùôéêþí öáêþí, öáêþí åðáöÞò êáé óêåëåôïý äéåõêñéíßæåôáé üôé ïé
öïéôçôÝò (ðñïðôõ÷éáêïß êáé ìåôáðôõ÷éáêïß) Ý÷ïõí äéêáßùìá, êáé åöüóïí èåùñåßôáé áðáñáßôçôç
ç áëëáãÞ êáôÜ ôçí êñßóç ôïõ áñìüäéïõ éáôñïý, ãéá Ýíá æåõãÜñé äéïñèùôéêþí öáêþí êÜèå ÷ñüíï,
öáêþí åðáöÞò êÜèå äýï ÷ñüíéá êáé óêåëåôïý åöÜðáî êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí óðïõäþí ôïõò.

ÅêëïãÞ áóöáëéóôéêïý öïñÝá
Óå ðåñßðôùóç ðïõ ï öïéôçôÞò äéêáéïýôáé Üìåóá Þ Ýììåóá ðåñßèáëøç áðü Üëëï áóöáëéóôéêü
öïñÝá, ìðïñåß íá åðéëÝîåé ôïí áóöáëéóôéêü öïñÝá ðïõ ðñïôéìÜåé, êÜèå ðáíåðéóôçìéáêü Ýôïò ìå
õðåýèõíç äÞëùóç.
Óå ðåñßðôùóç ðïõ ï áóöáëéóôéêüò öïñÝáò, ôïí ïðïßï Ý÷åé åðéëÝîåé ï öïéôçôÞò, êáëýðôåé ìüíï ôç
íïóïêïìåéáêÞ êáé éáôñïöáñìáêåõôéêÞ ðåñßèáëøç Þ ìÝñïò ôçò äáðÜíçò íïóçëåßáò, ç
ÐáíåðéóôçìéáêÞ ËÝó÷ç êáëýðôåé ôçí õðüëïéðç äáðÜíç, óýìöùíá ìå ôá áíáöåñüìåíá óôçí
åíüôçôá ðïõ áöïñÜ ôç íïóïêïìåéáêÞ ðåñßèáëøç.

Ôüðïò ðáñï÷Þò õãåéïíïìéêÞò ðåñßèáëøçò
Ç ðåñßèáëøç ðáñÝ÷åôáé ìÝóá óôçí ÅëëçíéêÞ ÅðéêñÜôåéá êáé åéäéêüôåñá:
á) óôïõò öïéôçôÝò ðïõ âñßóêïíôáé óôçí Ýäñá ôïõ Á.Å.É.,
â) óôïõò öïéôçôÝò ðïõ ìåôÝ÷ïõí óå ðáíåðéóôçìéáêÝò åêäñïìÝò Þ êÜíïõí ðñáêôéêÞ åîÜóêçóç Þ
åêðïíïýí ðôõ÷éáêÞ äéáôñéâÞ åêôüò ôçò Ýäñáò ôïõ ïéêåßïõ Á.Å.É., óôïí ôüðï ðïõ áóêïýíôáé Þ
åêðïíïýí äéáôñéâÞ Þ óôïí ôüðï ðïõ Ýëáâå ÷þñá ôï ðåñéóôáôéêü,
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ã) óôïõò öïéôçôÝò ðïõ âñßóêïíôáé åêôüò Ýäñáò ôïõ ïéêåßïõ Á.Å.É. êáé åöüóïí ôï ðåñéóôáôéêü
êñßíåôáé åðåßãïí.
Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ï öïéôçôÞò åßíáé õðï÷ñåùìÝíïò íá ãíùñßóåé óôçí ÕãåéïíïìéêÞ Õðçñåóßá
ôçò ÐáíåðéóôçìéáêÞò ËÝó÷çò ôçí êáôÜóôáóÞ ôïõ ìÝóá óôéò äýï åðüìåíåò åñãÜóéìåò çìÝñåò.
Ãéá ôçí Ýãêñéóç ôçò äáðÜíçò åêôüò ôùí Üëëùí äéêáéïëïãçôéêþí áðáéôåßôáé âåâáßùóç éáôñïý ôïõ
Äçìïóßïõ (Íïóïêïìåßïõ - Áãñïôéêïý Éáôñåßïõ), êáèþò êáé Ýãêñéóç ôïõ ÏñãÜíïõ ðïõ äéïéêåß ôçí
ÐáíåðéóôçìéáêÞ ËÝó÷ç.

ÌåôÜâáóç áóèåíïýò öïéôçôÞ óôï Åîùôåñéêü
Óå åîáéñåôéêÝò ðåñéðôþóåéò ôùí öïéôçôþí ðïõ ðÜó÷ïõí áðü óïâáñüôåñï íüóçìá, ç äéÜãíùóç êáé
ç èåñáðåßá ôïõ ïðïßïõ äåí ìðïñåß íá ãßíåé óôçí ÅëëÜäá, ýóôåñá áðü ãíùìÜôåõóç ÄéåõèõíôÞ
ÊëéíéêÞò Ðáíåðéóôçìéáêþí Íïóçëåõôéêþí ÉäñõìÜôùí Äçìïóßïõ êáé Í.Ð.É.Ä. êáé ýóôåñá áðü
ó÷åôéêÞ åéóÞãçóç ôçò ÕãåéïíïìéêÞò Õðçñåóßáò êáé óýìöùíç ãíþìç ôïõ Ä.Ó. ôïõ ÔìÞìáôïò, óôï
ïðïßï ï öïéôçôÞò öïéôÜ, ðáñáðÝìðïíôáé óôçí áñìüäéá ÅðéôñïðÞ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò êáé
Ðñüíïéáò ãéá ôçí ôåëéêÞ Ýãêñéóç ìåôÜâáóçò óôï åîùôåñéêü.

Õðï÷ñåùôéêÞ ÕãåéïíïìéêÞ ÅîÝôáóç
Ïé ðñùôïåããñáöüìåíïé êáé ïé ìåôåããñáöüìåíïé áðü ôï åîùôåñéêü öïéôçôÝò õðï÷ñåþíïíôáé óôéò
åîÞò éáôñéêÝò åîåôÜóåéò, ïé ïðïßåò ðáñÝ÷ïíôáé äùñåÜí áðü ôçí ÕãåéïíïìéêÞ Õðçñåóßá:
- ÁêôéíïëïãéêÞ,
- ÐáèïëïãéêÞ,
- ÄåñìáôïëïãéêÞ.
Ïé õðüëïéðïé öïéôçôÝò ðïõ áíáíåþíïõí ìå ïðïéïäÞðïôå ôñüðï ôçí åããñáöÞ ôïõò, êáèþò êáé ïé
ìåôåããñáöüìåíïé áðü Üëëá Á.Å.É. êáé ïé êáôáôáóóüìåíïé ðôõ÷éïý÷ïé ÁíùôÝñùí êáé ÁíùôÜôùí
Ó÷ïëþí, õðïâÜëëïíôáé êÜèå ÷ñüíï óå áêôéíïëïãéêÞ ìüíï åîÝôáóç ãéá ôçí ðáñáêïëïýèçóç ôçò
õãåßáò ôïõò.
Ç ÕãåéïíïìéêÞ Õðçñåóßá óôåãÜæåôáé óôïí Á' üñïöï ôçò Ðáí/êÞò ËÝó÷çò, ôçë. 010 36.28.200.

Ãñáöåßï Óõóóéôßïõ

Ç ìÝñéìíá ãéá ôç óßôéóç ôùí öïéôçôþí êáèïñßæåôáé áðü ôï Õ.Ð.Å.Ð.È. êáé ìå ôéò éó÷ýïõóåò
äéáôÜîåéò ôùí Ð.Ä. 387/83, 494/85, 143/90, 469/93, ôéò áðü 3/10/86, 4/3/93, 14/12/95 áðïöÜóåéò ôçò
ÓõãêëÞôïõ êáé ôçí áðü 30/10/95 ãíùìÜôåõóç ôïõ Äéêáóôéêïý ÔìÞìáôïò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ
Áèçíþí.
Ç ôéìÞ ôïõ çìåñÞóéïõ óéôçñåóßïõ áíÝñ÷åôáé ìÝ÷ñé óÞìåñá óôéò 450 äñ÷. ãéá êÜèå öïéôçôÞ. Ïé
öïéôçôÝò ðïõ äéêáéïýíôáé êÜñôá óßôéóçò, ìðïñïýí íá óéôßæïíôáé óôá óõìâåâëçìÝíá Åóôéáôüñéá Þ
ôéò Åóôßåò Þ Ïéêïôñïöåßá, åÜí äéáìÝíïõí ó' áõôÜ.
Ãéá ôïõò öïéôçôÝò, ïé ïðïßïé ðáñáêïëïõèïýí ìáèÞìáôá óôçí Ðáíåðéóôçìéïýðïëç, ëåéôïõñãåß ôï
Åóôéáôüñéï ôçò ÖéëïóïöéêÞò Ó÷ïëÞò ìÝóá óôçí Ðáíåðéóôçìéïýðïëç.
Ãéá öïéôçôÝò ðïõ ðáñáêïëïõèïýí ìáèÞìáôá óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò, ëåéôïõñãåß ôï Öïéôçôéêü
Åóôéáôüñéï ôçò ïäïý Áñá÷þâçò 44.
Ãéá ôïõò ÖïéôçôÝò ôçò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò ëåéôïõñãåß ôï Åóôéáôüñéï ôùí Éáôñéêþí Åñãáóôçñßùí óôï
Ãïõäß, óôá êôÞñéá ôçò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò. Ïé ðñùôïåôåßò öïéôçôÝò ôïõ ÔìÞìáôïò ÅðéóôÞìçò
ÖõóéêÞò ÁãùãÞò êáé Áèëçôéóìïý óéôßæïíôáé óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÊáëïãñÝæáò êáé óôï åðß ôçò ïäïý
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Áöñïäßôçò 31 Öïéôçôéêü Åóôéáôüñéï, ôùí äå õðïëïßðùí åôþí, óéôßæïíôáé óôï Åóôéáôüñéï ðïõ
ëåéôïõñãåß óôç ÄÜöíç, óôéò êôçñéáêÝò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ ÔìÞìáôïò.
Ïé öïéôçôÝò ðïõ äåí äéêáéïýíôáé êÜñôáò óßôéóçò, ìðïñïýí, óýìöùíá ìå ôïõò ìÝ÷ñé óÞìåñá
éó÷ýïíôåò óõìâáôéêïýò üñïõò ôçò ÄéáêÞñõîçò ãéá ôçí óßôéóç ôùí öïéôçôþí ôïõ Éäñýìáôüò ìáò, íá
óéôßæïíôáé óôï Åóôéáôüñéï ôçò Ó÷ïëÞò ôïõò ìå ôç öïéôçôéêÞ ôïõò ôáõôüôçôá, êáôáâÜëëïíôáò 650
äñ÷. çìåñçóßùò, ðïóü áíáðñïóáñìïæüìåíï óýìöùíá ìå ôçí ôéìáñéèìéêÞ áýîçóç.
ÐñïêåéìÝíïõ íá ÷ïñçãçèåß ç êÜñôá óßôéóçò, ïé åíäéáöåñüìåíïé öïéôçôÝò ðñÝðåé íá
ðñïóêïìßóïõí ôá ðáñáêÜôù äéêáéïëïãçôéêÜ:
- Åêêáèáñéóôéêü åöïñßáò ãéá ôá äçëùèÝíôá åéóïäÞìáôá ôùí ãïíÝùí.
- ÅÜí ï öïéôçôÞò Ý÷åé áôïìéêü åéóüäçìá, ðñïóêïìßæåé êáé ôï äéêü ôïõ åêêáèáñéóôéêü óçìåßùìá.
- ÐáíåðéóôçìéáêÞ êáôÜóôáóç ãéá ôç óßôéóç áðü ôç Ãñáììáôåßá ôçò Ó÷ïëÞò Þ ôïõ ÔìÞìáôïò
èåùñçìÝíç.
- Õðåýèõíç äÞëùóç ôïõ Í. 1599/86, ôçí ïðïßá óõìðëçñþíïõí óôï ÔìÞìá ìáò.
- Äýï ðñüóöáôåò öùôïãñáößåò.
ÅÜí ôï åêêáèáñéóôéêü ôçò åöïñßáò åßíáé óôï üíïìá ôçò ìçôÝñáò, õðï÷ñåïýíôáé ïé öïéôçôÝò íá
ðñïóêïìßóïõí ôï áíôßóôïé÷ï äéêáéïëïãçôéêü.
-Ëçîéáñ÷éêÞ ðñÜîç èáíÜôïõ, åÜí Ý÷åé áðïâéþóåé ï ðáôÝñáò, 
-ÄéáæåõêôÞñéï, áí åßíáé äéáæåõãìÝíïé ïé ãïíåßò.
ÅÜí ïé öïéôçôÝò åßíáé ôÝêíá ïìïãåíþí êáé ïé ãïíåßò êáôïéêïýí óôï åîùôåñéêü, ôüôå ðñïóêïìßæïõí
âåâáßùóç ôçò åêåß ÅëëçíéêÞò ÐñïîåíéêÞò Áñ÷Þò ðïõ èá áíáãñÜöåé áí ç ðñïóöåñüìåíç åñãáóßá
ôïõ ðáôÝñá åßíáé ôçò ìïñöÞò åéäéêåõìÝíïõ Þ áíåéäßêåõôïõ åñãÜôç.
ÅÜí ïé öïéôçôÝò åßíáé Êýðñéïé, ðñïóêïìßæïõí ðéóôïðïéçôéêü áðïñßáò áðü ôï ÔìÞìá Õðçñåóéþí
ÊïéíùíéêÞò Åõçìåñßáò ôçò Êýðñïõ.
-Âåâáßùóç óðïõäþí, åöüóïí õðÜñ÷åé óôçí ïéêïãÝíåéá áäåëöüò Þ áäåëöÞ ðïõ óðïõäÜæåé.
-Ðéóôïðïéçôéêü ÏéêïãåíåéáêÞò ÊáôÜóôáóçò.
ÅÜí ïé ãïíåßò äåí õðï÷ñåïýíôáé íá õðïâÜëëïõí öïñïëïãéêÞ äÞëùóç, ôüôå ïé öïéôçôÝò
ðñïóêïìßæïõí õðåýèõíç äÞëùóç èåùñçìÝíç áðü ôçí ïéêåßá ÏéêïíïìéêÞ Åöïñßá (Ä.Ï.Õ.).
Ïé áëëïäáðïß öïéôçôÝò ðïõ Ý÷ïõí õðïôñïößá áðü ÊñáôéêÞ Õðçñåóßá, ðñïóêïìßæïõí ôï Ýããñáöï
ôçò Õðïôñïößáò êáé âåâáßùóç ÐáíåðéóôçìéáêÞò ÊáôÜóôáóçò ãéá óßôéóç áðü ôçí Ãñáììáôåßá ôçò
Ó÷ïëÞò.
Ïé áëëïäáðïß öïéôçôÝò ðïõ öïéôïýí óôï ºäñõìÜ ìáò, óôï ðëáßóéï ðñïãñáììÜôùí ôçò
ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò, ðñïóêïìßæïõí èåùñçìÝíç âåâáßùóç ôçò ðáíåðéóôçìéáêÞò êáôÜóôáóçò ãéá
óßôéóç áðü ôçí Ãñáììáôåßá ôçò Ó÷ïëÞò Þ ôïõ ÔìÞìáôïò.
Ïé õðüôñïöïé áëëïäáðïß ðïõ ðáñáêïëïõèïýí ìáèÞìáôá åëëçíéêÞò ãëþóóáò ðñïóêïìßæïõí ôï
Ýããñáöï ôçò õðïôñïößáò êáé âåâáßùóç áðü ôï Äéäáóêáëåßï ÅëëçíéêÞò Ãëþóóáò, ðïõ âñßóêåôáé
óôç ÖéëïóïöéêÞ Ó÷ïëÞ.

Äéêáßùìá óßôéóçò äåí Ý÷ïõí:
á. Ïé öïéôçôÝò ïé ïðïßïé ãñÜöôçêáí óôï ïéêåßï ÔìÞìá ýóôåñá áðü åðéôõ÷åßò êáôáôáêôÞñéåò
åîåôÜóåéò Þ êáôáôÜ÷ôçêáí ìå åðéëïãÞ ùò ðôõ÷éïý÷ïé ÁíùôÝñáò Þ ÁíùôÜôçò Ó÷ïëÞò ãéá áðüêôçóç
Üëëïõ Ðôõ÷ßïõ.
â. Ïé áëëïäáðïß öïéôçôÝò.
ã. ¼óïé öïéôçôÝò óôñáôåýïíôáé êáé ãéá üóï ÷ñüíï äéáñêåß ç óôñÜôåõóÞ ôïõò.
ä. ¼óïé öïéôçôÝò óõìðëçñþóïõí ôï áíþôáôï üñéï ÷ñüíïõ ëÞøçò ôçò ðáñï÷Þò äùñåÜí óßôéóçò, ôï
ïðïßï åßíáé üóá ôá õðï÷ñåùôéêÜ ÷ñüíéá öïßôçóçò óôç Ó÷ïëÞ Þ ôï ÔìÞìá óõí ôï Þìéóõ áõôþí.
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Ç óßôéóç ôùí öïéôçôþí áñ÷ßæåé ìå ôçí Ýíáñîç êÜèå áêáäçìáúêïý Ýôïõò, Þôïé áðü 1ç Óåðôåìâñßïõ,
êáé ôåëåéþíåé óôéò 30 Éïõíßïõ ôïõ åðüìåíïõ Ýôïõò. Ïé öïéôçôÝò ìðïñïýí íá êáôáèÝôïõí ôá
äéêáéïëïãçôéêÜ ôïõò êÜèå çìÝñá áðü: 9 ð.ì. ìÝ÷ñé 12 ì.ì. óôï êôÞñéï ôçò ÐáíåðéóôçìéáêÞò
ËÝó÷çò, ÉððïêñÜôïõò 15 (5ïò üñïöïò).
Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ìðïñïýí íá ôçëåöùíïýí óôï 210 36.26.661.

Äéäáóêáëåßï ÎÝíùí Ãëùóóþí

Ôï ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí óôá ðëáßóéá ôïõ åêðáéäåõôéêïý êáé ôïõ åõñýôåñïõ åðéìïñöùôéêïý
Ýñãïõ ôïõ, ðáñÝ÷åé óôïõò öïéôçôÝò ôïõ ôç äõíáôüôçôá êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí óðïõäþí ôïõò íá
áðïêôÞóïõí ôç ãíþóç ìéáò Þ ðåñéóóïôÝñùí ãëùóóþí, ðïõ åßíáé áíáãêáßá üñãáíá åðéóôçìïíéêÞò
ïëïêëÞñùóçò. Ôï Ýñãï áõôü åðéôåëåßôáé áðü ôï Äéäáóêáëåßï ÎÝíùí Ãëùóóþí  ôïõ
Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí.
Ï áñéèìüò ôùí öïéôçôþí ðïõ ðáñáêïëïõèïýí ìáèÞìáôá åßíáé óçìáíôéêÜ ìåãáëýôåñïò áðü ü,ôé
ðáëáéüôåñá (ìå âÜóç ôá óôïé÷åßá åããñáöþí ãéá ôï Ýôïò 2009-2010 , ïé åããåãñáììÝíïé áíÞëèáí
óå 3.314). Åêôüò áðü öïéôçôÝò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí , ãßíïíôáé åðßóçò äåêôïß öïéôçôÝò
Üëëùí åëëçíéêþí ÁÅÉ êáé ÔÅÉ , êáèþò êáé Ýíá ðïóïóôü åñãáæïìÝíùí êáé Üëëùí
åíäéáöåñïìÝíùí. Ïé ãëþóóåò ïé ïðïßåò äéäÜóêïíôáé åßíáé : ÁããëéêÞ, ÁëâáíéêÞ, ÁñáâéêÞ,
ÁñìåíéêÞ, ÂïõëãáñéêÞ, ÃáëëéêÞ, ÃåñìáíéêÞ, ÄáíéêÞ, ÅâñáúêÞ, ÉáðùíéêÞ, ÉíäéêÞ (Hindi-
ÓáíóêñéôéêÞ), ÉóðáíéêÞ, ÉôáëéêÞ, ÊéíåæéêÞ, ÊïðôéêÞ, ÍïñâçãéêÞ, ÏëëáíäéêÞ, ÏõããñéêÞ,
ÐåñóéêÞ, ÐïñôïãáëéêÞ, ÑïõìáíéêÞ, ÑùóéêÞ, ÓåñâéêÞ, ÓëïâáêéêÞ, ÓïõçäéêÞ, ÔïõñêéêÞ, Ôóå÷éêÞ,
ÖéíëáíäéêÞ.
ÅðéðëÝïí ðñïóöÝñïíôáé ôá ðáñáêÜôù ÅéäéêÜ ÐñïãñÜììáôá :

- ÅñãáóôÞñéï Ãñáðôïý Ðñïöïñéêïý Ëüãïõ óôçí ÁããëéêÞ åðéðÝäïõ Ã1 .
- ÉáôñéêÞ Ïñïëïãßá óôçí ÁããëéêÞ  ( ÖïéôçôÝò Éáôñéêþí Ó÷ïëþí ) - ( Éáôñïß ).
- ÉáôñéêÞ Ïñïëïãßá óôçí ÃáëëéêÞ .
- Êñáôéêü Ðéóôïðïéçôéêü ÃëùóóïìÜèåéáò óôçí ÁããëéêÞ åðéðÝäùí  Â2-Ã1 .
- Êñáôéêü Ðéóôïðïéçôéêü ÃëùóóïìÜèåéáò óôç ÃáëëéêÞ åðéðÝäïõ  Â2 - Ã1 .
- Êñáôéêü Ðéóôïðïéçôéêü ÃëùóóïìÜèåéáò óôçí ÉóðáíéêÞ åðéðÝäïõ  Â2 .
- Êñáôéêü Ðéóôïðïéçôéêü ÃëùóóïìÜèåéáò óôçí ÉôáëéêÞ åðéðÝäïõ Â2-Ã1 .
- ÍïìéêÞ Ïñïëïãßá óôç  ÃáëëéêÞ .
- ÍïìéêÞ Ïñïëïãßá óôç  ÃåñìáíéêÞ .
- ÌåôÜöñáóç óôçí ÁããëéêÞ .
- Èåóìïß, Ïñïëïãßá & ÌåôÜöñáóç åããñÜöùí ôçò ÅõñùðáúêÞò  ¸íùóçò óôç ÃáëëéêÞ .

ÄéïéêçôéêÞ Óõãêñüôçóç

Ôï Äéäáóêáëåßï ÎÝíùí Ãëùóóþí éäñýèçêå ìå ôï íüìï 5147/1931 êáé áðïôåëïýóå áñ÷éêÜ ÔìÞìá
ôçò ÐáíåðéóôçìéáêÞò ËÝó÷çò. Óêïðüò åîáñ÷Þò ôïõ Äéäáóêáëåßïõ  õðÞñîå ç äéäáóêáëßá ôùí
îÝíùí ãëùóóþí , ç ïðïßá ùóôüóï ãéá ðïëëÜ ÷ñüíéá ðåñéïñßóôçêå óôç äéäáóêáëßá ôùí åõñýôåñá
ïìéëïõìÝíùí, Þôïé ôçò ÁããëéêÞò, ÃáëëéêÞò, ÃåñìáíéêÞò, óôéò ïðïßåò ðñïóåôÝèç áñãüôåñá ç
ÉôáëéêÞ, ç ÉóðáíéêÞ êáé ç ÑùóéêÞ.
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Ìå ôçí áðü 3/3/1994 áðüöáóç ôçò ÐáíåðéóôçìéáêÞò ÓõãêëÞôïõ ôï Äéäáóêáëåßï ÎÝíùí Ãëùóóþí
êáèßóôáôáé ðëÞñùò áíåîÜñôçôç êáé áõôïôåëÞò áêáäçìáúêÞ ìïíÜäá , ðáýïíôáò ðëÝïí íá áðïôåëåß
ôìÞìá ôçò ÐáíåðéóôçìéáêÞò ËÝó÷çò êáé äéïéêåßôáé áðü äéêü ôçò Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï.
Ôï Ä.Ó. áðïôåëåßôáé  áðü ôïí Ðñüåäñï ôïõ Ä.Ó (äçëáäÞ ôïí åêÜóôïôå Ðñýôáíç, ìå ÁíáðëçñùôÞ
ôïí Áíôéðñýôáíç Áêáäçìáúêþí ÕðïèÝóåùí), Ýíáí åêðñüóùðï ãéá êáèÝíá áðü ôá Îåíüãëùóóá
ÔìÞìáôá ôçò ÖéëïóïöéêÞò Ó÷ïëÞò (Áããëéêü, Ãáëëéêü, Ãåñìáíéêü, Éôáëéêï-Éóðáíéêü), ìå
åéäéêüôçôá óôçí  ÅöáñìïóìÝíç Ãëùóóïëïãßá, Ýíáí åêðñüóùðï ôïõ ÔïìÝá Ãëùóóïëïãßáò ôïõ
ÔìÞìáôïò Öéëïëïãßáò, äýï áéñåôïýò åêðñïóþðïõò ìåëþí ÅÅÄÉÐ (êëÜäïò 1) ôùí ÎÝíùí
Ãëùóóþí ôïõ Äéäáóêáëåßïõ  êáé Ýíáí åêðñüóùðï  ôùí öïéôçôþí, üëïé ìå áíôßóôïé÷á
áíáðëçñùìáôéêÜ ìÝëç.

Ãñáììáôåßá

Ç Ãñáììáôåßá ôïõ Äéäáóêáëåßïõ ÎÝíùí Ãëùóóþí óôåãÜæåôáé óôï êôßñéï ôçò ïäïý ÉððïêñÜôïõò
7, 2ïò üñïöïò , T.K. 106 79 .
ÄÝ÷åôáé ôïõò öïéôçôÝò êÜèå ÄåõôÝñá, ÔåôÜñôç êáé ÐáñáóêåõÞ êáé þñåò 11:00 - 13:00.
Åðéêïéíùíßá
ÔçëÝöùíá: 210-3613261, 210-3688204, 210-3688232, 210-3688265, 210-3688266, 210-3688263
Ôçëåïìïéüôõðï (fax): 210 - 3632316
Äéåýèõíóç çëåêôñïíéêïý ôá÷õäñïìßïõ: vdimou@didaskaleio.uoa.gr 

Ìïõóéêü ÔìÞìá 

Ôï Ìïõóéêü ÔìÞìá Ý÷åé óêïðü ôç ìïõóéêÞ ìüñöùóç ôùí öïéôçôþí êáé ôçí áíÜðôõîç ôçò
ìïõóéêÞò ãåíéêÜ óôï ÐáíåðéóôÞìéï, ìå ìáèÞìáôá, ïñãÜíùóç öïéôçôéêÞò ÷ïñùäßáò, ïñ÷Þóôñáò,
óõíáõëéþí ê.ëð. Ôï Ìïõóéêü ÔìÞìá ïñãáíþíåé óõíáõëßåò êáé Üëëåò êáëëéôå÷íéêÝò åêäçëþóåéò
óôçí ÁèÞíá. Åðßóçò óõììåôÝ÷åé óôéò åðßóçìåò ôåëåôÝò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ êáé ôçò
ÐáíåðéóôçìéáêÞò ËÝó÷çò êáé åêðñïóùðåß ôï ÐáíåðéóôÞìéï óå åêäçëþóåéò ôçò åðáñ÷ßáò, êáèþò
êáé óå äéåèíÞ ÖåóôéâÜë ôïõ åîùôåñéêïý.
ÄéáèÝôåé ìåãÜëç áßèïõóá åêðáßäåõóçò ðïõ åßíáé åîïðëéóìÝíç ìå åéäéêÝò ç÷çôéêÝò
åãêáôáóôÜóåéò, ðéÜíá, ìïõóéêÞ âéâëéïèÞêç ìå Ýñãá êëáóéêÞò ìïõóéêÞò, äéóêïèÞêç ìå äßóêïõò
êëáóéêÞò ìïõóéêÞò, ôáéíéïèÞêç, åãêáôáóôÜóåéò ìç÷áíçìÜôùí, ðéê-áð, ìáãíçôüöùíï, åíéó÷õôÝò,
ìåãÜöùíá, ê.ëð.
Óôç ÷ïñùäßá ôïõ Ìïõóéêïý ÔìÞìáôïò ãñÜöïíôáé, ìåôÜ áðü áêñüáóç, üóïé öïéôçôÝò êñßíïíôáé
éêáíïß.
Åðßóçò ðáñáäßäïíôáé êáé ìáèÞìáôá ìïõóéêÞò èåùñßáò, ÂõæáíôéíÞò ìïõóéêÞò êáé êéèÜñáò.
ÓôåãÜæåôáé óôïí 4ï üñïöï ôçò ÐáíåðéóôçìéáêÞò ËÝó÷çò, ÉððïêñÜôïõò 15. Ðëçñïöïñßåò óôï
ôçëÝöùíï 210 36.12.206.
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Ðáíåðéóôçìéáêü ÃõìíáóôÞñéï

Ôï Ðáíåðéóôçìéáêü ÃõìíáóôÞñéï êáé ïé áèëçôéêÝò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ óôçí Ðáíåðéóôçìéïýðïëç
- ¢íù Éëßóéá åßíáé óôç äéÜèåóç üëùí ôùí öïéôçôþí êáé öïéôçôñéþí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí,
þóôå íá áóêÞóïõí ôï äéêáßùìÜ ôïõò íá ìåôÝ÷ïõí óôá äéÜöïñá ðñïãñÜììáôá êáé ôìÞìáôá
Üèëçóçò.
Ëåéôïõñãåß áðü 1ç Ïêôùâñßïõ ìÝ÷ñé 31 ÌáÀïõ.
Ïé åíäéáöåñüìåíïé öïéôçôÝò êáé öïéôÞôñéåò åããñÜöïíôáé êáèçìåñéíÜ 9-12 áðü 1ç Óåðôåìâñßïõ
óå Ýíá Þ ðåñéóóüôåñá áèëÞìáôá ôçò áñåóêåßáò ôïõò.
Ãéá íá åããñáöåß öïéôçôÞò Þ öïéôÞôñéá, ðñÝðåé íá ðñïóêïìßóåé ôçí öïéôçôéêÞ ôïõ ôáõôüôçôá êáé
ìßá ðñüóöáôç öùôïãñáößá.
Ôï Ðáíåðéóôçìéáêü ÃõìíáóôÞñéï ëåéôïõñãåß óõíå÷þò áðü 8 ð.ì. ìÝ÷ñé 5 ì.ì.
Ïé äéáêñéíüìåíïé ãéá ôéò áèëçôéêÝò ôïõò åðéäüóåéò öïéôçôÝò êáé öïéôÞôñéåò ðëáéóéþíïõí ôéò
áíôéðñïóùðåõôéêÝò ïìÜäåò ôïõ ÔìÞìáôüò ôïõò Þ êáé ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ êáé óõììåôÝ÷ïõí êáôÜ
ôçí äéÜñêåéá ôïõ áêáäçìáúêïý Ýôïõò óå åóùôåñéêÜ, äéáðáíåðéóôçìéáêÜ êáé äéåèíÞ
ðñùôáèëÞìáôá. Ïé íéêçôÝò âñáâåýïíôáé áðü ôéò ÐñõôáíéêÝò áñ÷Ýò óå åéäéêÞ ôåëåôÞ ìå ôçí ëÞîç
ôïõ äéäáêôéêïý Ýôïõò. Ðëçñïöïñßåò óôï ôçëÝöùíï 210 77.07.207.

Ãñáöåßï Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí

Ôï Ãñáöåßï Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí Ý÷åé óêïðü:
-Ôï óõíôïíéóìü ôùí ðñïâëçìÜôùí ôùí öïéôçôþí óå óõíåñãáóßá ìå ôçí Å.Ö.Å.Å.
-Ôçí áíÜðôõîç ôïõ Öïéôçôéêïý Ôïõñéóìïý, ôùí Äéåèíþí Öïéôçôéêþí Ó÷Ýóåùí, ôùí åêäñïìþí
åóùôåñéêïý êáé åîùôåñéêïý.
-Ôç äéïñãÜíùóç ôùí Öïéôçôéêþí Ðïëéôéóôéêþí Åêäçëþóåùí (Ìïõóéêïý, Èåáôñéêïý,
×ïñåõôéêïý, ê.ëð.).
-Ôçí ïñãÜíùóç óõíåóôéÜóåùí Öïéôçôþí, Êáèçãçôþí, Äéïéêçôéêïý Ðñïóùðéêïý êáé êÜèå Üëëçò
äñáóôçñéüôçôáò, ðïõ Ý÷åé ó÷Ýóç ìå ôçí øõ÷áãùãßá êáé ôçí ìüñöùóç ôùí Öïéôçôþí.
-Ôçí ðáñáêïëïýèçóç äçìïóéåõìÜôùí óôïí çìåñÞóéï & ðåñéïäéêü ôýðï, êáèþò êáé ôçí ðáñï÷Þ
ðëçñïöïñéþí óå çìåäáðïýò êáé áëëïäáðïýò öïéôçôÝò.
Ôï Ãñáöåßï Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí óôåãÜæåôáé óôïí 4ï üñïöï ôçò ÐáíåðéóôçìéáêÞò ËÝó÷çò,
ÉððïêñÜôïõò 15 (ôçë. 210 36.14.532 - 210 36.09.295).

Ãñáöåßï åõñÝóåùò åñãáóßáò öïéôçôþí

Ôï Ãñáöåßï ÅõñÝóåùò Åñãáóßáò Öïéôçôþí Ý÷åé óêïðü íá äéåõêïëýíåé  ôïõò öïéôçôÝò êáé ôéò
öïéôÞôñéåò ðïõ åðéèõìïýí íá åñãáóèïýí ãéá ïéêïíïìéêÞ åíßó÷õóç, ðñïêåéìÝíïõ íá ôåëåéþóïõí
ôéò óðïõäÝò ôïõò.
Ãéá íá âñåé êÜðïéïò öïéôçôÞò åñãáóßá ðñÝðåé íá õðïâÜëåé ìéá áðëÞ áßôçóç óôï Ãñáöåßï
ÅõñÝóåùò Åñãáóßáò êáé íá ðáñáêïëïõèåß ôéò ó÷åôéêÝò áããåëßåò åñãïäïôþí ðïõ õðÜñ÷ïõí óôï
Ãñáöåßï.
Ï öïéôçôÞò ðïõ ìå ôç âïÞèåéá ôïõ Ãñáöåßïõ âñßóêåé åñãáóßá, åßíáé õðï÷ñåùìÝíïò íá
åíçìåñþóåé ôï Ãñáöåßï.
Áðü ôï ßäéï Ãñáöåßï ðáñÝ÷åôáé êáé ç äéåõêüëõíóç ãéá áíåýñåóç êáôïéêßáò.
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Ôï Ãñáöåßï ÅõñÝóåùò Åñãáóßáò óôåãÜæåôáé óôïí 4ï üñïöï ôçò ÐáíåðéóôçìéáêÞò ËÝó÷çò,
ÉððïêñÜôïõò 15 (ôçë. 210 36.14.5 32).

ÖïéôçôéêÝò åóôßåò

Óôçí Ðáíåðéóôçìéïýðïëç ëåéôïõñãåß ÖïéôçôéêÞ Eóôßá (ÖïéôçôéêÞ Eóôßá Ðáíåðéóôçìßïõ Aèçíþí,
ÖEÐA), óôçí ïðïßá ðáñÝ÷åôáé äéáìïíÞ êáé äéáôñïöÞ ìå ÷áìçëÞ óõììåôï÷Þ ôùí öïéôçôþí, üðùò
åðßóçò êáé ìÝóá ãéá ôçí áíÜðôõîç ìïñöùôéêþí, ðíåõìáôéêþí, êáëëéôå÷íéêþí êáé
áèëçôéêïøõ÷áãùãéêþí åêäçëþóåùí.
Ó' áõôÞ ãßíïíôáé äåêôïß öïéôçôÝò ãéá äéáìïíÞ êáé óßôéóç Þ ìüíï ãéá óßôéóç. Tï 30% ôùí èÝóåùí
äéáôßèåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá ôïõò ðñùôïåããñáöüìåíïõò öïéôçôÝò, ðïõ âñßóêïíôáé ìáêñéÜ áðü
ôïí ôüðï äéáìïíÞò ôïõò. KñéôÞñéï ãéá ôïõò íåïåéóáãüìåíïõò åßíáé ï âáèìüò åéóáãùãÞò ôïõò, åíþ
ãéá ôïõò Üëëïõò ç áðüäïóç ôïõ öïéôçôÞ êáé ç ïéêïíïìéêÞ ôïõ êáôÜóôáóç.
Tá ÷ñüíéá ðáñáìïíÞò óôçí öïéôçôéêÞ åóôßá äåí ìðïñåß íá åßíáé ðåñéóóüôåñá áðü ôá
ðñïâëåðüìåíá -êáôÜ Ó÷ïëÞ- Ýôç öïßôçóçò. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ôï ôçëÝöùíï ôçò
Ãñáììáôåßáò ôçò ÖEÐA åßíáé 210 72.43.114.

Ôáìåßï áñùãÞò öïéôçôþí

Ôï Ôáìåßï ÁñùãÞò Öïéôçôþí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí åßíáé ìßá áíåîÜñôçôç Õðçñåóßá, ç
ïðïßá Ý÷åé ùò óêïðü ôçí çèéêÞ êáé õëéêÞ (óå åßäïò Þ óå ÷ñÞìá) åíßó÷õóç ôùí öïéôçôþí ôïõ
Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ãéá ôçí êÜëõøç Ýêôáêôùí áíáãêþí ôïõò ðïõ êáôÜ ôçí êñßóç ôçò
Äéïéêïýóáò ÅðéôñïðÞò ôïõ Ôáìåßïõ äåí åßíáé äõíáôüí íá áíôéìåôùðéóèïýí ìå Üëëï ôñüðï.
ÅíäåéêôéêÜ áíáöÝñïõìå ìåñéêÝò ðåñéðôþóåéò ðïõ ôï Ôáìåßï ÁñùãÞò ìðïñåß íá âïçèÞóåé ôïõò
öïéôçôÝò, üðùò ð.÷.:
-Ç âïÞèåéá ïéêïíïìéêÜ áäýíáôùí öïéôçôþí ðïõ ðÜó÷ïõí áðü óïâáñÝò ðáèÞóåéò, üðùò åßíáé
áõôïß ðïõ íïóçëåýïíôáé óå Íïóïêïìåßá Þ âñßóêïíôáé óôï óôÜäéï áíÜññùóçò.
-Ç ÷ïñÞãçóç ðåñßèáëøçò, ðÝñá áðü åêåßíç ðïõ ðñïâëÝðåôáé áðü ôç Íïìïèåóßá.
-¸îïäá éáôñïöáñìáêåõôéêÞò ðåñßèáëøçò óôï åîùôåñéêü õðü åéäéêÝò ðñïûðïèÝóåéò.
-Ðáñï÷Þ ïéêïíïìéêïý åðéäüìáôïò óå ðåñéðôþóåéò åêôÜêôùí áíáãêþí.
Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ìðïñåß íá ðÜñåé ï öïéôçôÞò áðü ôç Ãñáììáôåßá ôïõ Ôáìåßïõ, ðïõ
âñßóêåôáé óôïí 3ï üñïöï, óôçí Åðéìåëçôåßá ôçò ÐáíåðéóôçìéáêÞò ËÝó÷çò (ôçë. 210 36.14.504).

ÖïéôçôéêÝò åêäñïìÝò

KÜèå ÷ñüíï óôïí ðñïûðïëïãéóìü ôçò ÐáíåðéóôçìéáêÞò ËÝó÷çò ðñïâëÝðåôáé ðßóôùóç ãéá
öïéôçôéêÝò åêäñïìÝò êïéíùíéêÞò ìüñöùóçò êáé øõ÷áãùãßáò åóùôåñéêïý Þ åîùôåñéêïý.
Oé åêäñïìÝò áõôÝò ðñïãñáììáôßæïíôáé áðü ôéò Ó÷ïëÝò ìå ôç óõíåñãáóßá ôùí öïéôçôþí, áíÜëïãá
ìå ôéò ðéóôþóåéò ðïõ äéáôßèåíôáé êÜèå ÷ñüíï ãéá êÜèå Ó÷ïëÞ áðü ôçí ÐáíåðéóôçìéáêÞ Óýãêëçôï
êáé ìÝóá óôá êáèïñéæüìåíá üñéá áðü ôï Yðïõñãåßï Ðáéäåßáò.
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ÖïéôçôéêÜ áíáãíùóôÞñéá

Óôïõò ÷þñïõò ôùí Áíáãíùóôçñßùí ïé öïéôçôÝò ìåëåôïýí ìå äéêÜ ôïõò âéâëßá Þ ìå âéâëßá ôçò
âéâëéïèÞêçò, ðïõ äáíåßæïíôáé ìå ôç öïéôçôéêÞ ôïõò ôáõôüôçôá êáé ìå Ýíá äåëôßï äáíåéóìïý ôçò
âéâëéïèÞêçò (åóùôåñéêüò äáíåéóìüò). Óå ðåñßðôùóç ðïõ ï öïéôçôÞò äåí Ý÷åé åöïäéáóèåß ìå
öïéôçôéêÞ ôáõôüôçôá (ðñùôïåéóáãüìåíïé öïéôçôÝò) ï äáíåéóìüò ôùí âéâëßùí ãßíåôáé ìå ôï
öïéôçôéêü åéóéôÞñéï Þ ìå Üëëï áðïäåéêôéêü óôïé÷åßï ôçò öïéôçôéêÞò ôáõôüôçôáò, ìáæß ìå ôçí
áóôõíïìéêÞ ôáõôüôçôá.
Ôá âéâëßá äåí äáíåßæïíôáé åêôüò ôùí Öïéôçôéêþí Áíáãíùóôçñßùí.
Ôá âéâëßá, ìå ôá ïðïßá åìðëïõôßæåôáé ç âéâëéïèÞêç, ðñïôåßíïíôáé áðü ôïõò öïéôçôÝò, ôï äéäáêôéêü
ðñïóùðéêü êáé ôïí ÐñïúóôÜìåíï ôïõ ÔìÞìáôïò.
Tá öïéôçôéêÜ áíáãíùóôÞñéá âñßóêïíôáé óôï êôÞñéï ôçò ÐáíåðéóôçìéáêÞò ËÝó÷çò, ïäüò
IððïêñÜôïõò 15 (B üñïöïò, èÝóåéò 250) êáé óôï êôÞñéï ôçò ïäïý IððïêñÜôïõò 7 (A-B üñïöïò,
èÝóåéò 800) êáé ëåéôïõñãïýí üëåò ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé óå óõíå÷Ýò ùñÜñéï áðü ôéò 8 ð.ì.
ìÝ÷ñé ôéò 9 ì.ì.. Ðëçñïöïñßåò óôï ôçëÝöùíï 210 36.29.028.
Aðü ôï áêáäçìáúêü Ýôïò 1995-1996 ëåéôïõñãåß AíáãíùóôÞñéï óôïõò ÷þñïõò ôçò
Ðáíåðéóôçìéïõðüëåùò.

Ðïëéôéóôéêüò ¼ìéëïò Öïéôçôþí

O Ð.O.Ö.Ð.A. åßíáé ç åîÝëéîç ôïõ Öïéôçôéêïý Èåáôñéêïý Oìßëïõ ðïõ éäñýèçêå ôï 1923 Ý÷ïíôáò
êõñßùò ìÝëç ðñüóöõãåò öïéôçôÝò. Añãüôåñá ìåôïíïìÜóèçêå óå Èåáôñéêü TìÞìá êáé óõíÝ÷éóå
ôçí áîéüëïãç ðïñåßá ôïõ Ý÷ïíôáò óõíåñãÜôåò ãíùóôÜ ïíüìáôá ôïõ ÈåÜôñïõ.
MåôÜ ôï 1976 äçìéïõñãïýíôáé áêüìá ôñåéò ôïìåßò, ï Xïñåõôéêüò, ï Kéíçìáôïãñáöéêüò êáé ï
Öùôïãñáöéêüò TïìÝáò. Táõôü÷ñïíá áëëÜæåé ôçí ïíïìáóßá ôïõ êáé âáðôßæåôáé Ðïëéôéóôéêüò
¼ìéëïò Öïéôçôþí Ðáíåðéóôçìßïõ Aèçíþí (Ð.O.Ö.Ð.A.).
Ïé åíäéáöåñüìåíïé öïéôçôÝò ìðïñïýí íá ãßíïõí ìÝëç ìå ìéá ãñáðôÞ áßôçóÞ ôïõò óôï Ãñáöåßï ôïõ
Ðïëéôéóôéêïý Ïìßëïõ Öïéôçôþí ðïõ âñßóêåôáé óôïí çìéþñïöï ôçò ÐáíåðéóôçìéáêÞò ËÝó÷çò
(ÉððïêñÜôïõò 15, ôçë. 210 36.16.911).
Ïé çìÝñåò êáé þñåò ëåéôïõñãßáò êáèïñßæïíôáé áðü ôá ßäéá ôá ìÝëç.

Èåáôñéêüò TïìÝáò

O Èåáôñéêüò TïìÝáò äéïñãáíþíåé ìáèÞìáôá áõôïíïìßáò ôïõ çèïðïéïý, öùíçôéêÞò êáé
êéíçóéïëïãßáò üðùò êáé èåáôñéêÝò êáé Üëëåò êáëëéôå÷íéêÝò åêäçëþóåéò ìå ðñïóêåêëçìÝíïõò
çèïðïéïýò êáé ðáíåðéóôçìéáêïýò. O Èåáôñéêüò TïìÝáò èÝëåé íá áíáäåßîåé ìÝóá áðü ôç äïõëåéÜ
ôùí ìåëþí ôïõ ôéò äéáóôÜóåéò ôçò åñáóéôå÷íéêÞò èåáôñéêÞò ðñÜîçò: óýã÷ñïíï ðåéñáìáôéêü
èÝáôñï, ðñïóÝããéóç íÝùí óõããñáöÝùí, íåïåëëçíéêü èÝáôñï, êëáóéêü ñåðåñôüñéï êáé ìåëÝôç ôïõ
áñ÷áßïõ äñÜìáôïò ìå âÜóç ôá ëáúêÜ äñþìåíá ôïõ ðáñáäïóéáêïý ðïëéôéóìïý.

Xïñåõôéêüò TïìÝáò

Óêïðüò ôïõ Xïñåõôéêïý TïìÝá åßíáé ç åõáéóèçôïðïßçóç ôùí öïéôçôþí óå èÝìáôá ôïõ ëáúêïý ìáò
ðïëéôéóìïý. O ÷ïñüò ÷ñçóéìïðïéåßôáé ùò ìÝóï ãéá ôçí ðñáãìÜôùóç áõôïý ôïõ óêïðïý. ÖõóéêÜ
äåí ìÝíïõí óôç óôåßñá áíáðáñÜóôáóç âçìÜôùí, áëëÜ ïýôå êáé óôç ìïõóåéáêÞ ðáñïõóßáóç ôùí



åèíéêü êáé êáðïäéóôñéáêü ðáíåðéóôÞìéï áèçíþí

÷ïñþí ôçò ðáôñßäáò ìáò. Oé öïéôçôÝò êáôáãñÜöïõí êáé åðåîåñãÜæïíôáé üëá åêåßíá ôá óôïé÷åßá
ðïõ óõíèÝôïõí ôïí åëëçíéêü ðïëéôéóìü âéþíïíôáò Ýôóé ôçí ðáñáäïóéáêÞ ìáò êëçñïíïìéÜ.

Kéíçìáôïãñáöéêüò TïìÝáò

H äñáóôçñéüôçôÜ ôïõ ðåñéëáìâÜíåé ðáñáãùãÞ ôáéíéþí 16mm êáé ìéêñþí ôáéíéþí Óïýðåñ 8 üðùò
åðßóçò êáé ðñïâïëÝò ôáéíéþí ñåðåñôïñßïõ ãéá ôá ìÝëç ôïõ. KáèçìåñéíÜ ðñïóöÝñïíôáé óåìéíÜñéá
èåùñçôéêÜ êáé ôå÷íéêÜ áðü ðáëáéüôåñá ìÝëç ôïõ TïìÝá êáé åðáããåëìáôßåò ôïõ ÷þñïõ. Óôü÷ïò
ôïõ Kéíçìáôïãñáöéêïý TïìÝá åßíáé ç êáëëéÝñãåéá ôçò êéíçìáôïãñáöéêÞò ðáéäåßáò óôïõò
öïéôçôÝò, þóôå íá ãßíïõí êáëïß èåáôÝò ôçò ôÝ÷íçò ôïõ êéíçìáôïãñÜöïõ. Eðßóçò, íá
åíåñãïðïéÞóåé ôïõò öïéôçôÝò ðïõ Ý÷ïõí äéÜèåóç íá äçìéïõñãÞóïõí, þóôå íá ãßíïõí ôáéíßåò ðïõ
èá åîõøþóïõí êïéíùíéêÜ ôüóï ôïõò éäßïõò üóï êáé ôçí ÐáíåðéóôçìéáêÞ êïéíüôçôá óôçí ïðïßá
áíÞêïõí.

Öùôïãñáöéêüò TïìÝáò

Äéïñãáíþíåé óåìéíÜñéá ðïõ áðïóêïðïýí óôçí åêìÜèçóç ôçò ÷ñÞóçò ôçò öùôïãñáöéêÞò ìç÷áíÞò,
êáèþò êáé ôùí êáíüíùí êáé ôå÷íéêþí ðïõ äéÝðïõí ôç öùôïãñáöéêÞ ðñáêôéêÞ. Må ôçí ðñïâïëÞ
êáé ôïí ó÷ïëéáóìü ôïõ Ýñãïõ áíáãíùñéóìÝíùí äçìéïõñãþí ðñïÜãåôáé ç áéóèçôéêÞ êáëëéÝñãåéá
ôùí ìåëþí ôïõ, þóôå íá ìðïñïýí íá áíáãíþóïõí äçìéïõñãéêÜ Ýíá öùôïãñáöéêü Ýñãï.
ÐáñÜëëçëá, ãíùñßæïõí ïé öïéôçôÝò ôï ãïçôåõôéêü óôÜäéï ôçò åêôýðùóçò áóðñüìáõñùí
öùôïãñáöéþí. H åðáöÞ ôïõò åðßóçò ìå ôç öùôïãñáößá-óôïýíôéï, ôïõò âÜæåé óå Üëëá êáíÜëéá
êáëëéôå÷íéêÞò äçìéïõñãßáò. Tï æçôïýìåíï åßíáé íá áãáðÞóïõí ïé öïéôçôÝò ôç ìïñöÞ áõôÞ ôçò
êáëëéôå÷íéêÞò äçìéïõñãßáò êáé íá áíáðôýîïõí ôéò äõíáôüôçôåò êáé ôï ôáëÝíôï ôïõò.
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Õðïôñïößåò - ÊëçñïäïôÞìáôá - Âñáâåßá

Yðïôñïößåò

Óôïõò ðñïðôõ÷éáêïýò êáé ìåôáðôõ÷éáêïýò öïéôçôÝò A.E.I. êáé T.E.I. ÷ïñçãïýíôáé âñáâåßá êáé
õðïôñïößåò áðü ôï I.K.Y., áðü ôï áêáäçìáúêü Ýôïò 1996-1997 ìå ôïõò åîÞò üñïõò:
á) Tá âñáâåßá, ðïõ óõíßóôáíôáé óå ãñáðôü äßðëùìá êáé óå ÷ïñÞãçóç åðéóôçìïíéêþí âéâëßùí ôïõ
ãíùóôéêïý áíôéêåéìÝíïõ ôùí óðïõäþí ôïõ öïéôçôÞ, áðïíÝìïíôáé óôïí ðñþôï åðéôõ÷üíôá êáôÜ ôéò
åéóáãùãéêÝò åîåôÜóåéò, óôïí ðñþôï åðéôõ÷üíôá êáôÜ ôéò ðñïáãùãéêÝò åîåôÜóåéò, åöüóïí ôéò
ðåñÜôùóå åíôüò ôùí äýï ðñþôùí åîåôáóôéêþí ðåñéüäùí, êáèþò êáé óå êÜèå áñéóôïý÷ï áðüöïéôï
ðïõ ðåñÜôùóå ôéò ðôõ÷éáêÝò åîåôÜóåéò åíôüò ôùí äýï ðñþôùí åîåôáóôéêþí ðåñéüäùí.
â) Oé õðïôñïößåò ÷ïñçãïýíôáé óôïõò ðñïðôõ÷éáêïýò öïéôçôÝò ìå ðñþôï êñéôÞñéï ôçí ïéêïíïìéêÞ
êáôÜóôáóç ôïõ ßäéïõ ôïõ öïéôçôÞ êáé ôùí ãïíÝùí ôïõ êáé äåýôåñï êñéôÞñéï ôçí åðßäïóÞ ôïõ, êáô'
áðüëõôç óåéñÜ åðéôõ÷ßáò óôéò åéóáãùãéêÝò Þ ôéò ðñïáãùãéêÝò åîåôÜóåéò êÜèå Ýôïõò óðïõäþí. Oé
ðñïðôõ÷éáêïß öïéôçôÝò åíäéÜìåóùí åôþí, ãéá íá ëÜâïõí õðïôñïößá, èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõí åðéðëÝïí
åðéôý÷åé ìÝóï üñï âáèìïëïãßáò ôïõëÜ÷éóôïí 6.51 óå êëßìáêá âáèìïëïãßáò 0-10 óôá ìáèÞìáôá
ôïõ åíäåéêôéêïý ðñïãñÜììáôïò óðïõäþí, åíôüò ôçò ðñþôçò Þ ôïõëÜ÷éóôïí ôçò ðñþôçò êáé ôçò
äåýôåñçò åîåôáóôéêÞò ðåñéüäïõ.
ã) O áñéèìüò ôùí õðïôñïöéþí, ôï ðïóü ðïõ ÷ïñçãåßôáé ãéá ôçí áãïñÜ âéâëßùí Þ ãéá ôçí
õðïôñïößá êáé ïé ëïéðÝò ëåðôïìÝñåéåò áðïíïìÞò ôùí âñáâåßùí êáé õðïôñïöéþí, êáèþò êáé ôï
ðñüãñáììá êáé ïé êáíïíéóôéêÝò äéáôÜîåéò ðïõ èá ôï äéÝðïõí ïñßæïíôáé áðü ôï Äéïéêçôéêü
Óõìâïýëéï ôïõ I.K.Y.
ä) Óôïí ðñþôï åðéôõ÷üíôá öïéôçôÞ êÜèå ìåôáðôõ÷éáêïý ðñïãñÜììáôïò, ìåôÜ ôï ôÝëïò êÜèå Ýôïõò
óðïõäþí ôï I.K.Y. ÷ïñçãåß, áí áõôüò äåí åßíáé Þäç õðüôñïöüò ôïõ, õðïôñïößá ðïóïý 650.000
äñá÷ìþí. Tï ðïóü áõôü ìðïñåß íá áíáðñïóáñìüæåôáé ìå áðüöáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ
ôïõ I.K.Y.
å) Óôïõò ðñïðôõ÷éáêïýò öïéôçôÝò ìðïñïýí íá ðáñÝ÷ïíôáé áðü ôá éäñýìáôá óôá ïðïßá öïéôïýí,
áðü ôï áêáäçìáúêï Ýôïò 1996-1997, Üôïêá äÜíåéá êáé ïéêïíïìéêÝò åíéó÷ýóåéò ãéá ôçí êÜëõøç
åéäéêþí åêðáéäåõôéêþí áíáãêþí ôïõò ìå êñéôÞñéï ôçí áôïìéêÞ Þ ôçí ïéêïãåíåéáêÞ ôïõò
êáôÜóôáóç êáé ôçí åðßäïóÞ ôïõò óôéò óðïõäÝò. H Ýêôáóç, ç äéáäéêáóßá êáé ïé ðñïûðïèÝóåéò
÷ïñÞãçóçò ôùí äáíåßùí êáé åíéó÷ýóåùí áõôþí êáèïñßæïíôáé ìå ðñïåäñéêü äéÜôáãìá, ðïõ
åêäßäåôáé ìå ðñüôáóç ôùí Yðïõñãþí Oéêïíïìéêþí êáé EèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí.
óô) Må áðüöáóç ôïõ Yðïõñãïý EèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí ñõèìßæåôáé êÜèå
áíáãêáßá ëåðôïìÝñåéá ó÷åôéêÜ ìå ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ. H äéÜôáîç áõôÞ
åöáñìüæåôáé áðü ôï áêáäçìáúêü Ýôïò 1996-1997.

ÊëçñïäïôÞìáôá

Tï ÐáíåðéóôÞìéï Aèçíþí ÷ïñçãåß êÜèå ÷ñüíï õðïôñïößåò ãéá ðñïðôõ÷éáêÝò êáé ìåôáðôõ÷éáêÝò
óðïõäÝò óôï åóùôåñéêü Þ ôï åîùôåñéêü êáèþò êáé âñáâåßá óå öïéôçôÝò, óõããñáöåßò
åðéóôçìïíéêÞò ðñáãìáôåßáò ê.ëð. Oé õðïôñïößåò êáé ôá âñáâåßá ÷ïñçãïýíôáé, óýìöùíá ìå ôç
èÝëçóç ôïõ äéáèÝôç êÜèå êëçñïäïôÞìáôïò, ìå ïñéóìÝíåò ðñïûðïèÝóåéò, Üëëïôå ìå äéáãùíéóìü
êáé Üëëïôå ìå åðéëïãÞ. O áñéèìüò ôùí õðïôñüöùí äåí åßíáé óõãêåêñéìÝíïò Þ ï ßäéïò êÜèå ÷ñüíï
ãéáôß áõôü åîáñôÜôáé áðü ôá Ýóïäá êÜèå êëçñïäïôÞìáôïò.
ÐáñáèÝôïõìå ðßíáêá ôùí õðïôñïöéþí, âñáâåßùí êáé êëçñïäïôçìÜôùí, ðïõ áöïñïýí êáé ôïõò
öïéôçôÝò ôïõ TìÞìáôïò Eðéêïéíùíßáò êáé MME. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ïé åíäéáöåñüìåíïé
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ìðïñïýí íá ðÜñïõí áðü ôç Äéåýèõíóç KëçñïäïôçìÜôùí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Aèçíþí (XñÞóôïõ
ËáäÜ 6, 6ïò üñïöïò).

1. Máñßáò AâñÜóïãëïõ: Eíéó÷ýåôáé Ýíáò óðïõäáóôÞò áðü ôéò Ó÷ïëÝò ôïõ Ðáí/ìßïõ Aèçíþí,
Üðïñïò, ìå êáôáãùãÞ áðü ôçí AíáôïëéêÞ Pùìõëßá. Ãßíåôáé åðéëïãÞ.
2. IùÜííïõ Báñýêá: Äßíïíôáé õðïôñïößåò óå öïéôçôÝò ôïõ Ðáí/ìßïõ Aèçíþí. Ãßíåôáé
äéáãùíéóìüò.
3. Kùí. ÃåñïóôÜèç: Äßíïíôáé õðïôñïößåò óå öïéôçôÝò ôïõ Ðáí/ìßïõ Aèçíþí ìå êáôáãùãÞ áðü
ôçí ¢ñôá. Ãßíåôáé äéáãùíéóìüò.
4. I. Äåëëßïõ Þ Náêßäïõ: Äßíïíôáé õðïôñïößåò ãéá ôçí ôåëåéïðïßçóç äýï íÝùí åðéóôçìüíùí óå
ïðïéáäÞðïôå åðéóôÞìç åêôüò ôçò IáôñéêÞò, óôçí Eõñþðç ìå ðñïôßìçóç óå áõôïýò ðïõ
êáôÜãïíôáé áðü ôçí AíáôïëéêÞ Máêåäïíßá.
5. ÐÝôñïõ KáíÝëëç: Äßíåôáé õðïôñïößá óå öïéôçôÞ ôïõ Ðáí/ìßïõ Aèçíþí ìå êáôáãùãÞ áðü ôï
MåëéãáëÜ Måóóçíßáò. Ãßíåôáé åðéëïãÞ.
6. Èåïä. Máíïýóç: Äßíïíôáé õðïôñïößåò óôïõò öïéôçôÝò üëùí ôùí AEI ôçò ÷þñáò ðïõ
êáôÜãïíôáé áðü ôá ÓéÜôéóôá. Ãßíåôáé åðéëïãÞ.
7. Óð. MðáëôáôæÞ: Äßíïíôáé õðïôñïößåò óå êáôáãüìåíïõò áðü ôï ÓõññÜêï Iùáííßíùí ãéá ôç
ÄçìïôéêÞ, MÝóç, Aíþôåñç êáé Aíþôáôç Eêðáßäåõóç. Ãßíåôáé åðéëïãÞ.
8. Aíô. ÐáðáäÜêç: Äßíïíôáé õðïôñïößåò óå öïéôçôÝò ôïõ Ðáí/ìßïõ Aèçíþí. Ãßíåôáé
äéáãùíéóìüò.
9. Ó. Ðáðáæáöåéñïðïýëïõ: Äßíïíôáé õðïôñïößåò óå íåïåéóá÷èÝíôåò öïéôçôÝò üëùí ôùí
Eëëçíéêþí Ðáí/ìßùí ðïõ êáôÜãïíôáé áðü ôçí Aíäñßôóáéíá. Ãßíåôáé åðéëïãÞ.
10. N. Ðáðáìé÷áëïðïýëïõ: Äßíïíôáé õðïôñïößåò óå öïéôçôÝò ôïõ Ðáí/ìßïõ Aèçíþí ðïõ
êáôÜãïíôáé áðü ôç Ëáêùíßá êáé êáôÜ ðñïôßìçóç áðü ôï ÷ùñéü KñåìáóôÞ êáé ôçí Eðáñ÷ßá
Eðéäáýñïõ ËéìçñÜò. Ãßíåôáé åðéëïãÞ.
11. Ð. ÐïôáìéÜíïõ: Äßíïíôáé õðïôñïößåò óå öïéôçôÝò IáôñéêÞò, OäïíôéáôñéêÞò, ÖõóéêÞò êáé
Xçìåßáò üëùí ôùí AEI, ðïõ êáôÜãïíôáé áðü ôç ÈñÜêç êáé êáôÜ ðñïôßìçóç áðü ôçí
OñåóôéÜäá. Ãßíåôáé åðéëïãÞ.
12. Máñßáò ÓôÜç: Äßíïíôáé õðïôñïößåò óå íåïåéóá÷èÝíôåò öïéôçôÝò ôùí AEI ðïõ êáôÜãïíôáé
áðü ôá Kýèçñá. Ãßíåôáé åðéëïãÞ. Eðßóçò äßíïíôáé õðïôñïößåò óå ðôõ÷éïý÷ïõò ôùí AEI, ìå
âáèìü "ëßáí êáëþò", ðïõ êáôÜãïíôáé áðü ôá Kýèçñá ãéá ìåôáðôõ÷éáêÝò óðïõäÝò óôçí Eõñþðç
êáé ôçí AìåñéêÞ. Ãßíåôáé åðéëïãÞ.
13. I. Óöïããïðïýëïõ: Äßíïíôáé õðïôñïößåò óå ìáèçôÝò ãõìíáóßïõ ðïõ êáôÜãïíôáé áðü ôçí
ÐïñôáñéÜ Büëïõ. Eðßóçò äßíïíôáé õðïôñïößåò óå Üðïñïõò öïéôçôÝò ôïõ Ðáí/ìßïõ Aèçíþí ðïõ
êáôÜãïíôáé áðü ôá 24 ÷ùñéÜ ôïõ Büëïõ Máãíçóßáò. Ãßíåôáé äéáãùíéóìüò.

ÓHM.: Óå ðåñßðôùóç äéáãùíéóìïý, ôá ìáèÞìáôá óôá ïðïßá åîåôÜæïíôáé ïé õðïøÞöéïé, öïéôçôÝò
ôïõ TìÞìáôïò Eðéêïéíùíßáò êáé MME, åßíáé:

- BáóéêÝò ¸ííïéåò óôÞ Èåùñßá ôçò Eðéêïéíùíßáò
- BáóéêÝò ¸ííïéåò ÐïëéôéêÞò Èåùñßáò
- TÝ÷íç êáé MME.
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Bñáâåßá

1. ¢èëïí Báóéëåßïõ MáëÜìïõ: AðïíÝìåôáé âñáâåßï, êÜèå äýï ÷ñüíéá, óôçí êáëýôåñç
åêäéäüìåíç Þ áíÝêäïôç ìåëÝôç åñåõíçôéêïý ÷áñáêôÞñá óôïí ôïìÝá ôùí åðéäçìéïëïãéêþí
íüóùí.
2. ¸ðáèëïí Ðüðçò MáñÞ-KáìÜñá: AðïíÝìïíôáé êÜèå ÷ñüíï Ýðáèëá óôïõò êáëýôåñïõò óå
åðßäïóç êáé Þèïò óðïõäáóôÝò ðïõ ðñïôåßíïíôáé áðü ôéò Ó÷ïëÝò ôïõ Ðáí/ìßïõ.
3. ÐáíôéÜ PÜëëç: AðïíÝìïíôáé êÜèå ÷ñüíï âñáâåßá óå öïéôçôÝò üëùí ôùí Ó÷ïëþí ôïõ
Ðáí/ìßïõ Aèçíþí, ïé ïðïßïé äéáêñßíïíôáé ãéá ôï Þèïò êáé ôçí ðñüïäü ôïõò, êáôÜ ôçí êñßóç ôïõ
ÐñõôÜíåùò êáé ôçò ÓõãêëÞôïõ.
4. Aóðáóßáò ÐáðáäÜêç-BáëéñÜêç: AðïíÝìåôáé êÜèå ÷ñüíï âñáâåßï óå áñéóôïý÷ï ðôõ÷éïý÷ï
ôïõ TìÞìáôïò ÖáñìáêåõôéêÞò.
5. EõáããÝëïõ KùóôÜêç: AðïíÝìåôáé êÜèå ÷ñüíï âñáâåßï óå áñéóôïý÷ï ðôõ÷éïý÷ï ôïõ
TìÞìáôïò ÖáñìáêåõôéêÞò.

ÌïíÜäá Ðñïóâáóéìüôçôáò ãéá ÖïéôçôÝò ìå Áíáðçñßá
Ç ÌïíÜäá Ðñïóâáóéìüôçôáò ãéá ÖïéôçôÝò ìå Áíáðçñßá (ÌïÐñïÖìåÁ) ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ
Áèçíþí åðéäéþêåé ôçí éóüôéìç ðñüóâáóçò óôéò áêáäçìáúêÝò óðïõäÝò ôùí öïéôçôþí ìå
äéáöïñåôéêÝò éêáíüôçôåò êáé áðáéôÞóåéò, ìÝóù ôçò ðáñï÷Þò ðñïóáñìïãþí óôï ðåñéâÜëëïí,
Õðïóôçñéêôéêþí Ôå÷íïëïãéþí ÐëçñïöïñéêÞò êáé Õðçñåóéþí Ðñüóâáóçò. 
Ç ÌïíÜäá Ðñïóâáóéìüôçôáò ðñïóöÝñåé:
- Õðçñåóßá êáôáãñáöÞò ôùí óõãêåêñéìÝíùí áíáãêþí êÜèå ÖìåÁ.
- ÔìÞìá Ðñïóâáóéìüôçôáò óôï ÄïìçìÝíï ×þñï ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ.
- Õðçñåóßá ÌåôáöïñÜò ôùí ÖìåÁ áðü ôçí êáôïéêßá ôïõò óôéò Ó÷ïëÝò êáé áíôéóôñüöùò
- ÕðïóôçñéêôéêÝò Ôå÷íïëïãßåò ÐëçñïöïñéêÞò.
- ÄùñåÜí Ëïãéóìéêü ãéá ÖìåÁ.
- ÐñïóâÜóéìá ÓõããñÜììáôá.
- ÐñïóâÜóéìïõò Óôáèìïýò Åñãáóßåò óôéò ÂéâëéïèÞêåò.
- Õðçñåóßá ÄéáìåôáãùãÞò ãéá ôçí Üìåóç æùíôáíÞ ôçëåðéêïéíùíßá ôùí ÖìåÁ, ìÝóù äéåñìçíåßáò

óôçí ÅëëçíéêÞ ÍïçìáôéêÞ Ãëþóóá, ìå ôïõò óõìöïéôçôÝò, êáèçãçôÝò êáé õðáëëÞëïõò ôïõ
Ðáíåðéóôçìßïõ.

- Õðçñåóßá åèåëïíôþí óõìöïéôçôþí õðïóôÞñéîçò ÖìåÁ.
- Ïäçãßåò ó÷åôéêÜ ìå ôïõò åíäåäåéãìÝíïõò ôñüðïõò åîÝôáóçò ôùí ÖìåÁ.  
- Õðçñåóßá Øõ÷ïëïãéêÞò ÓõìâïõëåõôéêÞò ÕðïóôÞñéîçò ãéá ÖìåÁ.
Ãéá ôçí êáëýôåñç åîõðçñÝôçóç ôùí ÖìåÁ óå êÜèå ÔìÞìá/Ó÷ïëÞ ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí
Ý÷ïõí ïñéóôåß: á) Óýìâïõëïò ÊáèçãçôÞò ÖìåÁ êáé áíáðëçñùôÞò ôïõ êáé â) Áñìüäéïò õðÜëëçëïò
ôçò Ãñáììáôåßáò êáé áíáðëçñùôÞò ôïõ ãéá ôçí åîõðçñÝôçóç ÖìåÁ, ìå ôïõò ïðïßïõò ïé
åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí åðéðëÝïí íá åðéêïéíùíïýí ôçëåöùíéêÜ, ìå fax, ìå çëåêôñïíéêü
ôá÷õäñïìåßï Þ ìÝóù ôçò Õðçñåóßáò ÄéáìåôáãùãÞò. Ôá óôïé÷åßá åðéêïéíùíßáò ìå ôïõò áñìïäßïõò
êÜèå ÔìÞìáôïò/Ó÷ïëÞò õðÜñ÷ïõí óôçí éóôïóåëßäá ôçò ÌïÐñïÖìåÁ.  

Åðéêïéíùíßá êáé ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò: ÔçëÝöùíá: 2107275130, 2107275687, 2107275183   /
Fax: 2107275193   /   Çë. ôá÷õäñïìåßï: access.uoa.gr   /   ÉóôïèÝóç: http://access.uoa.gr
MSN ID: m.emmanouil@di.uoa.gr   /   ïoVoo ID: m.emmanouil   /   ÁðïóôïëÞ SMS: 6958450861
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AñìåíÜêçò Aíôþíçò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: ÅöáñìïóìÝíç ÓôáôéóôéêÞ.
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï (B.Sc.) EöáñìïóìÝíùí Máèçìáôéêþí, ÐáíåðéóôÞìéï Iùáííßíùí, M.A.
ÓôáôéóôéêÞò, University of New Brunswick, KáíáäÜò, Ph.D. ÓôáôéóôéêÞò, University of New
Brunswick, KáíáäÜò. 
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: Ðéèáíüôçôåò êáé ÓôáôéóôéêÞ, Måèïäïëïãßá Eñåõíþí,
Eðåîåñãáóßá êáé AíÜëõóç ÄåäïìÝíùí.

Ãêïýóêïò ÄçìÞôñçò, ËÝêôïñáò
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: Ó÷åäéáóìüò, áíÜðôõîç êáé äéïßêçóç ôçò øçöéáêÞò åðéêïéíùíßáò.
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï ÐëçñïöïñéêÞò (1990) êáé Äéäáêôïñéêü Äßðëùìá óôçí ÁíÜðôõîç
Ðëçñïöïñéáêþí ÓõóôçìÜôùí (1998) áðü ôï ÔìÞìá ÐëçñïöïñéêÞò êáé Ôçëåðéêïéíùíéþí
Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí.
ÅñåõíçôéêÜ åíäéáöÝñïíôá: ÈÝìáôá øçöéáêÞò åðéêïéíùíßáò üðùò øçöéáêÜ ðáé÷íßäéá êáé
ìÜèçóç âáóéóìÝíç óå øçöéáêÜ ðáé÷íßäéá, äéáäéêôõáêÜ ìÝóá êáé óõììåôï÷éêü ðåñéå÷üìåíï,
çëåêôñïíéêÞ óõììåôï÷Þ êáé çëåêôñïíéêÞ äéáêõâÝñíçóç.

ÄåìåñôæÞò Nßêïò, ÊáèçãçôÞò 
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: ÐïëéôéêÞ Êïõëôïýñá êáé Åðéêïéíùíßá.
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï ÐïëéôéêÞò ÅðéóôÞìçò Ðáíôåßïõ Ðáíåðéóôçìßïõ, Äéäáêôïñéêü Äßðëùìá
Êïéíùíéïëïãßáò, University of Lund, Óïõçäßá.
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: ÐïëéôéêÞ Åðéêïéíùíßá, ÊïéíùíéêÞ Èåùñßá (Éäåïëïãßá,
Åèíéêéóìüò), ÐïëéôéêÞ Êïéíùíéïëïãßá.

Káñáðïóôüëçò Báóßëçò, KáèçãçôÞò
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: Åðéêïéíùíßá êáé Ðïëéôéóìüò.
ÓðïõäÝò: ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí, ÐáíåðéóôÞìéï Stirling, Óêùôßá. 
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: Êïéíùíéïëïãßá ôçò êáèçìåñéíÞò æùÞò, áíÜëõóç çèþí êáé
ôñüðùí óõìðåñéöïñÜò, üñïé êáé ôñüðïé ãëùóóéêÞò åðéêïéíùíßáò, áñ÷Ýò öéëïóïößáò ôïõ
Ðïëéôéóìïý, áíÜëõóç ó÷Ýóåùí Ëïãïôå÷íßáò êáé Êïéíùíßáò.
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Kïìíçíïý Máñßá, Aíáðëçñþôñéá ÊáèçãÞôñéá
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: ÐïëéôéêÞ Åðéêïéíùíßá êáé Êïéíùíéïëïãßá.
ÓðïõäÝò: Øõ÷ïëïãßá, Êïéíùíéïëïãßá êáé ÏéêïíïìéêÜ óôï PSE Brunell University, PhD
Êïéíùíéïëïãßáò óôï London School of Economics.
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: Èåùñßá ôçò Åðéêïéíùíßáò, ÐïëéôéêÞ Åðéêïéíùíßá, Èåùñßá
ÊéíçìáôïãñÜöïõ, Åõñùðáúêüò ÊéíçìáôïãñÜöïò ìå Ýìöáóç óôïí Åëëçíéêü. 

MáíéÜôçò Ãéþñãïò, ÊáèçãçôÞò
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: ÐïëéôéêÞ êáé ÇèéêÞ èåùñßá.
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï Öéëïóïöéêïý TìÞìáôïò ôçò ÖéëïóïöéêÞò Ó÷ïëÞò, ÐáíåðéóôÞìéï Aèçíþí,
ÄéäÜêôùñ ÐïëéôéêÞò Èåùñßáò, ÐÜíôåéï ÐáíåðéóôÞìéï.
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: Ióôïñßá ôùí éäåþí, öéëïóïößá, ðïëéôéêÞ êáé êïéíùíéêÞ
èåùñßá, çèéêÞ ôïõ äçìïóßïõ ëüãïõ, ñçôïñéêÞ, áéóèçôéêÞ êáé èåùñßá ôçò ôÝ÷íçò ìå êõñéüôåñï
ðåäßï ôç ìïõóéêÞ äçìéïõñãßá.

Ìáñïýäá - ×áôæïýëç ÁèçíÜ, Åðßêïõñç ÊáèçãÞôñéá
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: ÊïéíùíéêÞ Øõ÷ïëïãßá ìå Ýìöáóç óôç ÄõíáìéêÞ ôùí ÏìÜäùí.
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï (Â.Á.)Øõ÷ïëïãßáò, M.Sc., Ph.D. óôçí ÊïéíùíéêÞ Øõ÷ïëïãßá, London School
of Economics, University of London.  
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: ÈÝìáôá åðéêïéíùíßáò, ëÞøçò áðïöÜóåùí êáé åðßëõóçò
äéëçììÜôùí êáé óõãêñïýóåùí óå Üôïìá êáé ïìÜäåò. Øõ÷ïäõíáìéêÞ êáé øõ÷ïêïéíùíéêÞ Ýñåõíá
êáé ðáñÝìâáóç óå ïìÜäåò êáé ïñãáíéóìïýò. ÊïéíïôéêÞ øõ÷ïëïãßá êáé äéáðïëéôéóìéêÞ
åðéêïéíùíßá. Óõãêñïýóåéò êáé äéëÞììáôá óôéò óôåíÝò äéáðñïóùðéêÝò ó÷Ýóåéò, êëéíéêÞ Ýñåõíá
êáé øõ÷ïêïéíùíéêÞ ðáñÝìâáóç.
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ÌåúìÜñçò Ìé÷Üëçò, ÊáèçãçôÞò
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: ÍÝåò Ôå÷íïëïãßåò êáé ÌÝóá ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò óôçí Åðéêïéíùíßá
êáé ôçí Åêðáßäåõóç.
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï Ìáèçìáôéêþí, ÐáíåðéóôÞìéï Aèçíþí, DEA óôç ÌáèçìáôéêÞ ÓôáôéóôéêÞ,
ÐáíåðéóôÞìéï Pierre et Marie Curie, Paris VI, Doctorat de 3eme cycle óôç ÓôáôéóôéêÞ, Doctorat
d'Etat es Sciences Mathématiques óôçí ÁíÜëõóç ÄåäïìÝíùí ìå Çëåêôñïíéêü ÕðïëïãéóôÞ,
ÐáíåðéóôÞìéï Pierre et Marie Curie, Paris VI.
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: ÈÝìáôá ðïéüôçôáò ðåñéå÷ïìÝíïõ óôéò ÍÝåò Ôå÷íïëïãßåò,
äéáìåóïëáâçìÝíçò äçìïóéïãñáößáò, e-learning, ó÷åäéáóìïý, ïñãÜíùóçò êáé äéïßêçóçò ôçò
øçöéáêÞò åðéêïéíùíßáò, áíÜëõóçò äåäïìÝíùí, åêðáéäåõôéêÞò ôå÷íïëïãßáò. 

Ìoó÷ovÜò Á. Óðýñoò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò 
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: Öéëïóïößá ôçò Ãëþóóáò
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï Ãëùóóïëïãßáò êáé Öéëïóïößáò ôçò ãëþóóáò óôá ÐáíåðéóôÞìéá ôïõ
Georgetown (Washington, D.C.), ôïõ Maryland, êáé ôïõ Texas (Austin). Äéäáêôïñéêü äßðëùìá
óôç ãëùóóïëïãßá áðü ôç ÖéëïóïöéêÞ Ó÷ïëÞ ôïõ Áñéóôoôåëåßoõ Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëïíßêçò
(1994). 
ÅðéóôçìovéêÜ åväéáöÝñovôá: ãñáììáôéêÞ ávÜëõóç (ìå Ýìöáóç óôç óçìáóéoëoãßá êáé ôçv
ðñáãìáôoëoãßá), äéäáóêáëßá ôçò åëëçíéêÞò ùò îÝíçò ãëþóóáò, åîÝëéîç ôùv ãëùóóoëoãéêþv
éäåþv, ãëùóóéêÝò éäåïëïãßåò, öéëoóoößá ôçò ãëþóóáò. 

ÌïõñëÜò Êùíóôáíôßíïò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: ÍÝåò Ôå÷íïëïãßåò óôçí Åðéêïéíùíßá êáé ôá Ì.Ì.Å.
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï ÅðéóôÞìçò Õðïëïãéóôþí, ÐáíåðéóôÞìéï ÊñÞôçò, Äéäáêôïñéêü äßðëùìá óôçí
ÐëçñïöïñéêÞ, ÔìÞìá ÐëçñïöïñéêÞò êáé Ôçëåðéêïéíùíéþí, ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí,
ÌåôáäéäáêôïñéêÝò ÓðïõäÝò óôï åñåõíçôéêü êÝíôñï Rutherford Appleton Laboratory, ÌåãÜëç
Âñåôáíßá.
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: Ôå÷íïëïãßåò ÐïëõìÝóùí, ÐïëõìÝóá óôï Äéáäßêôõï,
Ó÷åäéáóìüò êáé ÁíÜðôõîç Åöáñìïãþí êáé Õðçñåóéþí óôï Äéáäßêôõï, ÐñïóáñìïóôéêÜ êáé
ÅîáôïìéêåõìÝíá ÐåñéâÜëëïíôá Åðéêïéíùíßáò óôï Äéáäßêôõï,  ÊáôáíåìçìÝíá ÓõóôÞìáôá.
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NôÜâïõ Mðåôßíá, ÊáèçãÞôñéá
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: ÃíùóôéêÞ Øõ÷ïëïãßá ôçò Eðéêïéíùíßáò.
ÓðïõäÝò: B.A. Hons. óôçí EöáñìïóìÝíç Øõ÷ïëïãßá, Bishop's University, KáíáäÜò, M.Sc. óôçí
Øõ÷ïëïãßá ôçò Eêðáßäåõóçò, University of London, Aããëßá, Ph.D. óôç ÃíùóôéêÞ Øõ÷ïëïãßá,
University of London, Aããëßá.
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: ÃíùóôéêÝò êáé óõíáéóèçìáôéêÝò áëëçëåðéäñÜóåéò êáôÜ ôçí
ðñüóëçøç êáé åðåîåñãáóßá ìçíõìÜôùí êáé ôçí ðáñáãùãÞ íïÞìáôïò. EðéêïéíùíéáêÞ äéÜóôáóç
ôùí ðáéäéêþí áöçãÞóåùí, ôïõ ðáé÷íéäéïý êáé ôùí ðáéäéêþí åéêáóôéêþí Ýñãùí. Øõ÷ïëïãéêÝò
åðéäñÜóåéò êáé ôñüðïé áîéïðïßçóçò ôùí M.M.E. óôá äéÜöïñá óôÜäéá ôçò áíÜðôõîçò.
Aíèñþðéíåò ó÷Ýóåéò.

Ðáíáãéùôïðïýëïõ Püç, ÊáèçãÞôñéá
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: Êïéíùíéïëïãßá.
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï (Magister) óôçí Êïéíùíéïëïãßá, Ðôõ÷ßï óôçí ÐïëéôéêÞ ÅðéóôÞìç, äéäáêôïñéêü
äßðëùìá óôçí Êïéíùíéïëïãßá (ÐáíåðéóôÞìéï ×áúäåëâÝñãçò, Ãåñìáíßá) 
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: ÐïëéôéêÞ ÓõìðåñéöïñÜ êáé ÐïëéôéêÞ Êïõëôïýñá,
ÊïéíùíéêÝò ÔÜîåéò êáé ÊïéíùíéêÞ ÌåôáâïëÞ óôçí ÅëëÜäá, ÏñãáíùóéáêÞ Åðéêïéíùíßá,
ÐåñéöåñåéáêÞ Ôçëåüñáóç, ÍÝåò Ôå÷íïëïãßåò êáé ÍÝá ÌÝóá Åðéêïéíùíßáò, Åèåëïíôéóìüò êáé
Ïëõìðéáêïß Áãþíåò.  

Ðáíïýóçò ÃéÜííçò, KáèçãçôÞò
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: EãêëçìáôïëïãéêÝò åðéóôÞìåò ìå Ýìöáóç óôçí Åãêëçìáôïëïãßá ùò
óýóôçìá åðéêïéíùíßáò êáé åëÝã÷ïõ.
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï NïìéêÞò, ÐáíåðéóôÞìéï Aèçíþí, Ðôõ÷ßï Ðïëéôéêþí Eðéóôçìþí, ÐáíåðéóôÞìéï
Aèçíþí, DEA Sciences Criminelles, Université de Poitiers, Doctorat Sciences Criminelles,
Université de Poitiers 
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: Eãêëçìáôïëïãßá, Ðïéíïëïãßá, AíáêñéôéêÞ, KáôáóêåõÞ
âßáò êáé åãêëçìáôéêüôçôáò óôá M.M.E., Eãêëçìáôïëïãßá ôùí EéäÞóåùí, H åéêüíá ôïõ
Eãêëçìáôßá, Kïéíùíéïëïãßá ôçò ðáñÝêêëéóçò, Kïéíùíéêüò áðïêëåéóìüò / ðåñéèùñéïðïßçóç /
Ýãêëçìá.
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Ðáðáèáíáóüðïõëïò ÓôÝëéïò, ÊáèçãçôÞò
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: ÐïëéôéêÞ êáé OñãÜíùóç ôùí M.M.E.
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï ÐïëéôéêÞò EðéóôÞìçò, ÐÜíôåéï ÐáíåðéóôÞìéï, DEA Ióôïñßáò, Université
Panthèn Sorbonne (Paris I), Ãáëëßá, M.A. ÐïëéôéêÞò Eðéêïéíùíéþí, City University, Ëïíäßíï,
Ph.D. ÐïëéôéêÞò Eðéêïéíùíßáò, City University, Ëïíäßíï
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: MáæéêÞ Eðéêïéíùíßá (ôçëåüñáóç, ôýðïò, ñáäéüöùíï),
Ýñåõíá óôç ÷ñÞóç ôùí M.M.E., óõãêñéôéêÞ áíÜëõóç ôçëåïðôéêþí ðñïãñáììÜôùí, ðïëéôéêÞ ôùí
M.M.E., äéåèíïðïßçóç ôùí M.M.E., åõñùðáúêÝò åðéêïéíùíßåò, äéåèíÞ åðéêïéíùíéáêÜ
óõóôÞìáôá, ôçëåðéêïéíùíßåò. 

Ðëåéüò Ãéþñãïò, ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: Éäåïëïãßá, Ðïëéôéêüò Ëüãïò êáé ÌáæéêÞ Åðéêïéíùíßá.
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï, M.A. êáé Ph.D. óôçí Êïéíùíéïëïãßá, ÐáíåðéóôÞìéï Óüöéáò, Kl. Ohridski 
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: Êïéíùíéïëïãßá ôùí Ì.Ì.Å (Éäåïëïãßá, Ðïëéôéêüò Ëüãïò,
Èåùñßá ôïõ ÌÝóïõ, Ì.Ì.Å. êáé Ïéêïíïìßá, Ðïëéôéóìüò, Åêðáßäåõóç), ÊïéíùíéêÞ Èåùñßá,
Êïéíùíéïëïãßá ôïõ Ðïëéôéóìïý. 

Pçãïðïýëïõ Êáëëéüðç,  ÊáèçãÞôñéá
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: AéóèçôéêÞ, Eðéêïéíùíßá êáé Ôå÷íïëïãßá.
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï Xçìåßáò, ÐáíåðéóôÞìéï Aèçíþí, Licence, Maitrise, DEA, Ióôïñßá ôçò TÝ÷íçò,
Ecole des Hautes Etudes, Ðáñßóé, Doctorat de 3eme cycle, ÐáíåðéóôÞìéï I, Óïñâüííç.
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: Ióôïñßá êáé Èåùñßá ôçò TÝ÷íçò, AéóèçôéêÞ êáé
Eðéêïéíùíßá, ÐáñáóôáôéêÝò TÝ÷íåò ìå åöáñìïãÝò óôï ÈÝáôñï êáé ôïí KéíçìáôïãñÜöï.
¸ñåõíåò êáëëéôå÷íéêþí åêäçëþóåùí. 

PÞãïõ Mõñôþ, ÊáèçãÞôñéá
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: Èåùñßá ôçò Åðéêïéíùíßáò.
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï Ðáíôåßïõ ÁíùôÜôçò Ó÷ïëÞò Ðïëéôéêþí Åðéóôçìþí, DEA ÊïéíùíéêÞò
Áíèñùðïëïãßáò êáé ÓõãêñéôéêÞò Êïéíùíéïëïãßáò, ÐáíåðéóôÞìéï Paris V Rene Descartes,
ÄéäáêôïñéêÞ äéáôñéâÞ, ÔìÞìá ÐïëéôéêÞò ÅðéóôÞìçò êáé Äéåèíþí Óðïõäþí Ðáíôåßïõ
Ðáíåðéóôçìßïõ.  
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: Öéëïóïößá-Èåùñßá ôçò Åðéêïéíùíßáò, ÇèéêÞ-ÂéïçèéêÞ,
ÐáñáóôáôéêÝò ôÝ÷íåò-ÈÝáôñï.
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Ôóáëßêç Ëßæá, ËÝêôïñáò
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: ÐïëéôéêÞ êáé Êïéíùíßá ôçò Ðëçñïöïñßáò.
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï ÔìÞìáôïò Ðïëéôéêþí Åðéóôçìþí êáé Äçìüóéáò Äéïßêçóçò ôçò ÍïìéêÞò Ó÷ïëÞò
ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, M.A. ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Sussex, PhD ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Sussex,
ÌåôáäéäáêôïñéêÝò óðïõäÝò (Marie Curie Post-Doctorat/Fellow), Radbound University of
Nijmegan, NL êáé ùò õðüôñïöïò ÉÊÕ, ÐáíåðéóôÞìéï Èåóóáëßáò, ÔìÞìá ×ùñïôáîßáò, Visiting
Research Associate, Media @ LSE, 2006-2009 (www.eukidsonline.net).
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: ìÝóá åíçìÝñùóçò êáé åèíéêÞ ôáõôüôçôá, ðáãêïóìéïðïßçóç,
äçìüóéá óöáßñá, èåùñßåò Ýñåõíáò áêñoáôçñßïõ, ìÝóá åíçìÝñùóçò êáé ôå÷íïëïãßá, Äéáäßêôõï
(Énternet Studies), ìÝóá åíçìÝñùóçò êáé ç Ýííïéá ôïõ ðïëßôç (media and citizenship).

ÔóåâÜò Ä. ÁèáíÜóéïò, ËÝêôïñáò
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: Äçìüóéï Äßêáéï ìå Ýìöáóç óôï Äßêáéï ôçò Åðéêïéíùíßáò êáé ôùí ÌÌÅ
ÓðïõäÝò: ÍïìéêÞ Ó÷ïëÞ ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, Ðôõ÷ßï ÍïìéêÞò, 1985, ÍïìéêÞ Ó÷ïëÞ ôïõ
Ðáíåðéóôçìßïõ ÌïíÜ÷ïõ, ÄéäáêôïñéêÞ ÄéáôñéâÞ, 1991
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: Äçìüóéï Äßêáéï, Óõíôáãìáôéêü ðëáßóéï ëåéôïõñãßáò ôùí
ÌÌÅ - åëåõèåñßåò ôçò åðéêïéíùíßáò, Äßêáéï ôïõ Ôýðïõ, Äßêáéï ñáäéïôçëåüñáóçò, êáíüíåò
äåïíôïëïãßáò, Äßêáéï ðñïóôáóßáò ôçò ðñïóùðéêüôçôáò, Äßêáéï ðñïóôáóßáò áðü ôçí
åðåîåñãáóßá äåäïìÝíùí ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá.

Öéëïêýðñïõ ¸ëëç, Åðßêïõñç ÊáèçãÞôñéá
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: ÍåïåëëçíéêÞ Ãëþóóá-Öéëïëïãßá.
ÓðïõäÝò: ÁñéóôïôÝëåéï ÐáíåðéóôÞìéï, ðôõ÷ßï êáé ìåôáðôõ÷éáêü äßðëùìá ÍåïåëëçíéêÞò
Öéëïëïãßáò, ÐáíåðéóôÞìéï Ïîöüñäçò, ÄéäáêôïñéêÞ ÄéáôñéâÞ óôç ÍåïåëëçíéêÞ Öéëïëïãßá
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: ÍåïåëëçíéêÞ Ðïßçóç 19ïõ êáé 20ïõ áéþíá, ÐïéçôéêÞ,
Áöçãçìáôïëïãßá.
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XáéñåôÜêçò Máíþëçò, ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: ÄéáöçìéóôéêÞ Eðéêïéíùíßá.
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï Máèçìáôéêþí, MáèçìáôéêÞ Ó÷ïëÞ Ðáíåðéóôçìßïõ Aèçíþí, ÄéäÜêôùñ
TìÞìáôïò ÐïëéôéêÞò EðéóôÞìçò êáé Äçìüóéáò Äéïßêçóçò ôçò Ó÷ïëÞò Nïìéêþí, Oéêïíïìéêþí êáé
Ðïëéôéêþí Eðéóôçìþí, ÐáíåðéóôÞìéï Aèçíþí. 
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: ÄéáöÞìéóç êáé óôñáôçãéêüò ðñïãñáììáôéóìüò ôùí
äéáöçìéóôéêþí ìÝóùí, áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôçò äéáöçìéóôéêÞò åðéêïéíùíßáò, Ýñåõíá ó÷åôéêÜ ìå
ôá äéáöçìéóôéêÜ ìÝóá, ðïëéôéóìéêÝò âéïìç÷áíßåò, Marketing ôùí M.M.E., êïéíùíéïëïãßá ôùí
áêñïáôçñßùí ôùí M.M.E., ç óõãêÝíôñùóç ôùí M.M.E.-ðëïõñáëéóìüò êáé äéáöÜíåéá,
ðåñéâÜëëïí êáé åîÝëéîç ôùí M.M.E. óôçí EëëÜäá, M.M.E.-åããñáììáôïóýíç, êáôáíÜëùóç ôïõ
ðåñéå÷ïìÝíïõ ôùí M.M.E.

XáñáëÜìðçò ÄçìÞôñçò, KáèçãçôÞò
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: ÐïëéôéêÞ ÅðéóôÞìç.  
ÓðïõäÝò: ÓðïõäÝò ÐïëéôéêÞò ÅðéóôÞìçò, Êïéíùíéïëïãßáò êáé Öéëïóïößáò óôï ÐáíåðéóôÞìéï
ôïõ Freiburg Ãåñìáíßáò, ÄéäáêôïñéêÞ ÄéáôñéâÞ óôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Muenster Ãåñìáíßáò,
Äéäáêôïñéêü Äßðëùìá ÐïëéôéêÞò Êïéíùíéïëïãßáò ôçò ÖéëïóïöéêÞò Ó÷ïëÞò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ
Muenster Ãåñìáíßáò.
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: ÐïëéôéêÞ Èåùñßá, Åëëçíéêü Ðïëéôéêü Óýóôçìá, ÐïëéôéêÜ
ÓõóôÞìáôá, Èåùñßåò ôçò Äçìïêñáôßáò êáé Äçìïóéüôçôá.

×áñßôïò ÄçìÞôñçò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: Äéá÷åßñçóç ôçò ðëçñïöïñßáò óôïí øçöéáêü êüóìï
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï Áñ÷éôÝêôïíá Ìç÷áíéêïý, ÅÌÐ, MSc óå Computer Aided Design, Strathclyde
University, PhD óå ó÷åäéáóìü áëëçëåðéäñáóôéêþí óõóôçìÜôùí êáé åéêïíéêþí ðåñéâáëëüíôùí,
Strathclyde University, Óêùôßá.
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: åðéêïéíùíßá áíèñþðïõ - õðïëïãéóôÞ, åéêïíéêÜ
ðåñéâÜëëïíôá, ïðôéêÞ åðéêïéíùíßá, ó÷åäéáóìüò áëëçëåðéäñáóôéêþí óõóôçìÜôùí, ðïëý-
áéóèçôçñéáêÞ åðéêïéíùíßá óôï ðëáßóéï çëåêôñïíéêÜ åíéó÷õìÝíùí ðåñéâáëëüíôùí, çëåêôñïíéêÞ
ôÝ÷íç êáé ïðôéêï-áêïõóôéêÝò åãêáôáóôÜóåéò.
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Ôýðïò óôçí éóôïñéêÞ ôïõ äéÜóôáóç.

Óüñïãêáò ÅõÜããåëïò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò
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Ç ÓÕÍÔÁÃÌÁÔÉÊÇ ÑÕÈÌÉÓÇ ÃÉÁ ÔÁ ÁÅÉ

ÂÏÕËÇ ÔÙÍ ÅËËÇÍÙÍ
ÔÏ ÓÕÍÔÁÃÌÁ ÔÇÓ ÅËËÁÄÁÓ

Óýìöùíá ìå ôï B´ ØÞöéóìá ôçò 6çò Ìáñôßïõ 1986 ôçò 
ÓÔ´ ÁíáèåùñçôéêÞò ÂïõëÞò ôùí ÅëëÞíùí.

ÌÅÑÏÓ ÐÑÙÔÏ

ÂáóéêÝò ÄéáôÜîåéò

ÔÌÇÌÁ A´
ÌïñöÞ ôïõ Ðïëéôåýìáôïò

¢ñèñï 1

1. Ôï ðïëßôåõìá ôçò ÅëëÜäáò åßíáé ÉÉñïåäñåõïìÝíç ÊïéíïâïõëåõôéêÞ Äçìïêñáôßá.

ÌÅÑÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ

ÁôïìéêÜ êáé êïéíùíéêÜ äéêáéþìáôá
¢ñèñï 4

1. Ïé ¸ëëçíåò åßíáé ßóïé åíþðéïí ôïõ íüìïõ.

¢ñèñï 16

1. Ç ôÝ÷íç êáé ç åðéóôÞìç, ç Ýñåõíá êáé ç äéäáóêáëßá åßíáé åëåýèåñåò. Ç áíÜðôõîç êáé ç
ðñïáãùãÞ ôïõò áðïôåëåß õðï÷ñÝùóç ôïõ ÊñÜôïõò. Ç áêáäçìáúêÞ åëåõèåñßá êáé ç åëåõèåñßá
ôçò äéäáóêáëßáò äåí áðáëëÜóóïõí áðü ôï êáèÞêïí ôçò õðáêïÞò óôï Óýíôáãìá.

2. Ç ðáéäåßá áðïôåëåß âáóéêÞ áðïóôïëÞ ôïõ ÊñÜôïõò êáé Ý÷åé óêïðü ôçí çèéêÞ, ðíåõìáôéêÞ,
åðáããåëìáôéêÞ êáé öõóéêÞ áãùãÞ ôùí ÅëëÞíùí, ôçí áíÜðôõîç ôçò åèíéêÞò êáé èñçóêåõôéêÞò
óõíåßäçóçò êáé ôç äéÜðëáóÞ ôïõò óå åëåýèåñïõò êáé õðåýèõíïõò ðïëßôåò.

3. Ôá Ýôç õðï÷ñåùôéêÞò öïßôçóçò äåí ìðïñåß íá åßíáé ëéãüôåñá áðü åííÝá.

4. ¼ëïé ïé ¸ëëçíåò Ý÷ïõí äéêáßùìá äùñåÜí ðáéäåßáò, óå üëåò ôéò âáèìßäåò ôçò, óôá êñáôéêÜ
åêðáéäåõôÞñéá. Ôï ÊñÜôïò åíéó÷ýåé ôïõò óðïõäáóôÝò ðïõ äéáêñßíïíôáé, êáèþò êáé áõôïýò
ðïõ Ý÷ïõí áíÜãêç áðü âïÞèåéá Þ åéäéêÞ ðñïóôáóßá, áíÜëïãá ìå ôéò éêáíüôçôÝò ôïõò.

5. Ç áíþôáôç åêðáßäåõóç ðáñÝ÷åôáé áðïêëåéóôéêÜ áðü éäñýìáôá ðïõ áðïôåëïýí íïìéêÜ
ðñüóùðá äçìïóßïõ äéêáßïõ ìå ðëÞñç áõôïäéïßêçóç. Ôá éäñýìáôá áõôÜ ôåëïýí õðü ôçí
åðïðôåßá ôïõ ÊñÜôïõò, Ý÷ïõí äéêáßùìá íá åíéó÷ýïíôáé ïéêïíïìéêÜ áðü áõôü êáé
ëåéôïõñãïýí óýìöùíá ìå ôïõò íüìïõò ðïõ áöïñïýí ôïõò ïñãáíéóìïýò ôïõò. Óõã÷þíåõóç Þ
êáôÜôìçóç áíþôáôùí åêðáéäåõôéêþí éäñõìÜôùí ìðïñåß íá ãßíåé êáé êáôÜ ðáñÝêêëéóç áðü
êÜèå áíôßèåôç äéÜôáîç, üðùò íüìïò ïñßæåé.

Åéäéêüò íüìïò ïñßæåé üóá áöïñïýí ôïõò öïéôçôéêïýò óõëëüãïõò êáé ôç óõììåôï÷Þ ôùí
óðïõäáóôþí ó' áõôïýò.
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6. Ïé êáèçãçôÝò ôùí áíþôáôùí åêðáéäåõôéêþí éäñõìÜôùí åßíáé äçìüóéïé ëåéôïõñãïß. Ôï
õðüëïéðï äéäáêôéêü ðñïóùðéêü ôïõò åðéôåëåß åðßóçò äçìüóéï ëåéôïýñãçìá, ìå ôéò
ðñïûðïèÝóåéò ðïõ ï íüìïò ïñßæåé. Ôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí êáôÜóôáóç üëùí áõôþí ôùí ðñïóþðùí
êáèïñßæïíôáé áðü ôïõò ïñãáíéóìïýò ôùí ïéêåßùí éäñõìÜôùí.

Ïé êáèçãçôÝò ôùí áíþôáôùí åêðáéäåõôéêþí éäñõìÜôùí äåí ìðïñïýí íá ðáõèïýí ðñïôïý
ëÞîåé óýìöùíá ìå ôï íüìï ï ÷ñüíïò õðçñåóßáò ôïõò ðáñÜ ìüíï ìå ôéò ïõóéáóôéêÝò
ðñïûðïèÝóåéò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôï Üñèñï 88 ðáñÜãñáöïò 4 êáé ýóôåñá áðü áðüöáóç
óõìâïõëßïõ ðïõ áðïôåëåßôáé êáôÜ ðëåéïøçößá áðü áíþôáôïõò äéêáóôéêïýò ëåéôïõñãïýò,
üðùò íüìïò ïñßæåé.

Íüìïò ïñßæåé ôï üñéï ôçò çëéêßáò ôùí êáèçãçôþí ôùí áíþôáôùí åêðáéäåõôéêþí éäñõìÜôùí.
Åùóüôïõ åêäïèåß ï íüìïò áõôüò ïé êáèçãçôÝò ðïõ õðçñåôïýí áðï÷ùñïýí áõôïäéêáßùò ìüëéò
ëÞîåé ôï áêáäçìáúêü Ýôïò ìÝóá óôï ïðïßï óõìðëçñþíïõí ôï åîçêïóôü Ýâäïìï Ýôïò ôçò
çëéêßáò ôïõò.

7. Ç åðáããåëìáôéêÞ êáé êÜèå Üëëç åéäéêÞ åêðáßäåõóç ðáñÝ÷åôáé áðü ôï ÊñÜôïò êáé ìå
ó÷ïëÝò áíþôåñçò âáèìßäáò ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ü÷é ìåãáëýôåñï áðü ôñßá ÷ñüíéá, üðùò
ðñïâëÝðåôáé åéäéêüôåñá áðü ôï íüìï, ðïõ ïñßæåé êáé ôá åðáããåëìáôéêÜ äéêáéþìáôá üóùí
áðïöïéôïýí áðü ôéò ó÷ïëÝò áõôÝò.

8. Íüìïò ïñßæåé ôéò ðñïûðïèÝóåéò êáé ôïõò üñïõò ÷ïñÞãçóçò Üäåéáò ãéá ôçí ßäñõóç êáé
ëåéôïõñãßá åêðáéäåõôçñßùí ðïõ äåí áíÞêïõí óôï ÊñÜôïò, ôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí åðïðôåßá ðïõ
áóêåßôáé ðÜíù ó' áõôÜ, êáèþò êáé ôçí õðçñåóéáêÞ êáôÜóôáóç ôïõ äéäáêôéêïý ðñïóùðéêïý
ôïõò.

Ç óýóôáóç áíþôáôùí ó÷ïëþí áðü éäéþôåò áðáãïñåýåôáé.
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ÁÐÏÓÔÏËÇ ÔÙÍ ÁÍÙÔÁÔÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÙÍ ÉÄÑÕÌÁÔÙÍ

1. Ôï ÊñÜôïò Ý÷åé ôçí õðï÷ñÝùóç íá ðáñÝ÷åé ôçí áíþôáôç åêðáßäåõóç óå êÜèå Ýëëçíá
ðïëßôç ðïõ ôï åðéèõìåß, ìÝóá áðü ôéò äéáäéêáóßåò ðïõ ïñßæïíôáé êÜèå öïñÜ áðü ôï íüìï.

2. Ç áíþôáôç åêðáßäåõóç ðáñÝ÷åôáé óôá Áíþôáôá ÅêðáéäåõôéêÜ Éäñýìáôá (Á.Å.É.), ðïõ
Ý÷ïõí ùò áðïóôïëÞ:

- Íá ðáñÜãïõí êáé íá ìåôáäßäïõí ôç ãíþóç ìå ôçí Ýñåõíá êáé ôç äéäáóêáëßá êáé íá
êáëëéåñãïýí ôéò ôÝ÷íåò.

- Íá óõíôåßíïõí óôç äéáìüñöùóç õðåýèõíùí áíèñþðùí ìå åðéóôçìïíéêÞ,
êïéíùíéêÞ, ðïëéôéóôéêÞ êáé ðïëéôéêÞ óõíåßäçóç êáé íá ðáñÝ÷ïõí ôá áðáñáßôçôá
åöüäéá ðïõ èá åîáóöáëßæïõí ôçí Üñôéá êáôÜñôéóÞ ôïõò ãéá åðéóôçìïíéêÞ êáé
åðáããåëìáôéêÞ óôáäéïäñïìßá.

- Íá óõìâÜëïõí óôçí áíôéìåôþðéóç ôùí êïéíùíéêþí, ðïëéôéóôéêþí êáé
áíáðôõîéáêþí áíáãêþí ôïõ ôüðïõ.

3. Óôï ðëáßóéï ôçò áðïóôïëÞò ôïõò ôá Á.Å.É. ïöåßëïõí íá óõìâÜëïõí óôçí áíôéìåôþðéóç ôçò
áíÜãêçò ãéá óõíå÷éæüìåíç åêðáßäåõóç êáé äéáñêÞ åðéìüñöùóç ôïõ ëáïý.

(¢ñèñï 1 ôïõ íüìïõ 1268/82) 
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ôìÞìá åðéêïéíùíßáò êáé ìÝóùí ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò

Öõóéïãíùìßá êáé óôü÷ïé 
ôïõ ÐñïãñÜììáôïò Ìåôáðôõ÷éáêþí Óðïõäþí 

ôïõ ÔìÞìáôïò Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÌÅ

Ô
ï Ðñüãñáììá Ìåôáðôõ÷éáêþí Óðïõäþí (ÐÌÓ) óôçí Åðéêïéíùíßá êáé ôá ÌÝóá
ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò ôïõ ÔìÞìáôïò Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÝóùí ÌáæéêÞò
ÅíçìÝñùóçò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí áðïôåëåß ìåôåîÝëéîç ôïõ ÐÌÓ ðïõ
åíåñãïðïéÞèçêå ôï áêáäçìáúêü Ýôïò 1996-97 êáé áíáäéáñèñþèçêå êáôÜ ôï
áêáäçìáúêü Ýôïò 2001-2002. Ôï ôñÝ÷ïí ÐÌÓ Üñ÷éóå íá ëåéôïõñãåß ôï áêáäçìáúêü

Ýôïò 2008-2009, Ý÷åé äéåðéóôçìïíéêü ÷áñáêôÞñá êáé áðïôåëåßôáé áðü ðÝíôå äéáêñéôÝò
êáôåõèýíóåéò: 

1) ÅõñùðáúêÝò Åðéêïéíùíßåò: ÄïìÝò êáé ÐïëéôéêÝò
2) ÊïéíÞ ãíþìç êáé Äçìüóéá Åðéêïéíùíßá
3) ÐïëéôéóìéêÝò ÓðïõäÝò
4) Óõãêñïýóåéò: Äéá÷åßñéóç Óõãêñïýóåùí êáé Åðéêïéíùíßá 
5) ØçöéáêÜ ÌÝóá Åðéêïéíùíßáò êáé ÐåñéâÜëëïíôá Áëëçëåðßäñáóçò.

Ôá ãíùóôéêÜ áíôéêåßìåíá ôïõ ðñïãñÜììáôïò åíôïðßæïíôáé óå ðåñéï÷Ýò ãéá ôéò ïðïßåò ç
åëëçíéêÞ Ðïëéôåßá êáé êïéíùíßá Ý÷ïõí èÝóåé õøçëÞ óôñáôçãéêÞ ðñïôåñáéüôçôá. Ôï ðñüãñáììá
áöïñÜ åðéóôçìïíéêïýò ôïìåßò áé÷ìÞò (åðéêïéíùíßá, ðïëéôéêÞ, ðïëéôéóìüò, áíèñþðéíï
äõíáìéêü) êáé ðñïóöÝñåé óðïõäÝò ðïõ ðáñÝ÷ïõí ãíþóåéò êáé äåîéüôçôåò óôéò ðåñéï÷Ýò ôùí
ôå÷íïëïãéþí ðëçñïöïñéêÞò, åðéêïéíùíßáò, áîéïðïßçóçò áíèñþðéíïõ äõíáìéêïý êáé
ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíïìéÜò.

Óôá åßêïóé ÷ñüíéá ëåéôïõñãßáò ôïõ, ôï ÔìÞìá Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÌÅ Ý÷åé ðñáãìáôïðïéÞóåé
ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá äéåèíÞ óõíÝäñéá, Ý÷åé åêäþóåé óõëëïãéêïýò ôüìïõò êáèþò êáé ôï ìïíáäéêü
Ýùò ôþñá áêáäçìáúêü ðåñéïäéêü ãéá ôç ìåëÝôç ôïõ åðéêïéíùíéáêïý öáéíïìÝíïõ. Ôï ÐÌÓ Ý÷åé
äéåõñýíåé êáé åîåéäéêåýåé ôéò ðáñå÷üìåíåò ãíþóåéò óýìöùíá ìå ôéò íÝåò åðéóôçìïíéêÝò
åîåëßîåéò êáé ôéò áíÜãêåò ôçò áãïñÜò. Êáé ïé ðÝíôå êáôåõèýíóåéò ôïõ åíéáßïõ ðñïãñÜììáôïò
áðïóêïðïýí íá êáëýøïõí ôéò áíÜãêåò óå óôåëÝ÷ç åéäéêåõìÝíá óôï ÷þñï ôçò Åðéêïéíùíßáò êáé
ôùí ÌÝóùí ÅíçìÝñùóçò óôç ÷þñá ìáò.

Ç êáôåýèõíóç ÅõñùðáúêÝò Åðéêïéíùíßåò: ÄïìÝò êáé ÐïëéôéêÝò áðïóêïðåß íá åîåôÜóåé ôéò
ñáãäáßåò áëëáãÝò ðïõ óõíôåëïýíôáé óôï åðéêïéíùíéáêü ðåäßï ôçò Åõñþðçò êáé ïé ïðïßåò
Ý÷ïõí ðïëéôéêÝò, êïéíùíéêÝò êáé ïéêïíïìéêÝò äéáóôÜóåéò. Ç êáôåýèõíóç ôïõ ÐÌÓ åóôéÜæåé
óôçí ÅõñùðáúêÞ áãïñÜ, ôéò ñõèìßóåéò, ôï ðåñéå÷üìåíï êáé ôï ñüëï ôùí ìÝóùí åðéêïéíùíßáò

Ç êáôåýèõíóç ÊïéíÞ ãíþìç êáé Äçìüóéá Åðéêïéíùíßá áðïóêïðåß íá ðñïóöÝñåé åîåéäéêåõìÝíç
ãíþóç êáé ðñáêôéêÝò äåîéüôçôåò óôç èåùñßá êáé ôçí Ýñåõíá ôçò ãíþìçò óå áôïìéêÞ êáé ìáæéêÞ
êëßìáêá êáé óôï ðåäßï ôçò äçìüóéáò åðéêïéíùíßáò. 

Ç êáôåýèõíóç ÐïëéôéóìéêÝò ÓðïõäÝò êáëýðôåé, ôüóï áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò èåùñßáò üóï êáé áðü
ôçí ðëåõñÜ ôçò ðñáêôéêÞò, ôïõò ÷þñïõò ôïõ êáèçìåñéíïý ðïëéôéóìïý, ôçò Ëïãïôå÷íßáò, ôïõ
ÊéíçìáôïãñÜöïõ, ôïõ ÈåÜôñïõ, ôùí Åéêáóôéêþí êáé Ðáñáóôáôéêþí Ôå÷íþí, üðùò
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äéáìïñöþíïíôáé áðü äõíÜìåéò ôïðéêÝò üóï êáé ðáãêüóìéåò. Ôï ðñüãñáììá óðïõäþí
åðéêåíôñþíåôáé óå èåùñçôéêÝò êáé éóôïñéêÝò ðñïóåããßóåéò, óå æçôÞìáôá ìåèïäïëïãßáò êáé
ðñáêôéêÞò, óôçñßæåôáé äå óå èåìáôéêÜ óåìéíÜñéá êáé óå åñãáóôçñéáêÝò åöáñìïãÝò. 

Ç êáôåýèõíóç ØçöéáêÜ ÌÝóá Åðéêïéíùíßáò êáé ÐåñéâÜëëïíôá Áëëçëåðßäñáóçò åðéäéþêåé íá
ðáñïõóéÜóåé óôïõò öïéôçôÝò ôéò ñáãäáßåò åîåëßîåéò ôçò øçöéáêÞò ôå÷íïëïãßáò êáé ðþò áõôÝò
åöáñìüæïíôáé óôéò ôå÷íéêÝò êáé ôïõò êáíüíåò ôïõ ó÷åäéáóìïý, ôçò áíÜðôõîçò, ôçò äéá÷åßñéóçò
êáé ôçò áîéïëüãçóçò øçöéáêþí ìÝóùí åðéêïéíùíßáò, ôüóï óå åðßðåäï áôïìéêü (åðéêïéíùíßá
áíèñþðïõ - õðïëïãéóôÞ) üóï êáé óå êïéíùíéêü åðßðåäï (äéáìåóïëáâçìÝíç-áðü-õðïëïãéóôÞ
åðéêïéíùíßá).

Ç êáôåýèõíóç Óõãêñïýóåéò: Äéá÷åßñéóç Óõãêñïýóåùí êáé Åðéêïéíùíßá áðïóêïðåß íá
ðñïóöÝñåé åîåéäéêåõìÝíç åðéóôçìïíéêÞ ãíþóç óôç èåùñßá êáé óôéò ðñáêôéêÝò äéá÷åßñéóçò ôùí
óõãêñïýóåùí, äéåñåõíþíôáò ôéò ãåíåóéïõñãéêÝò áéôßåò ôùí óõãêñïýóåùí, êáé áóêþíôáò ôïõò
öïéôçôÝò êáé ôéò öïéôÞôñéåò óå ðñáêôéêÝò åðßëõóçò êáé äéá÷åßñéóçò ôùí óõãêñïýóåùí. 

Áîßæåé íá óçìåéùèåß üôé ïé êáôåõèýíóåéò óôï íÝï ÐÌÓ åßíáé ïé ìüíåò ðïõ õðÜñ÷ïõí óôïõò
óõãêåêñéìÝíïõò ôïìåßò. Ç ðáñï÷Þ óôïõò/óôéò áðïöïßôïõò ôùí åëëçíéêþí ðáíåðéóôçìßùí ôçò
äõíáôüôçôáò íá åéäéêåýïíôáé óôéò êáôåõèýíóåéò áõôÝò óõìâÜëëåé Ýôóé óôç âåëôßùóç ôçò
åðáããåëìáôéêÞò èÝóçò ðïõ Þäç êáôÝ÷ïõí ïé öïéôçôÝò/ôñéåò ÔìçìÜôùí Åðéêïéíùíßáò êáé
óõíáöþí ÔìçìÜôùí êáé Ó÷ïëþí, óõíôåëåß äå óôçí áðïññüöçóÞ ôïõò áðü ôçí áãïñÜ åñãáóßáò. 

Óôü÷ïò ôïõ ÔìÞìáôïò Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÌÅ åßíáé óôï ìåôáðôõ÷éáêü ôïõ ðñüãñáììá
óðïõäþí íá êáèéåñþóåé ôç óõíå÷Þ åñåõíçôéêÞ äñáóôçñéüôçôá, ôçí áíôáëëáãÞ êáé ôç
óõíåñãáóßá ìå îÝíá ðáíåðéóôÞìéá êáé öïñåßò êáé åíôÝëåé íá óõìâÜëåé óôçí åõñåßá êáé óå
âÜèïò äéåñåýíçóç ôùí áíáðôõîéáêþí êáé êïéíùíéêþí ðñïâëçìÜôùí ðïõ Üðôïíôáé ôïõ êëÜäïõ
ôçò Åðéêïéíùíßáò. 

Ôï ÐÌÓ ôïõ ÔìÞìáôïò ÅÌÌÅ, ìå âÜóç ôçí Þäç õðÜñ÷ïõóá ðïëéôéêÞ ôïõ, Ý÷åé áíôáðïêñéèåß
ìå åðéôõ÷ßá óå äéÜöïñïõò ôïìåßò:

(á) ¸÷åé ðñïùèÞóåé êáé ðñïóöÝñåé éóüôçôá åõêáéñéþí ãéá üëïõò 
êáé éäéáßôåñá ãéá åêåßíïõò ðïõ áðåéëïýíôáé ìå êïéíùíéêü áðïêëåéóìü.

(â) ¸÷åé ðñïùèÞóåé êáé óõíåéóöÝñåé óôç âåëôßùóç ôçò åêðáßäåõóçò 
êáé ôçò åðáããåëìáôéêÞò êáôÜñôéóçò. 

(ã) ¸÷åé óõìâÜëåé óôçí áíÜðôõîç êáé ðñïþèçóç ôçò åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò 
êáé ôçò ðñïóáñìïãÞò ôùí íÝùí óôá íÝá äåäïìÝíá. 

Óôç äïìÞ êáé ôï ðåñéå÷üìåíï ôïõ ÐÌÓ Ý÷ïõí ëçöèåß õðüøç ïé ôñÝ÷ïõóåò åîåëßîåéò óôá
óõíáöÞ åðéóôçìïíéêÜ ðåäßá, åîåëßîåéò ïé ïðïßåò ïäçãïýí óå äéåðéóôçìïíéêïý ôýðïõ
ðñïóåããßóåéò ôùí öáéíïìÝíùí ôïõ ðïëéôéóìïý, ôçò ðïëéôéêÞò, ôçò áíèñþðéíçò åðéêïéíùíßáò êáé
ôùí íÝùí ôå÷íïëïãéþí, óôï åõñùðáúêü áëëÜ êáé äéåèíÝò åðéêïéíùíéáêü ðëáßóéï ôçò óýã÷ñïíçò
åðï÷Þò. ¸÷åé åðßóçò ëçöèåß õðüøç ç óõíÜöåéá ôïõ ðñïãñÜììáôïò ìå ôéò åîåëßîåéò óôï ðåäßï
ôçò åðéêïéíùíßáò êé Ý÷ïõí ó÷åäéáóôåß ðñïóêëÞóåéò åðéóêåðôþí êáèçãçôþí áðü ôï åîùôåñéêü
áëëÜ êáé áðü Üëëá ðáíåðéóôçìéáêÜ ÔìÞìáôá Þ Éäñýìáôá ôïõ åóùôåñéêïý. ÊáôÜ ôï ðáñåëèüí,
åðéóêÝðôåò/ôñéåò êáèçãçôÝò/ôñéåò áðü ôï åîùôåñéêü êáèþò êáé óôåëÝ÷ç áðü ôïí åðáããåëìáôéêü
÷þñï ôçò åðéêïéíùíßáò êáé ôçò äçìïóéïãñáößáò óõììåôåß÷áí åíåñãÜ óôï ðëáßóéï ôùí
ìáèçìÜôùí.

Áîßæåé åðßóçò íá óçìåéùèåß üôé êáôÜ ôï ðáñåëèüí Ý÷ïõí ðñáãìáôïðïéçèåß åðéóêÝøåéò
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öïéôçôþí/ôñéþí óå öïñåßò ôïõ åîùôåñéêïý, üðùò, ð.÷., ôïí Éïýíéï 2001 êáé ôï ÖåâñïõÜñéï ôïõ
2005 óôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï, åíþ Ýãéíå åêðáéäåõôéêü ôáîßäé ìåôáðôõ÷éáêþí
öïéôçôþí/ôñéþí óôéò ÇÐÁ ôï 2005 êáé äéïñãáíþèçêáí äéçìåñßäåò áðïêëåéóôéêÜ ãéá ôï ÐÌÓ
(ÌÜéïò 2003). ÅðéóôçìïíéêÝò åñãáóßåò ôùí öïéôçôþí/ôñéþí ôïõ ÔìÞìáôïò Ý÷ïõí äçìïóéåõôåß
Üëëåò áõôïôåëþò êáé Üëëåò óå Ýãêõñá åðéóôçìïíéêÜ ðåñéïäéêÜ, üðùò, ë.÷., óôá ô÷. 59 êáé 60
(2004-2005) ôïõ ðåñ. Ãëþóóá, óôï ðåñ. åëåëåý, óôá ÆçôÞìáôá Åðéêïéíùíßáò ê.á.

Åßìáóôå âÝâáéïé üôé ìå ôï íÝï ðñüãñáììá áíôáðïêñéíüìáóôå ìå ôïí êáëýôåñï áêáäçìáúêü,
åðéóôçìïíéêü êáé åñåõíçôéêü ôñüðï óôéò áíÜãêåò ôùí êáéñþí, óôá áéôÞìáôá ôçò åëëçíéêÞò
êïéíùíßáò êáé óôéò ðñïóäïêßåò ôùí öïéôçôñéþí êáé ôùí öïéôçôþí ìáò.

ÊáèçãçôÞò ÓôÝëéïò Ðáðáèáíáóüðïõëïò
Ðñüåäñïò ôïõ ÔìÞìáôïò
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EÈNIKO KAI KAÐOÄIÓTPIAKO ÐANEÐIÓTHMIO AÈHNÙN

IÓTOPIA KAI OPÃANÙÓH TOY ÐANEÐIÓTHMIOY

ºäñõóç

T
ï «Eëëçíéêüí ÐáíåðéóôÞìéïí ¼èùíïò» éäñýèçêå ôï 1837, ìå ôÝóóåñéò ó÷ïëÝò (ÈåïëïãéêÞ,
IáôñéêÞ, NïìéêÞ êáé ÖéëïóïöéêÞ). Áñãüôåñá ôï ºäñõìá ìåôïíïìÜóôçêå «Eèíéêüí
ÐáíåðéóôÞìéïí».

Tï 1911, ãéá íá åêðëçñùèåß ï üñïò ôçò äéáèÞêçò ôïõ ìåãÜëïõ åõåñãÝôç ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ
ÉùÜííïõ Äïìðüëç, éäñýèçêå ôï «Káðïäéóôñéáêüí ÐáíåðéóôÞìéïí» óôï ïðïßï õðÞ÷èçóáí ïé
Ó÷ïëÝò ÈåïëïãéêÞ, ÍïìéêÞ êáé ÖéëïóïöéêÞ, åíþ ç ÉáôñéêÞ êáé ç ÖõóéêïìáèçìáôéêÞ Ó÷ïëÞ
áðïôÝëåóáí ôï «Eèíéêüí ÐáíåðéóôÞìéïí». Tá äýï áõôÜ éäñýìáôá ìå îå÷ùñéóôÞ ôï êáèÝíá íïìéêÞ
ðñïóùðéêüôçôá êáé ðåñéïõóßá, óöñáãßäá êáé óçìáßá, åß÷áí êïéíÞ äéïßêçóç. Må ôïí ïñãáíéóìü
ôïõ 1932 (íüìïò 5343, óýìöùíá ìå ôïí ïðïßï äéïéêåßôï êáé ëåéôïõñãïýóå ôï ÐáíåðéóôÞìéï ìÝ÷ñé
ôç äçìïóßåõóç ôïõ Íüìïõ ðëáßóéïõ 1268 ôïõ 1982) ïñßóôçêå üôé ôá äýï éäñýìáôá óõíáðïôåëïýí
ôï «Eèíéêü êáé Káðïäéóôñéáêü ÐáíåðéóôÞìéï Aèçíþí» (ÅÊÐÁ), ìå êïéíÞ äéïßêçóç, áëëÜ
îå÷ùñéóôÞ êáèÝíá íïìéêÞ ðñïóùðéêüôçôá êáé éêáíüôçôá ãéá ôç äéá÷åßñéóç ôùí êëçñïíïìéþí. Må
ôï Óýíôáãìá ôçò 9çò Éïõíßïõ 1975 (Üñèñï 16, ðáñ. 5) êáôï÷õñþèçêå ç ðëÞñçò áõôïäéïßêçóç üëùí
ôùí Ðáíåðéóôçìßùí ôçò ÷þñáò.

ÓôÝãáóç

Tï ÐáíåðéóôÞìéï óôåãÜóôçêå áñ÷éêÜ óôïõò ðñüðïäåò ôçò Áêñüðïëçò, óôçí éäéùôéêÞ êáôïéêßá ôïõ
áñ÷éôÝêôïíá ÊëåÜíèç, ðïõ Þäç áíáóôçëþèçêå êáé áðïêáôáóôÜèçêå óôçí áñ÷éêÞ ôçò ìïñöÞ.

Tï óçìåñéíü êåíôñéêü êôÞñéï ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ó÷åäéÜóôçêå áðü ôïí Äáíü áñ÷éôÝêôïíá
Hansen, èåìåëéþèçêå ôï 1839 êáé ÷ôßóôçêå êáé åîùñáÀóôçêå óôáäéáêÜ.

Óôï êåíôñéêü êôÞñéï ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ óôåãÜæïíôáé ïé ÐñõôáíéêÝò Áñ÷Ýò êáé ïñéóìÝíåò áðü ôéò
äéïéêçôéêÝò õðçñåóßåò ôïõ (åêôüò áðü ôçí Ôå÷íéêÞ, ç ïðïßá óôåãÜæåôáé óôçí Ðáíåðéóôçìéïýðïëç
ÆùãñÜöïõ êáé ôéò ÏéêïíïìéêÝò Õðçñåóßåò, ôç Äéåýèõíóç Äéïéêçôéêïý êáé ôç Äéåýèõíóç Ó÷ïëþí,
ïé ïðïßåò óôåãÜæïíôáé óôï êôÞñéï Xñ. ËáäÜ 6).

Oé Ó÷ïëÝò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ óôåãÜæïíôáé óôéò ðáñáêÜôù åãêáôáóôÜóåéò: H ÈåïëïãéêÞ Ó÷ïëÞ,
ç ÖéëïóïöéêÞ Ó÷ïëÞ, ç Ó÷ïëÞ Èåôéêþí Åðéóôçìþí êáé ôï ÔìÞìá ÖáñìáêåõôéêÞò óôçí
Ðáíåðéóôçìéïýðïëç. H Ó÷ïëÞ Nïìéêþí, Oéêïíïìéêþí êáé Ðïëéôéêþí Eðéóôçìþí, êõñßùò, óôï
MÝãáñï Èåùñçôéêþí Eðéóôçìþí óôï êÝíôñï ôçò AèÞíáò. H ÉáôñéêÞ Ó÷ïëÞ êáé ôá TìÞìáôá
OäïíôéáôñéêÞò êáé NïóçëåõôéêÞò óôï ÃïõäÞ êáé óå äéÜöïñá Nïóïêïìåßá êáé KëéíéêÝò. Tï
TìÞìá EðéóôÞìçò ÖõóéêÞò AãùãÞò êáé Aèëçôéóìïý óôåãÜæåôáé óôçí ÐáëáéÜ ÃõìíáóôéêÞ
Aêáäçìßá, óôç ÄÜöíç.
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ÄIAPÈPÙÓH TOY ÐANEÐIÓTHMIOY

Tï ÐáíåðéóôÞìéï áðïôåëåßôáé áðü Ó÷ïëÝò êáé ÁíåîÜñôçôá TìÞìáôá. Oé Ó÷ïëÝò êáëýðôïõí Ýíá
óýíïëï óõããåíþí åðéóôçìþí, Ýôóé þóôå íá åîáóöáëßæåôáé ç áíáãêáßá ãéá ôçí åðéóôçìïíéêÞ
åîÝëéîç áëëçëåðßäñáóÞ ôïõò êáé ï áíáãêáßïò ãéá ôçí Ýñåõíá êáé ôç äéäáóêáëßá óõíôïíéóìüò.

Oé Ó÷ïëÝò äéáéñïýíôáé óå TìÞìáôá. Tï TìÞìá áðïôåëåß ôç âáóéêÞ ëåéôïõñãéêÞ áêáäçìáúêÞ
ìïíÜäá êáé êáëýðôåé ôï ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï ìéáò åðéóôÞìçò. Tï ðñüãñáììá óðïõäþí ôïõ
ÔìÞìáôïò ïäçãåß ó' Ýíá åíéáßï ðôõ÷ßï.

Tá TìÞìáôá äéáéñïýíôáé óå Tïìåßò. O TïìÝáò óõíôïíßæåé ôç äéäáóêáëßá ìÝñïõò ôïõ ãíùóôéêïý
áíôéêåéìÝíïõ ôïõ TìÞìáôïò, ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõãêåêñéìÝíï ðåäßï ôçò EðéóôÞìçò.

Ó÷ïëÝò êáé TìÞìáôá ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ

ÈEOËOÃIKH ÓXOËH

TìÞìá Èåïëïãßáò
TìÞìá KïéíùíéêÞò Èåïëïãßáò

ÓXOËH NOMIKÙN, OIKONOMIKÙN KAI ÐOËITIKÙN EÐIÓTHMÙN

TìÞìá NïìéêÞò
TìÞìá Oéêïíïìéêþí Eðéóôçìþí
TìÞìá ÐïëéôéêÞò EðéóôÞìçò êáé Äçìüóéáò Äéïßêçóçò

ÓXOËH EÐIÓTHMÙN YÃEIAÓ
(MåôåôñÜðç óå IáôñéêÞ Ó÷ïëÞ êáé Tñßá AíåîÜñôçôá TìÞìáôá)

IáôñéêÞ Ó÷ïëÞ
TìÞìá OäïíôéáôñéêÞò
TìÞìá ÖáñìáêåõôéêÞò
TìÞìá NïóçëåõôéêÞò

ÖIËOÓOÖIKH ÓXOËH

TìÞìá Öéëïëïãßáò
TìÞìá Ióôïñßáò êáé Añ÷áéïëïãßáò
TìÞìá Öéëïóïößáò-ÐáéäáãùãéêÞò êáé Øõ÷ïëïãßáò êáé Ðñüãñáììá Øõ÷ïëïãßáò
TìÞìá AããëéêÞò Ãëþóóáò êáé Öéëïëïãßáò
TìÞìá ÃáëëéêÞò Ãëþóóáò êáé Öéëïëïãßáò
TìÞìá ÃåñìáíéêÞò Ãëþóóáò êáé Öéëïëïãßáò
TìÞìá IôáëéêÞò êáé IóðáíéêÞò Ãëþóóáò êáé Öéëïëïãßáò
TìÞìá Èåáôñéêþí Óðïõäþí
TìÞìá Mïõóéêþí Óðïõäþí
ÔìÞìá Ôïõñêéêþí êáé Óýã÷ñïíùí Áóéáôéêþí Óðïõäþí
TìÞìá Óëáâéêþí Óðïõäþí
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ÓXOËH ÈETIKÙN EÐIÓTHMÙN

TìÞìá ÖõóéêÞò
TìÞìá Xçìåßáò
TìÞìá Máèçìáôéêþí
TìÞìá Béïëïãßáò
TìÞìá Ãåùëïãßáò
TìÞìá ÐëçñïöïñéêÞò êáé Tçëåðéêïéíùíéþí

ANEÎAPTHTA TMHMATA

TìÞìá Eðéêïéíùíßáò êáé MÝóùí MáæéêÞò EíçìÝñùóçò
TìÞìá EðéóôÞìçò ÖõóéêÞò AãùãÞò êáé Aèëçôéóìïý
Ðáéäáãùãéêü TìÞìá ÄçìïôéêÞò Eêðáßäåõóçò
TìÞìá Eêðáßäåõóçò êáé AãùãÞò óôçí Ðñïó÷ïëéêÞ Hëéêßá
TìÞìá Måèïäïëïãßáò, Ióôïñßáò êáé Èåùñßáò ôçò EðéóôÞìçò

ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÔÏÕ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ

Ùò Aíþôáôï Eêðáéäåõôéêü ºäñõìá, ôï ÐáíåðéóôÞìéï åßíáé, êáôÜ ôï Óýíôáãìá, Nïìéêü Ðñüóùðï
Äçìïóßïõ Äéêáßïõ ðëÞñùò áõôïäéïéêïýìåíï, åðïðôåýåôáé äå êáé åðé÷ïñçãåßôáé áðü ôï êñÜôïò
äéÜ ôïõ Yðïõñãåßïõ EèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí. Tá üñãáíá äéïßêçóçò ôïõ
Ðáíåðéóôçìßïõ åßíáé ç Óýãêëçôïò, ôï Ðñõôáíéêü Óõìâïýëéï êáé ï Ðñýôáíçò.

H Óýãêëçôïò áðïôåëåßôáé áðü ôïí Ðñýôáíç, ôïõò AíôéðñõôÜíåéò, ôïõò KïóìÞôïñåò ôùí Ó÷ïëþí,
ôïõò ÐñïÝäñïõò ôùí TìçìÜôùí, Ýíáí åêðñüóùðï ôùí öïéôçôþí áðü êÜèå TìÞìá, äýï
åêðñïóþðïõò ôùí ìåôáðôõ÷éáêþí öïéôçôþí, Ýíáí åêðñüóùðï ôùí âïçèþí-åðéìåëçôþí-åðéóôç-
ìïíéêþí óõíåñãáôþí, Ýíáí åêðñüóùðï ôïõ Eéäéêïý êáé Eñãáóôçñéáêïý Äéäáêôéêïý Ðñïóù-
ðéêïý (E.E.ÄI.Ð.), Ýíáí åêðñüóùðï ôïõ Eéäéêïý Tå÷íéêïý Eñãáóôçñéáêïý Ðñïóùðéêïý
(E.T.E.Ð.) êáé Ýíáí åêðñüóùðï ôïõ äéïéêçôéêïý ðñïóùðéêïý.

Óôç Óýãêëçôï óõììåôÝ÷ïõí åðßóçò êáé åêðñüóùðïé ôùí áíáðëçñùôþí êáèçãçôþí, åðßêïõñùí
êáèçãçôþí êáé ëåêôüñùí 12 TìçìÜôùí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ðïõ ïñßæïíôáé áðü ôïí Ðñýôáíç.

Oé åêðñüóùðïé ôùí áíáðëçñùôþí êáèçãçôþí, ôùí åðßêïõñùí êáèçãçôþí êáé ôùí ëåêôüñùí
ïñßæïíôáé áðü ôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ÔìçìÜôùí, ôçò ïðïßáò ðñÝðåé íá åßíáé ìÝëç, åê ðåñé-
ôñïðÞò êáô' Ýôïò, ìå óåéñÜ ôçí ïðïßá êáèïñßæåé ï Ðñýôáíçò áíÜ ÔìÞìá êáé âáèìßäá, þóôå êáôÜ
ôç äéÜñêåéá ôçò èçôåßáò íá õðÜñ÷åé åêðñïóþðçóç êÜèå ÔìÞìáôïò ôïõëÜ÷éóôïí ìßá öïñÜ.

Óôéò óõíåäñéÜóåéò ôçò ÓõãêëÞôïõ ðáñßóôáôáé ÷ùñßò äéêáßùìá øÞöïõ ï ðñïúóôÜìåíïò ôçò
ãñáììáôåßáò ôïõ A.E.I.

Tï Ðñõôáíéêü Óõìâïýëéï áðïôåëåßôáé áðü ôïí Ðñýôáíç, ôïõò ÁíôéðñõôÜíåéò, Ýíáí åêðñüóùðï
ôùí öïéôçôþí, ðïõ õðïäåéêíýåôáé áðü ôï óýíïëï ôùí öïéôçôþí ðïõ ìåôÝ÷ïõí óôç Óýãêëçôï, êáé
ôïí ðñïúóôÜìåíï ãñáììáôåßáò ôïõ A.E.I., ùò åéóçãçôÞ êáé ìå äéêáßùìá øÞöïõ åðß äéïéêçôéêþí,
ïéêïíïìéêþí êáé ôå÷íéêþí èåìÜôùí, êáèþò êáé åðß æçôçìÜôùí äéïéêçôéêïý ðñïóùðéêïý. Óôçí
ôåëåõôáßá áõôÞ ðåñßðôùóç ìåôÝ÷åé ÷ùñßò äéêáßùìá øÞöïõ êáé åêðñüóùðïò ôïõ äéïéêçôéêïý
ðñïóùðéêïý. Óå ðåñßðôùóç åëëåßøåùò, áðïõóßáò Þ êùëýìáôïò ôïõ ðñïúóôáìÝíïõ ãñáììáôåßáò,
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ôïí áíáðëçñþíåé ï áñìüäéïò êáôÜ ðåñßðôùóç äéåõèõíôÞò. Óå ðåñßðôùóç éóïøçößáò õðåñéó÷ýåé ç
Üðïøç õðÝñ ôçò ïðïßáò åôÜ÷èç ç øÞöïò ôïõ Ðñýôáíç.

O Ðñýôáíçò åêðñïóùðåß ôï ÐáíåðéóôÞìéï, óõãêáëåß ôï Ðñõôáíéêü Óõìâïýëéï êáé ôç Óýãêëçôï,
êáôáñôßæåé ôçí çìåñÞóéá äéÜôáîÞ ôïõò, ðñïåäñåýåé ôùí åñãáóéþí ôïõò êáé ìåñéìíÜ ãéá ôçí
åöáñìïãÞ ôùí áðïöÜóåþí ôïõò.

O Ðñýôáíçò åðéêïõñåßôáé áðü ôñåßò AíôéðñõôÜíåéò, ôïí Aíôéðñýôáíç Aêáäçìáúêþí YðïèÝóåùí
êáé Ðñïóùðéêïý, ôïí Aíôéðñýôáíç Oéêïíïìéêïý Ðñïãñáììáôéóìïý êáé AíÜðôõîçò êáé ôïí
Aíôéðñýôáíç ÖïéôçôéêÞò ÌÝñéìíáò, Ðïëéôéóìïý êáé Äéåèíþí Ó÷Ýóåùí, ðïõ áóêïýí ôéò
áíôßóôïé÷åò áñìïäéüôçôåò, óýìöùíá ìå ôéò ó÷åôéêÝò áðïöÜóåéò ôçò ÓõãêëÞôïõ.

ÄéïéêçôéêÞ äéÜñèñùóç ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ãéá ôï äéÜóôçìá 1.9.2010-31.8.2014

Ðñýôáíçò
Èåïäüóéïò Í. Ðåëåãñßíçò

KáèçãçôÞò ôçò ÖéëïóïöéêÞò Ó÷ïëÞò

Aíôéðñýôáíçò Aêáäçìáúêþí YðïèÝóåùí êáé Ðñïóùðéêïý
ÁóôÝñéïò ÄïõêïõäÜêçò

KáèçãçôÞò ôçò ÏäïíôéáôñéêÞò Ó÷ïëÞò

Aíôéðñýôáíçò Oéêïíïìéêïý Ðñïãñáììáôéóìïý êáé AíÜðôõîçò
ÈùìÜò Óöçêïðïõëïò

KáèçãçôÞò ôçò Ó÷ïëÞò Èåôéêþí Eðéóôçìþí

Áíôéðñýôáíçò ÖïéôçôéêÞò ÌÝñéìíáò êáé Åîùôåñéêþí Ó÷Ýóåùí
Èåüäùñïò ËéáêÜêïò

KáèçãçôÞò ôçò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò

ÐÑÏÓÙÐÉÊÏ

Ôï ðñïóùðéêü ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ áðïôåëåßôáé áðü ôï Äéäáêôéêü Åñåõíçôéêü Ðñïóùðéêü
(Ä.Å.Ð.), ôï Åéäéêü êáé Åñãáóôçñéáêü Äéäáêôéêü Ðñïóùðéêü (Å.Å.ÄÉ.Ð.), ôï Åéäéêü Ôå÷íéêü
Åñãáóôçñéáêü Ðñïóùðéêü (Å.Ô.Å.Ð.) êáé ôï Äéïéêçôéêü Ðñïóùðéêü. Ôï Ä.Å.Ð. äéáêñßíåôáé óå
4 âáèìßäåò: ÊáèçãçôÞò, ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò êáé ËÝêôïñáò. Óôï
äéäáêôéêü ðñïóùðéêü ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé, åêôüò áðü ôá ìÝëç ôïõ Ä.Å.Ð., ïé ìç
äéäÜêôïñåò âïçèïß, åðéóôçìïíéêïß óõíåñãÜôåò êáé äéäÜóêáëïé îÝíùí ãëùóóþí ðïõ Ý÷ïõí
ðáñáìåßíåé óôï ÐáíåðéóôÞìéï ãéá åêðüíçóç äéäáêôïñéêÞò äéáôñéâÞò. 
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ÔÏ ÔÌÇÌÁ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ 
ÊÁÉ MEÓÙN MAZIKHÓ ENHMEPÙÓHÓ
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ÔÌÇÌÁ EÐIKOINÙNIAÓ 
KAI MEÓÙN MAZIKHÓ ENHMEPÙÓHÓ

ÉÄÑÕÓÇ ÊÁÉ ÄÉÁÑÈÑÙÓÇ 

T
o TìÞìá Eðéêïéíùíßáò êáé MÝóùí MáæéêÞò EíçìÝñùóçò éäñýèçêå ìå ôï Ðñïåäñéêü
ÄéÜôáãìá 527 (Ö.E.K. 6/10/1989, ôåý÷ïò A´, áñ. 223) êáé ìå âÜóç ôï Üñèñï 5 § 1, 2 êáé ôéò
åêëïãÝò ÐñïÝäñïõ êáé AíáðëçñùôÞ ÐñïÝäñïõ, ôçí 8-1-1993 Ýãéíå áõôïäýíáìï (ÖEK

48/23.4.93).

Ôï ÔìÞìá Eðéêïéíùíßáò êáé MÝóùí MáæéêÞò EíçìÝñùóçò ðåñéëáìâÜíåé ôñåéò ôïìåßò:

1) ôïí ÔïìÝá KïéíùíéêÞò êáé ÐïëéôéêÞò AíÜëõóçò ôçò Eðéêïéíùíßáò,
2) ôïí ÔïìÝá Ðïëéôéóìïý, ÐåñéâÜëëïíôïò, Eðéêïéíùíéáêþí Eöáñìïãþí êáé Tå÷íïëïãßáò,
3) ôïí ÔïìÝá Øõ÷ïëïãßáò ôçò Eðéêïéíùíßáò, Eðéêïéíùíéáêþí Ðñáêôéêþí êáé Ó÷åäéáóìïý.

ÄIOIKHÓH

ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç

Tï áíþôáôï äéïéêçôéêü üñãáíï ôïõ TìÞìáôïò åßíáé ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç.

H ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôïõ TìÞìáôïò áðïôåëåßôáé óÞìåñá áðü 26 ìÝëç ÄEÐ, åêðñïóþðïõò ôùí
ðñïðôõ÷éáêþí öïéôçôþí ßóïõò ðñïò ôï 50%, åêðñïóþðïõò ôùí ìåôáðôõ÷éáêþí öïéôçôþí ßóïõò
ðñïò ôï 15%, êáèþò êáé åêðñïóþðïõò ôïõ E.E.ÄI.Ð. êáé ôïõ E.T.E.Ð. ßóïõò ðñïò ôï 5% ôïõ
áñéèìïý ôùí ìåëþí ÄEÐ ïé ïðïßïé åßíáé ìÝëç ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò.

ÓYNÈEÓH ÃENIKHÓ ÓYNEËEYÓHÓ ÁKAÄHMAÚKOY ETOYÓ 2010-2011

KAÈHÃHTEÓ

ÄåìåñôæÞò Íßêïò
Káñáðïóôüëçò Báóßëçò 

MáíéÜôçò Ãéþñãïò 
MåúìÜñçò Mé÷Üëçò 

NôÜâïõ Mðåôßíá 
Ðáíáãéùôïðïýëïõ Püç 

Ðáíïýóçò ÃéÜííçò 
Ðáðáèáíáóüðïõëïò ÓôÝëéïò 

Ñçãïðïýëïõ ÐÝðç
ÑÞãïõ Ìõñôþ

XáñáëÜìðçò ÄçìÞôñçò  
×ñçóôÜêçò Íéêüëáò 
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ANAÐËHPÙTEÓ KAÈHÃHTEÓ

Kïìíçíïý Máñßá 
Ðëåéüò Ãéþñãïò

XáéñåôÜêçò Ìáíþëçò

EÐIKOYPOI KAÈHÃHTEÓ

AñìåíÜêçò Aíôþíçò 
Mïó÷ïíÜò Óðýñïò

ÌïõñëÜò Êùíóôáíôßíïò 
Öéëïêýðñïõ ¸ëëç 
×áñßôïò ÄçìÞôñçò
×áôæïýëç ÁèÞíá  

ËEKTOPEÓ

Ãêïýóêïò ÄçìÞôñçò
Ôóáëßêç Ëßæá

ÔóåâÜò ÁèáíÜóéïò

Eêðñüóùðïé Öïéôçôþí: ÓõììåôÝ÷ïõí äþäåêá

Eêðñüóùðïé Måôáðôõ÷éáêþí öïéôçôþí: ÓõììåôÝ÷ïõí ôñåéò

Eêðñüóùðïé E.E.ÄI.Ð.: ÓõììåôÝ÷åé Ýíáò

Eêðñüóùðïé E.T.E.Ð.: ÓõììåôÝ÷åé Ýíáò

ÃñáììáôÝáò: ÁèçíÜ Óïõñâßíïõ

Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï

Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ TìÞìáôïò áðïôåëåßôáé áðü ôïí Ðñüåäñï ôïõ TìÞìáôïò, ôïí
AíáðëçñùôÞ Ðñüåäñï, ôïõò ÄéåõèõíôÝò ôùí TïìÝùí, äýï åêðñïóþðïõò ôùí ðñïðôõ÷éáêþí
öïéôçôþí êáé Ýíáí åêðñüóùðï ôùí ìåôáðôõ÷éáêþí öïéôçôþí.

ÅêëåãìÝíç äéïßêçóç

Ðñüåäñïò: Ðáðáèáíáóüðïõëïò ÓôÝëéïò, ÊáèçãçôÞò
Áíááðë. Ðñüåäñïò: Ðëåéüò Ãéþñãïò, ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò
ÄéåõèõíôÝò TïìÝùí:
1. KïéíùíéêÞò êáé ÐïëéôéêÞò Ðáíáãéùôïðïýëïõ Ñüç, KáèçãÞôñéá 

AíÜëõóçò ôçò Eðéêïéíùíßáò
2. Ðïëéôéóìïý, ÐåñéâÜëëïíôïò Êïìíçíïý Ìáñßá, Áí. KáèçãÞôñéá

Eðéêïéíùíéáêþí Eöáñìïãþí
êáé Tå÷íïëïãßáò
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3. Øõ÷ïëïãßáò ôçò Eðéêïéíùíßáò, ×ñçóôÜêçò Íéêüëáò, ÊáèçãçôÞò
Eðéêïéíùíéáêþí Ðñáêôéêþí 
êáé Ó÷åäéáóìïý

ÄéåõèõíôÝò Eñãáóôçñßùí:

1. Ôå÷íþí êáé ÐïëéôéóôéêÞò Äéá÷åßñéóçò Pçãïðïýëïõ ÐÝðç, KáèçãÞôñéá
(TïìÝáò Ðïëéôéóìïý, ÐåñéâÜëëïíôïò, 
Eðéêïéíùíéáêþí Eöáñìïãþí 
êáé Tå÷íïëïãßáò)

2. NÝùí Tå÷íïëïãéþí óôçí Eðéêïéíùíßá, MåúìÜñçò Mé÷Üëçò, KáèçãçôÞò
ôçí Eêðáßäåõóç êáé ôá
MÝóá MáæéêÞò EíçìÝñùóçò
(TïìÝáò Ðïëéôéóìïý, ÐåñéâÜëëïíôïò, 
Eðéêïéíùíéáêþí Eöáñìïãþí 
êáé Tå÷íïëïãßáò)

3. Øõ÷ïëïãéêþí Åöáñìïãþí ÍôÜâïõ Ìðåôßíá, ÊáèçãÞôñéá
êáé Åðéêïéíùíéáêïý Ó÷åäéáóìïý
(ÔïìÝáò Øõ÷ïëïãßáò ôçò Åðéêïéíùíßáò, 
Åðéêïéíùíéáêþí Ðñáêôéêþí 
êáé Ó÷åäéáóìïý)

4. ÊïéíùíéêÞò ¸ñåõíáò óôá ÌÌÅ Ðëåéüò Ãéþñãïò, ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò
(ÔïìÝáò KïéíùíéêÞò êáé ÐïëéôéêÞò
AíÜëõóçò ôçò Eðéêïéíùíßáò)

5. Ïðôéêïáêïõóôéêþí ÌÝóùí Êïìíçíïý Ìáñßá, Áíáðëçñþôñéá ÊáèçãÞôñéá
(Äéáôïìåáêü)

Ãñáììáôåßá ôïõ ÔìÞìáôïò

(Óôáäßïõ 5, 7ïò üñïöïò, AèÞíá 10562, Fax 210 3689450, e-mail: secr@media.uoa.gr)

Óïõñâßíïõ ÁèçíÜ ÐE êëÜäïõ Äéïéêçôéêïý, ÃñáììáôÝáò,        ôçë. 210-3689408
Äñüóïò ÃéÜííçò ÄE êëÜäïõ Äéïéêçôéêïý ôçë. 210-3689385
ÌðáëôáôæÞ Óáðöþ ÄE êëÜäïõ Äéïéêçôéêïý ôçë. 210-3689384
Ìçëßããïõ Óßá ÄE êëÜäïõ Äéïéêçôéêïý ôçë.210-3689406
Óôáõñïðïýëïõ-KõñéÜêïõ Ãéïýëá YE êëÜäïõ Eðéìåëçôþí ôçë. 210-3689407
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Ãñáììáôåßá Ìåôáðôõ÷éáêïý ÐñïãñÜììáôïò Óðïõäþí

ØáññÞò ÄçìÞôñçò ÐE êëÜäïõ Äéïéêçôéêïý ôçë.210-3689405
dpsarris@media.uoa.gr

Ãñáììáôåßá ÔïìÝùí

ÓêåíôÝñç ÖùôåéíÞ ÄÅ êëÜäïõ Äéïéêçôéêïý ôçë 210-3689457
fskenteri@media.uoa.gr

ÄIÄAÓKONTEÓ

MÝëç Äéäáêôéêïý Eñåõíçôéêïý Ðñïóùðéêïý (ÄEÐ)

TïìÝáò KïéíùíéêÞò êáé ÐïëéôéêÞò AíÜëõóçò ôçò Eðéêïéíùíßáò

Ãñáöåßï / ÇëåêôñïíéêÞ äéåýèõíóç

Ðáíáãéùôïðïýëïõ Püç KáèçãÞôñéá, Äéåõèýíôñéá Óôáäßïõ 5, ãñáöåßï 714 
rpanag@media.uoa.gr ôçë. 2103689415

ÄåìåñôæÞò Nßêïò KáèçãçôÞò, Óôáäßïõ 5, ãñáöåßï 715 
ndemert@media.uoa.gr  ôçë. 210-3689414

MáíéÜôçò Ãéþñãïò KáèçãçôÞò Áêáäçìßáò 33 
gmaniat@media.uoa.gr ôçë. 210-3689570

Ðáíïýóçò ÃéÜííçò KáèçãçôÞò Óôáäßïõ 5, ãñáöåßï 711
panousis@media.uoa.gr ôçë. 210-3689418

XáñáëÜìðçò ÄçìÞôñçò KáèçãçôÞò, Óôáäßïõ 5, ãñáöåßï 713 
dcharal@media.uoa.gr ôçë. 210-3689416

Ðëåéüò Ãéþñãïò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò Óôáäßïõ 5, ãñáöåßï 708
gplios@media.uoa.gr   ôçë.  210-3689444

ÔóåâÜò ÁèáíÜóéïò ËÝêôïñáò      Óôáäßïõ 5, Ãñáöåéï 714
adtsevas@otenet.gr  ôçë. 210-3689416

Ôóáëßêç Ëßæá ËÝêôïñáò       Óôáäßïõ 5, ãñáöåßï 715
etsaliki@media.uoa.gr

Ðáðáíáóôáóßïõ Íßêïò åêëåãìÝíïò ËÝêôïñáò       
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TïìÝáò Ðïëéôéóìïý, ÐåñéâÜëëïíôïò, Eðéêïéíùíéáêþí Eöáñìïãþí êáé Tå÷íïëïãßáò

Pçãïðïýëïõ ÐÝðç KáèçãÞôñéá, Äéåõèýíôñéá Áêáäçìßáò 33 
prigop@media.uoa.gr  ôçë. 210-3689573

KïìíçíïýMáñßá Aíáðëçñþôñéá KáèçãÞôñéá Óôáäßïõ 5, ãñáöåßï 708 
komninos_maria@hotmail.com, 
mkomnin@media.uoa.gr ôçë. 210-3689419

Káñáðïóôüëçò Báóßëçò KáèçãçôÞò, Óôáäßïõ 5, ãñáöåßï 712 ôçë. 210-3689417

MåúìÜñçò Mé÷Üëçò KáèçãçôÞò Óôáäßïõ 5, ãñáöåßï 702
mmeimaris@media.uoa.gr ôçë. 210-3689427

PÞãïõ Mõñôþ KáèçãÞôñéá Áêáäçìßáò 33 
mrigou@media.uoa.gr ôçë. 210-3689571

Mïó÷ïíÜò Óðýñïò Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò Áêáäçìßáò 33 
smoschon@media .uoa.gr  ôçë.  210-3689572

ÌïõñëÜò Êùíóôáíôßíïò           Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò   Êáëáìéþôïõ 2, 6ïò üñïöïò
mourlas@media.uoa.gr  ôçë. 210-3689282

Öéëïêýðñïõ ¸ëëç Åðßêïõñç KáèçãÞôñéá  Áêáäçìßáò 33
efilokip@media.uoa.gr  ôçë. 210-3689573

×áñßôïò ÄçìÞôñçò                   Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò Êáëáìéþôïõ 2, 6ïò üñïöïò
virtual@media.uoa.gr  ôçë. 210-3689257

Ãêïýóêïò ÄçìÞôñçò                ËÝêôïñáò                            Óôáäßïõ 5, ãñáöåßï 715
gouscos@media.uoa.gr ôçë. 210-3689422

Äéáìáíôïðïýëïõ Åõáããåëßá   åêëåãìÝíç ËÝêôïñáò                            

TïìÝáò Øõ÷ïëïãßáò ôçò Eðéêïéíùíßáò, Eðéêïéíùíéáêþí Ðñáêôéêþí êáé Ó÷åäéáóìïý

×ñçóôÜêçò Íéêüëáò ÊáèçãçôÞò, Êáëáìéþôïõ 2, 5ïò üñïöïò
ÄéåõèõíôÞò nicolchri@media.uoa.gr  ôçë. 210-3689259

NôÜâïõ Mðåôßíá KáèçãÞôñéá Êáëáìéþôïõ 2, 5ïò üñïöïò 
bdavou@media.uoa.gr ôçë. 210-3689281

Ðáðáèáíáóüðïõëïò ÓôÝëéïò KáèçãçôÞò Óôáäßïõ 5, ãñáöåßï 710 
spapath@media.uoa.gr ôçë. 210-3689411

AñìåíÜêçò Aíôþíçò Eðßêïõñïò KáèçãçôÞò Êáëáìéþôïõ 2, 5ïò üñïöïò 
aarmen@media.uoa.gr ôçë. 210-3689320

XáéñåôÜêçò Ìáíþëçò Eðßêïõñïò KáèçãçôÞò Êáëáìéþôïõ 2, 5ïò üñïöïò
Ôçë. 210-3689264
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×áôæïýëç ÁèçíÜ                     Åðßêïõñç KáèçãÞôñéá Êáëáìéþôïõ 2, 5ïò üñïöïò       
ahatzouli@media.uoa.gr ôçë. 210-3689409

Eéäéêü êáé Eñãáóôçñéáêü Äéäáêôéêü Ðñïóùðéêü (E.E.ÄI.Ð.)
Xñéóôïðïýëïõ Máñßá Êáëáìéþôïõ 2, 5ïò üñïöïò

ôçë.  210-3689261

Ìýñôïõ Íßêïò Êáëáìéþôïõ 2, 3ïò üñïöïò
nmyrtou@media.uoa.gr ôçë. 210-3689260

Åéäéêü Ôå÷íéêü Åñãáóôçñéáêü Ðñïóùðéêü (Å.Ô.Å.Ð.)
Óßâåñá ÁñéÜííá Óôáäßïõ 5, ãñáöåßï 716

asivera@media.uoa.gr ôçë. 210-3689410

ÐïõëáêéäÜêïò ÓôáìÜôçò
stamatisp@media.uoa.gr ôçë. 210 3313312

ÄéäÜóêïíôåò óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 5 ôïõ Ðñïåäñéêïý ÄéáôÜãìáôïò 407/1980
ÁèáíáóÜôïõ ÃéÜííá
Aëåîüðïõëïò ÄçìÞôñçò
Ìçôñüðïõëïò ÄçìÞôñçò
ÌðÜôæéïõ Áèáíáóßá
Ðáðáäüðïõëïò Ðïëõäåýêçò
Ðáðá÷áñáëÜìðïõò ÄçìÞôñçò 
Ðïëßôçò ÃéÜííçò

ÓõíåñãÜôåò ôïõ TìÞìáôïò 
ÁèáíáóéÜäçò Çëßáò
ÂáìâáêÜò Âáóßëçò
ÃáæÞ ÁããåëéêÞ
Ãéáííáêïõëüðïõëïò ÁíäñÝáò
ÃéáííáñÜ ÅéñÞíç
Êïõôóïìðüëçò ÄçìÞôñçò
Íéêïëüðïõëïò Íßêïò
ÍôáñæÜíïõ ÁããåëéêÞ
Ðïëéôïðïýëïõ ÌáñéëÝíá
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ÔáãìáôÜñ÷çò ËÜìðçò 
Öõíôáíßäçò Óåñáöåßì
Xñéóôïäïõëßäçò AíäñÝáò

ÅÐÉÔÉÌÏÉ ÄÉÄÁÊÔÏÑÅÓ ÔÌÇÌÁÔÏÓ

Óôéò 24 Éáíïõáñßïõ 2006 áíáãïñåýôçêå Åðßôéìïò ÄéäÜêôïñáò ôïõ ÔìÞìáôïò ï Ïìüôéìïò
ÊáèçãçôÞò ôïõ Áñéóôïôåëåßïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëïíßêçò ê. ÅììáíïõÞë ÊñéáñÜò.

Óôéò 14 Áðñéëßïõ 2005 áíáãïñåýôçêå Eðßôéìïò ÄéäÜêôïñáò ôïõ TìÞìáôïò ï óêçíïèÝôçò êáé
óõããñáöÝáò ê. Íßêïò Êïýíäïõñïò. 

Óôéò 28 MáÀïõ 2002 áíáãïñåýôçêå Eðßôéìïò ÄéäÜêôïñáò ôïõ TìÞìáôïò ï óêçíïèÝôçò êáé
óõããñáöÝáò ê. Ìé÷Üëçò ÊáêïãéÜííçò. 

Óôéò 14 MáÀïõ 2001 áíáãïñåýôçêå Eðßôéìïò ÄéäÜêôïñáò ôïõ TìÞìáôïò ï KáèçãçôÞò êáé
Ðñüåäñïò ôïõ TìÞìáôïò Ðïëéôéóìïý êáé Eðéêïéíùíßáò ôïõ New York University Neil Postman.

Óôéò 5 Éïõëßïõ 1999 áíáãïñåýôçêå Åðßôéìïò ÄéäÜêôïñáò ôïõ ÔìÞìáôïò ï ÊáèçãçôÞò ôïõ
Massachusetts Institute of Technology êáé ÄéåõèõíôÞò ôïõ Media Lab ê. Nicholas Negroponte.

Eðßôéìïò äéäÜêôïñáò üëùí ôùí Ó÷ïëþí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Aèçíþí áíáãïñåýôçêå óôéò 21 MáÀïõ
1999 ï Oéêïõìåíéêüò ÐáôñéÜñ÷çò ê.ê. Báñèïëïìáßïò.
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ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÁ

Óôï ÔìÞìá ëåéôïõñãïýí ðÝíôå ÅñãáóôÞñéá: ôï EñãáóôÞñéï Ôå÷íþí êáé ÐïëéôéóôéêÞò
Äéá÷åßñéóçò, ôï EñãáóôÞñéï NÝùí Tå÷íïëïãéþí óôçí Eðéêïéíùíßá, ôçí Eêðáßäåõóç êáé ôá
MME, ôï EñãáóôÞñéï Øõ÷ïëïãéêþí Eöáñìïãþí êáé Eðéêïéíùíéáêïý Ó÷åäéáóìïý, ôï
EñãáóôÞñéï KïéíùíéêÞò ¸ñåõíáò óôá MME êáé ôï EñãáóôÞñéï Oðôéêïáêïõóôéêþí MÝóùí.

ÅñãáóôÞñéï Ôå÷íþí êáé ÐïëéôéóôéêÞò Äéá÷åßñéóçò

Ôï ÅñãáóôÞñéï Ôå÷íþí áó÷ïëåßôáé ìå ôç äéäáóêáëßá, ôçí Ýñåõíá êáé ôéò ðñáêôéêÝò åöáñìïãÝò,
ïé ïðïßåò áöïñïýí óôï èÝáôñï, ôï ðåñéâÜëëïí - äñÜóç, ôï happening, ôç video computer art, ôïí
ðåéñáìáôéêü êéíçìáôïãñÜöï, ôçí êáëëéôå÷íéêÞ ðëåõñÜ ôçò ôçëåüñáóçò (fiction, docu-fiction,
ðïëéôéóôéêÝò åêðïìðÝò) êáé ôçí ó÷Ýóç ôùí ìïñöþí áõôþí ìå ôçí óõëëïãéêÞ ìíÞìç êáé ôçí
ðïëéôéóôéêÞ êëçñïíïìéÜ. ÓõìâÜëëåé óôá ó÷åôéêÜ ìáèÞìáôá êáé óõíåñãÜæåôáé ìå ôá óõããåíÞ
åñãáóôÞñéá, üðùò áõôÜ ðñïóäéïñßæïíôáé áðü ôï ðñüãñáììá ôïõ ÔìÞìáôïò, óå ðñïðôõ÷éáêü êáé
ìåôáðôõ÷éáêü åðßðåäï, áíáëáìâÜíåé äå ó÷åôéêÝò Ýñåõíåò êáé åñåõíçôéêÜ ðñïãñÜììáôá êÜèå
ìïñöÞò, êáèþò êáé ôçí ðáñáãùãÞ êáé äéá÷åßñéóç ðïëéôéóôéêþí ðñïúüíôùí óôá áíôéêåßìåíá ðïõ
áíáöÝñèçêáí.

Óôá ðëáßóéá áõôÜ ôï ÅñãáóôÞñéï áó÷ïëåßôáé ìå ôçí åêðüíçóç åñåõíþí, ìïíïãñáöéþí êáé
óõëëïãéêþí óõããñáììÜôùí, ìå ôçí Ýêäïóç ôùí áíùôÝñù åñãáóéþí, ìå åñåõíçôéêÜ ðñïãñÜììáôá,
åêèÝóåéò, çìåñßäåò, óõìðüóéá êáé óõíÝäñéá, êáèþò êáé ìå ôçí ðáñáãùãÞ êáé äéá÷åßñéóç êÜèå
ìïñöÞò ðïëéôéóôéêþí ðñïúüíôùí åßôå áðü ôïõò/ôéò öïéôçôÝò/ñéåò ôïõ ÔìÞìáôïò Å.Ì.Ì.Å. õðü ôçí
åðïðôåßá ôùí äéäáóêüíôùí, åßôå áðü Üëëïõò óõíôåëåóôÝò ìå ôçí åõèýíç ðÜíôïôå ôïõ
Åñãáóôçñßïõ.

Óôü÷ïò ôïõ Åñãáóôçñßïõ åßíáé íá óõìâÜëåé óôçí Üíïäï ôïõ ãåíéêïý ðáéäåõóéáêïý åðéðÝäïõ ôùí
ðñïðôõ÷éáêþí êáé ìåôáðôõ÷éáêþí öïéôçôþí ôïõ ÔìÞìáôïò Å.Ì.Ì.Å., ðñïóöÝñïíôáò èåùñçôéêÝò
êáé ðñáêôéêÝò ãíþóåéò óå áíôéêåßìåíá ôá ïðïßá ðáßæïõí êåíôñéêü ñüëï óôïí ðïëéôéóìü ôçò
åðï÷Þò ìáò. Ôáõôï÷ñüíùò, ç Üóêçóç ôùí öïéôçôþí ìáò óôá áíùôÝñù áíôéêåßìåíá ôïýò ðñïóöÝñåé
óçìáíôéêÜ ðñïóüíôá ðïõ èá åðéôñÝøïõí ôçí åõ÷åñÝóôåñç ðñüóâáóÞ ôïõò ó' Ýíáí åñãáóéáêü
÷þñï, ï ïðïßïò ìåôáâÜëëåôáé óõíå÷þò, áðáéôþíôáò üëï êáé ðåñéóóüôåñåò ðñüóèåôåò äåîéüôçôåò.

Ôï ÅñãáóôÞñéï äéïéêåßôáé áðü ôñéìåëÞ åðéôñïðÞ áðïôåëïýìåíç áðü ìÝëç Ä.Å.Ð. ðïõ Ý÷ïõí
ó÷Ýóç ìå ôá áíùôÝñù áíôéêåßìåíá. ¸÷åé äéåõèõíôÞ, áíáðëçñùôÞ äéåõèõíôÞ êáé ãñáììáôÝá.
Áðïôåëåß åðßóçìï ÅñãáóôÞñéï ôïõ ÔìÞìáôïò Å.Ì.Ì.Å., ëïãïäïôåß óôç ÃåíéêÞ ôïõ ÓõíÝëåõóç, ï
äå åîïðëéóìüò ôïõ áðïôåëåß ðåñéïõóßá ôïõ ÔìÞìáôïò. Óôá ðëáßóéá áõôÜ ôï Å.Ô.Ð. óõíåñãÜæåôáé
ìå üëá ôá Üëëá ÅñãáóôÞñéá, êÜèå öïñÜ ðïõ áõôü åßíáé áíáãêáßï êáé åöéêôü, êáèþò êáé ìå ôïõò
Üëëïõò óõíôåëåóôÝò ôïõ ÔìÞìáôïò.

Äéåõèýíôñéá: ÊáèçãÞôñéá ÐÝðç Ñçãïðïýëïõ

Åðéóôçìïíéêïß ÓõíåñãÜôåò: éóôïñéêüò ôÝ÷íçò Äñ. Åõáããåëßá Äéáìáíôïðïýëïõ, áñ÷áéïëüãïò Äñ.
Ìáñßíá Êáñáâáóßëç, øõ÷ïëüãïò Äñ. ÄçìÞôñçò Ðáðá÷áñáëÜìðïõò, áñ÷áéïëüãïò ÅëÝíç
ÔæïõìÜêá (ÌÁ ÐïëéôéóôéêÞò Äéðëùìáôßáò).
¸äñá: Óôáäßïõ 5, ãñáöåßï 7, 
EñãáóôÞñéï: Êáëáìéþôïõ 2, 6ïò üñïöïò.
ÔçëÝöùíï: 210 368 9412 / 210 368 9255
Fax: 210 368 9450
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ÅñãáóôÞñéï ÍÝùí Ôå÷íïëïãéþí óôçí Åðéêïéíùíßá, ôçí Åêðáßäåõóç êáé ôá ÌÌÅ

Ôï ÅñãáóôÞñéï ÍÝùí Ôå÷íïëïãéþí óôçí Åðéêïéíùíßá, ôçí Åêðáßäåõóç êáé ôá ÌÝóá ÌáæéêÞò
ÅíçìÝñùóçò éäñýèçêå ôï 1996, ìå ôï Ðñïåäñéêü ÄéÜôáãìá õð' áñéèìüí 149 (ÖÅÊ 10 Éïõíßïõ
1996, ôåý÷ïò ðñþôï, áñ. öýëëïõ 111). To ÅñãáóôÞñéï áíÞêåé óôïí ÔïìÝá Ðïëéôéóìïý,
ÐåñéâÜëëïíôïò, Åðéêïéíùíéáêþí Åöáñìïãþí êáé Ôå÷íïëïãßáò ôïõ ÔìÞìáôïò Åðéêïéíùíßáò êáé
ÌÝóùí ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò. Óàìöùíá ìå ôï êáôáóôáôéêü ôïõ, åîõðçñåôåß åêðáéäåõôéêÝò êáé
åñåõíçôéêÝò áíÜãêåò ôïõ ÔìÞìáôïò óôïí ÷þñï ôùí íÝùí ôå÷íïëïãéþí êáé ôùí åöáñìïãþí ôïõò
óôçí åðéêïéíùíßá, ôçí åêðáßäåõóç êáé ôá ÌÌÅ.

Ïé ÷þñïé ôïõ Åñãáóôçñßïõ âñßóêïíôáé óôïí 7ï üñïöï ôïõ êôçñßïõ ôçò ïäïà Óôáäßïõ, áñ. 5,
êáèþò êáé óôïí 6ï êáé 2ï üñïöï ôïõ êôçñßïõ ôçò ïäïà Êáëáìéþôïõ, áñ. 2. Ï åîïðëéóìüò ôïõ
åñãáóôçñßïõ áðïôåëåßôáé áðü 40 ðñïóùðéêïýò õðïëïãéóôÝò ôýðïõ Apple Macintosh êáé PC,
ðåñéöåñåéáêÝò óõóêåõÝò (åêôõðùôÝò, óáñùôÝò), 2 âéíôåïêÜìåñåò. Åðßóçò, ôï åñãáóôÞñéï
äéáèÝôåé áóýñìáôï äßêôõï WiFi. Óôïõò ÷þñïõò ôïõ åñãáóôçñßïõ ðáñÝ÷åôáé äéáñêÞò óýíäåóç ìå
ôï äéáäßêôõï óå üëåò ôéò öïéôÞôñéåò êáé ôïõò öïéôçôÝò ôïõ ÔìÞìáôïò.

Ôï ÅñãáóôÞñéï äñáóôçñéïðïéåßôáé åñåõíçôéêÜ óå ôïìåßò üðùò: èåùñßá êáé åöáñìïãÝò ôùí íÝùí
ôå÷íïëïãéþí êáé ôùí ðñïúüíôùí ôïõò, áíÜðôõîç êáé áîéïëüãçóç äéêôõáêþí õðçñåóéþí, áíÜëõóç
äåäïìÝíùí ìå çëåêôñïíéêü õðïëïãéóôÞ, ðåñéâÜëëïíôá åðéêïéíùíßáò óôïí öõóéêü êáé óôïí
øçöéáêü êüóìï, óõììåôï÷éêÞ øçöéáêÞ åðéêïéíùíßá êáé äéáêõâÝñíçóç, ìÜèçóç âáóéóìÝíç óôï
øçöéáêü ðáé÷íßäé, óõóôÞìáôá ðïëõìÝóùí, õðåñìÝóùí êáé åéêïíéêÞò ðñáãìáôéêüôçôáò, ìç÷áíéêÞ
êáôáíüçóç êáé óõíèåôéêÞ åðéêïéíùíßá, ðñïóáñìïæüìåíá, åîáôïìéêåõìÝíá êáé åõöõÞ óõóôÞìáôá
åðéêïéíùíßáò, ïðôéêÞ åðéêïéíùíßá êáé ïðôéêüò ó÷åäéáóìüò, åðéêïéíùíßá áíèñþðïõ-ìç÷áíÞò,
åñãïíïìßá, åðéêïéíùíßá ìå ôç äéáìåóïëÜâçóç õðïëïãéóôÞ, ó÷Ýóç ÷þñïõ êáé ðåñéâÜëëïíôïò óôçí
øçöéáêÞ åðï÷Þ, ãñáììáôéóìüò óôá íÝá ìÝóá, øçöéáêÞ ôÝ÷íç, øçöéáêÞ êïõëôïýñá, øçöéáêüò
ðïëéôéóìüò, øçöéáêÜ ðáé÷íßäéá, ðåñéå÷üìåíï óôï äéáäßêôõï, äéêôõáêÝò êïéíüôçôåò êáé
óõììåôï÷éêÜ ìÝóá, äçìïóéïãñáößá êáé ÌÌÅ óå øçöéáêÜ äßêôõá, øçöéáêÝò ôå÷íïëïãßåò óôçí
áíïéêôÞ êáé åî áðïóôÜóåùò åêðáßäåõóç, åöáñìïãÝò øçöéáêÞò åðéêïéíùíßáò, øçöéáêÞò
äéáêõâÝñíçóçò êáé øçöéáêÞò êáéíïôïìßáò.

ÐÝñá áðü ôéò åñåõíçôéêÝò ôïõ äñáóôçñéüôçôåò, ôï ÅñãáóôÞñéï ÍÝùí Ôå÷íïëïãéþí õðïóôçñßæåé ôç
äéåîáãùãÞ ìáèçìÜôùí êáé óåìéíáñßùí ôïõ ÔìÞìáôïò Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÝóùí ÌáæéêÞò
ÅíçìÝñùóçò üðùò:

� Óàã÷ñïíç Ôå÷íïëïãßá êáé ÌÌÅ,
� ÅéóáãùãÞ óôéò ÍÝåò Ôå÷íïëïãßåò êáé ÅñãáóôçñéáêÝò ÅöáñìïãÝò,
� Ó÷åäéáóìüò, ÁíÜðôõîç êáé Äéïßêçóç øçöéáêÞò åðéêïéíùíßáò
� ÏðôéêÞ Åðéêïéíùíßá - Ïðôéêüò Ó÷åäéáóìüò,
� Åðéêïéíùíßá Áíèñþðïõ - Ìç÷áíÞò,
� Äéá÷åßñéóç Ðåñéå÷ïìÝíïõ óôï Äéáäßêôõï,
� Ôï ÍÝï Ôå÷íïëïãéêü Åðéêïéíùíéáêü ÐåñéâÜëëïí,
� ÇëåêôñïíéêÞ Äéá÷åßñéóç Åíôýðïõ,
� ÔÝ÷íç êáé Ôå÷íïëïãßá,
� Ó÷åäéáóìüò êáé ÁíÜðôõîç Øçöéáêþí ÌÝóùí êáé ÐïëõìÝóùí
� Ðáßãíéá ØçöéáêÞò Åðéêïéíùíßáò,
� ÄéáäéêôõáêÞ Äçìïóéïãñáößá.
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Áðü ôï áêáäçìáúêü Ýôïò 2009-2010 ôï ÅñãáóôÞñéï Ý÷åé ôçí åõèýíç ôïõ ÐñïãñÜììáôïò
Ìåôáðôõ÷éáêþí Óðïõäþí «ØçöéáêÜ ÌÝóá Åðéêïéíùíßáò êáé ÐåñéâÜëëïíôá Áëëçëåðßäñáóçò»
ôï ïðïßï èá ëåéôïõñãÞóåé óôï ðëáßóéï ôïõ ÔìÞìáôïò.

Óôéò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ åñãáóôçñßïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé ìåôáîý Üëëùí ïé åîÞò:

� Áðü ôï 1999 ôï åñãáóôÞñéï Ý÷åé áíáëÜâåé ôç äéåîáãùãÞ ôçò åëëçíéêÞò äéïñãÜíùóçò ôïõ
äéåèíïýò Âñáâåßïõ Mobius ãéá ôéò áñôéüôåñåò ðáñáãùãÝò óôï ÷þñï ôïõ øçöéáêïý ðïëéôéóìïý.
Ôï ÍïÝìâñéï ôïõ 2003 ôï åñãáóôÞñéï äéïñãÜíùóå ãéá ðñþôç öïñÜ óôçí ÅëëÜäá ôï 11ï ÄéåèíÝò
ÖåóôéâÜë Mobius. To öåóôéâÜë áõôü åß÷å ùò óôü÷ï ôçí áíÜäåéîç ôçò ðïéüôçôáò ðáñáãùãÞò
ðïëõìåóéêþí Ýñãùí óôïõò ôïìåßò ôçò åêðáßäåõóçò, ôïõ ðïëéôéóìïý, ôçò åðéóôÞìçò êáé ôçò
ìõèïðëáóßáò.

� Óõììåôï÷Þ ìå ðïëëáðëÝò äñÜóåéò (Ýñåõíá óôÜóåùí åñãïäïôþí, ðáñáãùãÞ cd-rom «¼ëïé
äéáöïñåôéêïß - ¼ëïé ßóïé», çìåñßäá «Ï ¢ëëïò óôç ÷þñá ôçò Äçìïóéïãñáößáò») óôï Åñåõíçôéêü
Ðñüãñáììá ÊïéíïôéêÞ Ðñùôïâïõëßá EQUAL «ÁíáðôõîéáêÞ Óàìðñáîç ãéá ôçí Éóüôçôá êáé ôçí
ÊïéíùíéêÞ Óõíï÷Þ».

� Óõììåôï÷Þ óôï Åêðáéäåõôéêü Ðñüãñáììá «ÓÙÊÑÁÔÇÓ GRUNDTVIG - ÅêðáéäåõôéêÝò
ÓõìðñÜîåéò» ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò áðü êïéíïý ìå ôá ÐáíåðéóôçìéáêÜ ÅñãáóôÞñéá CEM
GRESIC 5 (centre d' e'tudes des me'dias, Universite' de Bordeaux 3, Ãáëëßá), CETRANS (Cen-
tro per le transizioni al lavoro e nel lavoro, Universita de Bologne, Éôáëßá), CREATIC (Centre de
recherche en ergonomie applique'e aux Technologies de l'information et de la Communication,
Universite' Libre de Bruxelles, ÂÝëãéï), L'IEPB (Institut d'Etudes Politiques Blanquerna, Uni-
versitat Ramon Llull, Âáñêåëþíç).

� Óôïé÷åéïèåóßá, çëåêôñïíéêÞ óåëéäïðïßçóç êáé êáëëéôå÷íéêÞ åðéìÝëåéá ôïõ äéìçíéáßïõ
åíçìåñùôéêïý äåëôßïõ ÁèçíÜ (áðü ôï 1996) êáèþò êáé ôçò äåêáðåíèÞìåñçò åöçìåñßäáò Ôï
Êáðïäéóôñéáêü (áðü ôï 2002) ôïõ Åèíéêïý êáé Êáðïäéóôñéáêïà Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí.

� ÊáôáóêåõÞ êáé ëåéôïõñãßá (óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÅñãáóôÞñéï Ïðôéêïáêïõóôéêþí ÌÝóùí) ôïõ
äéáäéêôõáêïà ñáäéïöþíïõ ôïõ ÔìÞìáôïò - WebRadio.

� ÐñïãñÜììáôá åðéìüñöùóçò êáé êáôÜñôéóçò åêðáéäåõôéêþí êáé äçìïóéïãñÜöùí óôéò ÍÝåò
Ôå÷íïëïãßåò.

� Óõììåôï÷Þ, óå óõíåñãáóßá ìå ôá ÅõñùðáúêÜ ÐáíåðéóôÞìéá Institut Superieur de Commerce
Saint- Louis (ÂÝëãéï), Universite' de Metz (Ãáëëßá), Universidade Nova de Lisboa
(Ðïñôïãáëßá), Lapland University êáé Kemi-Tornio Polytechnic (Öéíëáíäßá) óôá ìåôáðôõ÷éáêÜ
ðñïãñÜììáôá:

� European Master in E-Business Management
� European Master in Cyber-communication
� European Master in Audiovisual and Multimedia Business Administration 

ðïõ äéåîÞ÷èçóáí óôï ðëáßóéï ôùí ðñïãñáììÜôùí LEONARDO êáé MEDIA 
ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò áðü ôï 1998 ùò ôï 2004.

� Óôï ðëáßóéï ôïõ ðñïãñÜììáôïò «Leonardo Da Vinci» óõììåôåß÷å ìáæß ìå ôïõò åôáßñïõò HE
«Groupe ICHEC-ISC ST-LOUIS-ISFSC» Brussels, Murcia Business School, University of Metz,
Centre de Recherche Henri Tudor Luxemburg, Technical University of Kosice êáé University of
Economics - Katowice óôçí õëïðïßçóç ôïõ åñåõíçôéêïý ðñïãñÜììáôïò «Web-Training Game»
äéÜñêåéáò äõï åôþí (2004-2006), ôï ïðïßï åß÷å ùò óôü÷ï ôçí êáôáóêåõÞ åêðáéäåõôéêïý
ëïãéóìéêïý óôï Äéáäßêôõï, ìå èÝìá ôçí åêìÜèçóç ôçò Äéïßêçóçò Åðé÷åéñÞóåùí êÜíïíôáò ÷ñÞóç
ôå÷íéêþí ðñïóïìïßùóçò.
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� ÄéåîáãùãÞ åñåõíçôéêïý Ýñãïõ ìå ôßôëï «Ðñïóáñìïæüìåíá êáé ÅîáôïìéêåõìÝíá ÅðéêïéíùíéáêÜ
ÐåñéâÜëëïíôá óôï Äéáäßêôõï» óôï ðëáßóéï ôïõ ðñïãñÜììáôïò ÐÕÈÁÃÏÑÁÓ: Åíßó÷õóç
Åñåõíçôéêþí ÏìÜäùí óôá ÐáíåðéóôÞìéá ôïõ ÅÐÅÁÅÊ Ð, 2004 - 2006. Óôü÷ïò ôïõ ðñïãñÜì-
ìáôïò åßíáé íá ìåëåôÞóåé ôçí áíÜðôõîç íÝùí ìåèüäùí, ôå÷íéêþí êáé åñãáëåßùí ðïõ íá
åîáóöáëßæïõí ôçí ÅîáôïìéêåõìÝíç ÷ñÞóç ôïõ Äéêôýïõ (personalization) êáé ôçí ÐñïóáñìïãÞ
ôçò ðñïâïëÞò ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ (adaptation) óôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðïéüôçôá ãéá ôï ÷ñÞóôç.

� Óõììåôï÷Þ óôç óàìðñáîç ôùí ÔìçìÜôùí Åêðáßäåõóçò êáé ÁãùãÞò óôçí Ðñïó÷ïëéêÞ Çëéêßá ôïõ
Åèíéêïý êáé Êáðïäéóôñéáêïà Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, Áñ÷éôåêôüíùí Ìç÷áíéêþí ôïõ
Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëßáò êáé ÇëåêôñïíéêÞò ôïõ Ôå÷íïëïãéêïà Åêðáéäåõôéêïý Éäñýìáôïò
ÐåéñáéÜ, óôï ðëáßóéï ôïõ ÅÐÅÁÅÊ II ãéá ôï Äéáôìçìáôéêü, Äéáðáíåðéóôçìéáêü Ðñüãñáììá
Ìåôáðôõ÷éáêþí Óðïõäþí «Ôå÷íïëïãßåò ôçò Åðéêïéíùíßáò êáé ôçò Ðëçñïöïñßáò ãéá ôçí
Åêðáßäåõóç».

� ÄéåîáãùãÞ åñåõíçôéêïý Ýñãïõ ìå ôßôëï «ÅÐÉÍÏÇÓÇ - Åîåéäßêåõóç Åêðáéäåõôéêþí - Åéäéêïý
Åêðáéäåõôéêïý Ðñïóùðéêïý êáé ÐáñáãùãÞ Åêðáéäåõôéêïý Õëéêïý ãéá ¹ðéá ÍïçôéêÞ
ÊáèõóôÝñçóç», Åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá Åêðáßäåõóçò êáé Áñ÷éêÞò ÅðáããåëìáôéêÞò
ÊáôÜñôéóçò 2000-2006 (ÅÐÅÁÅÊ ÉÉ) [http://www.media.uoa.gr/epinoisi]. Óôï ðëáßóéï ôïõ Ýñãïõ,
ìå åðéêåöáëÞò åôáßñï ôï ÅñãáóôÞñéï, ðñáãìáôïðïéÞèçêå ðñüãñáììá åîåéäßêåõóçò óõíïëéêÞò
äéÜñêåéáò 300 ùñþí ãéá 200 åêðáéäåõôéêïýò ôçò ðñùôïâÜèìéáò êáé äåõôåñïâÜèìéáò åêðáß-
äåõóçò êáèþò êáé åéäéêü åêðáéäåõôéêü ðñïóùðéêü óå èÝìáôá ðïõ ó÷åôßæïíôáé ôüóï ìå
åíäåäåéãìÝíåò äéäáêôéêÝò êáé ðáéäáãùãéêÝò ðáñåìâÜóåéò üóï êáé ìå ôçí åöáñìïãÞ
åêðáéäåõôéêïý õëéêïý âáóéæüìåíïõ óå øçöéáêÜ ðáé÷íßäéá ãéá ìáèçôÝò ìå Þðéá íïçôéêÞ
êáèõóôÝñçóç.

� ÄéåîáãùãÞ åñåõíçôéêïý Ýñãïõ ìå ôßôëï «Åíôïðéóìüò, áíÜäåéîç êáé ðñïâïëÞ êáëþí ðñáêôéêþí
øçöéáêÞò ðïëéôéóôéêÞò äçìéïõñãßáò», Åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá Êïéíùíßá ôçò Ðëçñïöïñßáò
2000-2006. Ôï Ýñãï, ìå áíÜäï÷ï öïñÝá ôï ÅñãáóôÞñéï, åðéêåíôñþèçêå óôçí áíáãíþñéóç êáëþí
ðñáêôéêþí êáé óôç äçìéïõñãßá ðñþôçò öÜóçò èåóìïý áñéóôåßáò, ãéá Ýñãá ðïõ Ý÷ïõí Þäç
õëïðïéÞóåé öïñåßò áíÜ ôçí ÅëëÜäá óå ó÷Ýóç ìå øçöéïðïßçóç ðïëéôéóôéêïý êáé éóôïñéêïý
áðïèÝìáôïò. Ôåëéêüò óôü÷ïò ôïõ Ýñãïõ åßíáé ç áíÜäåéîç êáé ç äéÜäïóç ôùí êáëþí ðñáêôéêþí
øçöéïðïßçóçò ðïëéôéóìéêïý õëéêïý ìÝóù äñÜóåùí ðñïâïëÞò, ôáõôü÷ñïíá äå ç áðïíïìÞ
âñáâåßùí óå ôåëéêïýò äéêáéïý÷ïõò ðïõ ðëçñïýí ôá êñéôÞñéá áñéóôåßáò.

� ÄéåîáãùãÞ åñåõíçôéêïý Ýñãïõ ìå ôßôëï «ÏëïêëçñùìÝíï ðïëõ÷ñçóôéêü óýóôçìá áóýñìáôçò
ôçëåðéêïéíùíßáò êáé áíôáëëáãÞò ðåñéå÷ïìÝíïõ, ìå äõíáôüôçôá øçöéáêÞò áíáðáñÜóôáóçò
áôüìùí  ìåôáêéíïýìåíùí óôï öõóéêü ÷þñï óå ãñáöéêü ðåñéâÜëëïí äéåðáöÞò ìå ÷ñÞóç ôå÷íï-
ëïãéþí åíôïðéóìïý èÝóçò (LOcation-based Communication Urban NETwork, LOCUNET)»,
Ðåñéöåñåéáêü Åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá (ÐÅÐ) ÁôôéêÞò 2000-2006 [locunet.uoa.gr]. To Ýñãï
LOCUNET, ìå åðéêåöáëÞò åôáßñï ôï ÅñãáóôÞñéï ÍÝùí Ôå÷íïëïãéþí, åß÷å ùò óôü÷ï óôç
äéåñåýíçóç ôùí íÝùí ìïñöþí åðéêïéíùíßáò ðïõ áíáäýïíôáé ùò áðïôÝëåóìá ôçò óýãêëéóçò ôùí
ôå÷íïëïãéþí åíôïðéóìïý èÝóçò, ôçò áóýñìáôçò åðéêïéíùíßáò êáé ôùí ãñáöéêþí ðåñéâáëëüíôùí
äéåðáöÞò, ìéáò óýãêëéóçò ç ïðïßá ïäÞãçóå óôçí åìöÜíéóç ôùí ÌÝóùí Åðéêïéíùíßáò Äé'
Åíôïðéóìïý (ÌÅÄÅ).

� ÄéåîáãùãÞ åñåõíçôéêïý Ýñãïõ ìå ôßôëï «¸ñåõíá ãéá ôçí ÅôáéñéêÞ ÊïéíùíéêÞ Åõèýíç óôéò
Ìéêñïìåóáßåò Åðé÷åéñÞóåéò», Ðñüãñáììá ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò ÅÑÌÇÓ. Ôï ÅñãáóôÞñéï
áíÝëáâå ôïí ó÷åäéáóìü, ôçí ïñãÜíùóç, ôç äéåîáãùãÞ êáé ôçí åðåîåñãáóßá ôùí äåäïìÝíùí ôçò
Ýñåõíáò ãéá ôçí êáôáãñáöÞ ôçò õöéóôÜìåíçò êáôÜóôáóçò üóïí áöïñÜ ôçí ÅôáéñéêÞ ÊïéíùíéêÞ
Åõèýíç óôéò ìéêñïìåóáßåò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÁôôéêÞò.
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� ÄéåîáãùãÞ åñåõíçôéêïý Ýñãïõ ìå ôßôëï «Åêðáéäåõôéêü Ðáé÷íßäé Play2Speak», Ðñüãñáììá
SOCRATES [www.exelia.gr/play2speak.html].

� Ôï åêðáéäåõôéêü ðáé÷íßäé Play2Speak Ý÷åé áíáðôõ÷èåß óôï ðëáßóéï åíüò Åõñùðáúêïý
åñåõíçôéêïý Ýñãïõ ÷ñçìáôïäïôïýìåíïõ áðü ôï ðñüãñáììá SOCRATES ìå óêïðü ôçí áíÜðôõîç
êïéíùíéêþí êáé áôïìéêþí äåîéïôÞôùí. ÊáôÜ ôçí åñåõíçôéêÞ áíÜðôõîç ôïõ Ýñãïõ
äéáìïñöþèçêáí ðáñáìåôñïðïéçìÝíåò åêäï÷Ýò ôïõ Play2Speak ãéá ïìÜäåò êïéíùíéêïý
áðïêëåéóìïý, ãéá åñãáæüìåíïõò êáé óôåëÝ÷ç, êáèþò êáé ãéá ìáèçôÝò.

Ôï åñãáóôÞñéï óõììåôÝ÷åé óôéò áêüëïõèåò óõìðñÜîåéò áêáäçìáúêÞò óõíåñãáóßáò:

� European Master on Arts, Culture and International Management (EMACIM), Ðñüãñáììá
ERASMUS. Ôï Ýñãï EMACIM óôï÷åýåé óôï ó÷åäéáóìü ïäçãïý óðïõäþí êáé ôçí áíÜðôõîç
åêðáéäåõôéêïý ðåñéå÷ïìÝíïõ ãéá Ýíá Êïéíü Åõñùðáúêü Ìåôáðôõ÷éáêü Ðñüãñáììá. Ç
õëïðïßçóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò áõôïý èá ïäçãÞóåé ìáêñïðñüèåóìá óå âåëôéþóåéò ôçò ðïéüôçôáò
êáé áðïôåëåóìáôéêüôçôáò ôùí óõóôçìÜôùí åêðáßäåõóçò êáé êáôÜñôéóçò ôùí ÷ùñþí-ìåëþí ôçò
ÅÅ êáé êáôÜ ôïí ôñüðï áõôü èá óõíåéóöÝñåé óôç äõíáìéêÞ ôùí åìðëåêüìåíùí Åõñùðáúêþí
öïñÝùí. Ç óýìðñáîç ôïõ Ýñãïõ EMACIM ðåñéëáìâÜíåé, åêôüò áðü ôï ÅñãáóôÞñéï ÍÝùí
Ôå÷íïëïãéþí Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, ôïõò öïñåßò : University of Lapland (Öéíëáíäßá), Haute
Åcole «Groupe ICHEC - ISC Saint-Louis - ISFSC» (ÂÝëãéï), Faculty of Human Sciences and
Arts, Paul Verlaine University-Metz (Ãáëëßá), Karol Adamiecki University of Economics in Ka-
towice, Academy of Fine Arts in Katowice (Ðïëùíßá), Universidade Nova de Lisboa, Faculty of
Social and Human Sciences (Ðïñôïãáëßá).

� European Mobile Lab for Interactive Artists (E-MobilArt), Ðñüãñáììá CULTURE, õðü ôçí
áéãßäá ôçò õðçñåóßáò EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) ôçò Åõñ.
ÅðéôñïðÞò. Ôï Ýñãï áðïôåëåß ðñïúüí óõíåñãáóßáò ôïõ Åñãáóôçñßïõ ÍÝùí Ôå÷íïëïãéþí ôïõ
ÔìÞìáôïò Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÌÅ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ìå ôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Lapland ùò
åðéêåöáëÞò åôáßñï êáé ôï ÐáíåðéóôÞìéï ÅöáñìïóìÝíùí Ôå÷íþí ôçò ÂéÝííçò êáèþò êáé ìå
ðïëéôéóôéêïýò öïñåßò (Êñáôéêü Ìïõóåßï Óýã÷ñïíçò ÔÝ÷íçò Èåóóáëïíßêçò êáé Áêáäçìßá
Êáëþí Ôå÷íþí ôïõ Katowice - Ðïëùíßá), åôáéñåßåò ðáñáãùãÞò õëéêïý êáé ëïãéóìéêïý (Making
Things êáé Cycling74) êáé Ýíá áðü ôá óçìáíôéêüôåñá áêáäçìáúêÜ ðåñéïäéêÜ ó÷åôéêÜ ìå ôçí
çëåêôñïíéêÞ ÔÝ÷íç (LEONARDO). Óôü÷ïò ôïõ Ýñãïõ E-MobilArt åßíáé íá äþóåé óå Ýìðåéñïõò
êáëëéôÝ÷íåò åõñùðáúêþí ÷ùñþí ôç äõíáôüôçôá óõíåñãáóßáò ãéá ôç äçìéïõñãßá Ýñãùí
áëëçëåðéäñáóôéêÞò ôÝ÷íçò.

Ôï ÅñãáóôÞñéï äéïñãÜíùóå ôïí ÍïÝìâñéï 2007 óôçí ÁèÞíá äéåèíÝò óõíÝäñéï «ÐñïêëÞóåéò êáé
×ñÞóåéò ôùí ÔÐÅ - ÄéÜ÷õóç ôùí ÌÝóùí êáé ôçò Ðëçñïöïñßáò: ðñïò ìéá áíïéêôÞ êïéíùíßá
(EUTIC 2007)» [www.media.uoa.gr/eutic] ôï ïðïßï åðéêåíôñþèçêå óå èåìáôéêïýò Üîïíåò üðùò
ôá øçöéáêÜ êáé äéáäéêôõáêÜ ìÝóá åíçìÝñùóçò, ç ðáãêïóìéïðïéçìÝíç áãïñÜ ôùí ÌÌÅ, ç
ðñüóâáóç óå åêðáéäåõôéêü êáé øõ÷áãùãéêü øçöéáêü ðåñéå÷üìåíï, ç çëåêôñïíéêÞ äéáêõâÝñíçóç
êáé ï øçöéáêüò åêäçìïêñáôéóìüò.

Óôéò ðáëáéüôåñåò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ Åñãáóôçñßïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé ìåôáîý Üëëùí:

� Óôï ðëáßóéï ôïõ ðñïãñÜììáôïò «ÓåéñÞíåò» (ÅÐÅÁÅÊ), ôï ÅñãáóôÞñéï áíÝëáâå ôçí åõèýíç ôçò
ìåëÝôçò êáé ôïõ ó÷åäéáóìïý åêðáéäåõôéêïý ëïãéóìéêïý ìå ôïí ôßôëï «21 Åí Ðëù».
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� Ôï ÅñãáóôÞñéï Ý÷åé áíáëÜâåé ôç ìåëÝôç, åðéìÝëåéá êáé ðáñáãùãÞ CD-ROM ãéá ôçí éóôïñßá êáé
ðáñïõóßáóç ôïõ Åèíéêïý êáé Êáðïäéóôñéáêïà Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí.

� Óôï ðëáßóéï ôïõ ðñïãñÜììáôïò «ÄéáðïëéôéóìéêÞ ÐñïóÝããéóç Ìàèùí, Ìáèçìáôéêþí êáé
Ìáèçóéáêþí Äõóêïëéþí óôï ÍÝï Ôå÷íïëïãéêü Åðéêïéíùíéáêü ÐåñéâÜëëïí» (INTERREG II)
ôï ÅñãáóôÞñéï åß÷å ôçí åõèýíç ôçò äçìéïõñãßáò åêðáéäåõôéêïý ëïãéóìéêïý õðü ìïñöÞ cd-rom ìå
÷ñÞóç ðïëõìÝóùí ìå ôßôëï «ÐÅÑÓÅÁÓ».

� Óå óõíåñãáóßá ìå óçìáíôéêïýò äéåèíåßò öïñåßò óôïí ÷þñï ôïõ øçöéáêïý ðïëéôéóìïý (Ðåñéïäéêü
LEONARDO, OLATS, DigiArts - UNESCO, Internet Society, ARTNodes êëð.), ôï åñãáóôÞñéï
Ý÷åé éäñýóåé ôçí YASMIN, ìßá ëßóôá äéáäéêôõáêÞò åðéêïéíùíßáò ìå èÝìá ôéò áëëçëåðéäñÜóåéò
ôÝ÷íçò- åðéóôÞìçò-ôå÷íïëïãßáò óôçí ðåñéï÷Þ ôçò Ìåóïãåßïõ êáé Ý÷åé áíáëÜâåé ôç äçìéïõñãßá
êáé ôçí óõíôÞñçóç ôïõ äéêôõáêïý ôüðïõ ôçò YASMIN.

� Åðßóçò, ìÝëç ôïõ åñãáóôçñßïõ óõììåôÝ÷ïõí åíåñãÜ óôç äéïñãÜíùóç äéåèíþí êáëëéôå÷íéêþí
åêäçëþóåùí üðùò ìåôáîý Üëëùí:

� Mediaterra 2005, ÄéåèíÝò ÖåóôéâÜë ÔÝ÷íçò êáé Ôå÷íïëïãßáò, ÁèÞíá.
� MicroPolis 2005, ÄéåèíÝò ÖåóôéâÜë Øçöéáêïý Ößëì êáé Video óôï Äéáäßêôõï, õðü ôç

áéãßäá ôïõ Ïñãáíéóìïý ÐñïâïëÞò Åëëçíéêïý Ðïëéôéóìïý, Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý
êáèþò êáé óå ÅñåõíçôéêÜ ÊÝíôñá êáé ÐáíåðéóôçìéáêÝò äïìÝò, üðùò ôá: CITI (Centra de
Investigacao para Tecnologias Interactivas, Universidade Nova de Lisboa, Ðïñôïãáëßá),
MSH (Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord, Ãáëëßá), ÐáíåðéóôÞìéï Êýðñïõ.

ÄéåõèõíôÞò: ÊáèçãçôÞò Ìé÷Üëçò ÌåúìÜñçò.

ÌÝëç Ä.Å.Ð. Åñãáóôçñßïõ: Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò Êùíóôáíôßíïò ÌïõñëÜò, Åðßêïõñïò
ÊáèçãçôÞò ÄçìÞôñçò ×Üñéôïò, ËÝêôïñáò ÄçìÞôñçò Ãêïýóêïò
ÅñåõíçôÝò: Äñ. Á. ÃáæÞ, Äñ. Ð. ÃåñìáíÜêïò, Äñ. Á. Ãéáííáêïõëüðïõëïò, Äñ. Ó. ÉùÜííïõ, Äñ. Ç.
ËÜóêáñç, Å. ÃéáííáñÜ (õð. äéäÜêôùñ), Ä. Äñáãþíá (õð. äéäÜêôùñ), Ì.Â. ÆÝñâá (õð. äéäÜêôùñ),
Í. ÊáêáíÞ (õð. äéäÜêôùñ), Ó. ÊïäÝëëáò (õð. äéäÜêôùñ), Â. Êïñáêßäïõ (õð. äéäÜêôùñ), Ä.
Êïõôóïìðüëçò (õð. äéäÜêôùñ), Æ. ËÝêêáò (õð. äéäÜêôùñ), Í. ÐåñäéêÜñçò (õð. äéäÜêôùñ), ×.
Ñéæüðïõëïò (õð. äéäÜêôùñ), Ì. ÓáñéäÜêç (õð. äéäÜêôùñ), Å.Ñ. ÓôÜéïõ (õð. äéäÜêôùñ), Í.
ÔóéÜíïò (õð. äéäÜêôùñ), Í. Ðáðáóôáýñïõ (ÌÁ. Åðéêïéíùíßáò), Å. Âëá÷Üêçò (óêéôóïãñÜöïò),
ÇëÝêôñá ÃáëÜíç (ãñáößóôñéá), ÂåëéóóÜñéïò Ôóáêïýìçò (ôå÷íéêüò çëåêôñïíéêþí õðïëïãéóôþí),
ÓùôÞñçò ÑéæÜêçò (ôå÷íéêüò çëåêôñïíéêþí õðïëïãéóôþí).
ÃñáììáôÝáò: Íßêç Ðáðáóôáýñïõ
¸äñá: Óôáäßïõ 5, ãñáöåßï 702-703, 
ÅñãáóôÞñéï: Êáëáìéþôïõ 2, 6ïò êáé 2ïò üñïöïò.
ÔçëÝöùíï: 210 368 9425 / 210 368 9426 / 210 368 9268.
¿ñåò ëåéôïõñãßáò: åñãÜóéìåò çìÝñåò 9:00-17:00
e-mail: medialab@media.uoa.gr
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ÅñãáóôÞñéï Øõ÷ïëïãéêþí Åöáñìïãþí êáé Åðéêïéíùíéáêïý Ó÷åäéáóìïý

Óôï ÔìÞìá Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÝóùí ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí
ëåéôïõñãåß áðü ôï 2001 ôï ÅñãáóôÞñéï Øõ÷ïëïãéêþí Åöáñìïãþí êáé Ó÷åäéáóìïý, ãéá íá
êáëýøåé ôéò åñåõíçôéêÝò êáé äéäáêôéêÝò áíÜãêåò ôïõ ÔïìÝá Øõ÷ïëïãßáò ôçò Åðéêïéíùíßáò,
Åðéêïéíùíéáêþí Ðñáêôéêþí êáé Ó÷åäéáóìïý. Óôï ÅñãáóôÞñéï êáëýðôïíôáé ôá åîÞò ðåäßá
ìåëÝôçò

� Áíèñþðéíåò ó÷Ýóåéò êáé åðéêïéíùíßá
� Ìç ëåêôéêÞ åðéêïéíùíßá
� ÍïçôéêÞ åðåîåñãáóßá ìçíõìÜôùí
� Åðéêïéíùíßá êáé áëëçëåðßäñáóç óôéò ïìÜäåò
� Ñüëïé êáé óôÜóåéò
� Óýãêñéóç ñáäéïôçëåïðôéêþí óõóôçìÜôùí
� Ìåèïäïëïãßá ðïéïôéêþí êáé ðïóïôéêþí åñåõíþí 
� ÓôáôéóôéêÞ åðåîåñãáóßá êáé áíÜëõóç äåäïìÝíùí
� ÄéáöçìéóôéêÞ åðéêïéíùíßá
� ÔçëåïðôéêÞ êáé ñáäéïöùíéêÞ ðáñáãùãÞ. 

Ïé äñáóôçñéüôçôåò ôïõ Åñãáóôçñßïõ õðïóôçñßæïíôáé áðü ïìÜäá åéäéêþí åñåõíçôþí êáé áðü
ïìÜäá ìåôáðôõ÷éáêþí öïéôçôþí.

Åîïðëéóìüò

Ôï ÅñãáóôÞñéï äéáèÝôåé åéäéêü ÷þñï óõíåäñéÜóåùí ï ïðïßïò åßíáé åîïðëéóìÝíïò ìå:
ìïíüäñïìïõò êáèñÝöôåò, øçöéáêÞ öïñçôÞ âéíôåïêÜìåñá, DVD Recorder, âßíôåï, ôçëåüñáóç, 
çëåêôñïíéêïýò õðïëïãéóôÝò.

ÅñåõíçôéêÝò êáé ÅêðáéäåõôéêÝò Äñáóôçñéüôçôåò

Ôï ÅñãáóôÞñéï óõíåñãÜæåôáé ìå Üëëá ÅñãáóôÞñéá ôïõ ÔìÞìáôïò Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÝóùí
ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò óå ðñïãñÜììáôá ó÷åôéêÜ ìå ôç ìåëÝôç ôùí øõ÷ïëïãéêþí ðáñáìÝôñùí ðïõ
åìðëÝêïíôáé óôç ÷ñÞóç øçöéáêþí-åðéêïéíùíéáêþí óõóôçìÜôùí, ôç ñáäéïöùíéêÞ êáé ôçëåïðôéêÞ
ðáñáãùãÞ êáé ôçí ðïëéôéêÞ åðéêïéíùíßá. ÓõíåñãÜæåôáé åðßóçò ìå ÅñãáóôÞñéá Üëëùí ÔìçìÜôùí
ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí (üðùò ôï ÅñãáóôÞñéï ÃíùóéáêÞò ÅðéóôÞìçò ôïõ ÔìÞìáôïò ÌÉÈÅ,
óôï ðåäßï ìåëÝôçò ôçò óõíåßäçóçò êáé ôùí óõíáéóèçìÜôùí).

ÅíäåéêôéêÜ, ïñéóìÝíá áðü ôá åñåõíçôéêÜ êáé åêðáéäåõôéêÜ ðñïãñÜììáôá ðïõ ïëïêëçñþèçêáí Þ
âñßóêïíôáé óå åîÝëéîç åßíáé ôá åîÞò:

� åðéìüñöùóç åêðáéäåõôéêþí óôçí åöáñìïãÞ ðñïãñÜììáôïò Ïðôéêïáêïõóôéêïý Áëöáâçôéóìïý
óôçí ðñùôïâÜèìéá åêðáßäåõóç 

� ðñüãñáììá åõáéóèçôïðïßçóçò åêðáéäåõôéêþí äåõôåñïâÜèìéáò åêðáßäåõóçò óôç ÄõíáìéêÞ ôçò
ÏìÜäáò êáé ôçí åðéêïéíùíßá óôï ó÷ïëéêü ÷þñï 

� åéäéêÜ óåìéíÜñéá óôç Ìåèïäïëïãßá ÐïéïôéêÞò ¸ñåõíáò
� åñåõíçôéêü ðñüãñáììá ìå èÝìá ÁíáðáñáóôÜóåéò áíäñþí êáé ãõíáéêþí ãéá ôç ó÷Ýóç ôïõò ìå ôï
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Üëëï öýëï: Åéêüíåò ôïõ óõíáéóèÞìáôïò êáé ôçò óåîïõáëéêüôçôáò .
� åñåõíçôéêü ðñüãñáììá ìå èÝìá ôïí Ïðôéêïáêïõóôéêü Áëöáâçôéóìü
� ðáíåëëáäéêÞ Ýñåõíá ìå èÝìá Ç ÍÝá ÃåíéÜ óôçí ÅëëÜäá óÞìåñá (óå óõíåñãáóßá ìå ôï

ÅñãáóôÞñéï ÐïëéôéêÞò Åðéêïéíùíßáò êáé ôç Ãåí. Ãñáììáôåßá ÍÝáò ÃåíéÜò)
� åñåõíçôéêü ðñüãñáììá ìå èÝìá Ï ëüãïò ôùí ÌÝóùí óôçí Êïéíùíßá ôçò Äéáêéíäýíåõóçò:

ÁíáðáñáóôÜóåéò, ÓõíáéóèÞìáôá êáé Äéá÷åßñéóç Êñßóåùí óå ðåñéðôþóåéò ðåñéâáëëïíôéêÞò êáé
âéïôå÷íïëïãéêÞò äéáêéíäýíåõóçò (óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÅñãáóôÞñéï ÐïëéôéêÞò Åðéêïéíùíßáò).

Äéåõèýíôñéá: ÊáèçãÞôñéá Ìðåôßíá ÍôÜâïõ

ÓôåëÝ÷ç: ÓôÝëéïò Ðáðáèáíáóüðïõëïò (ÊáèçãçôÞò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí), Íéêüëáò
×ñçóôÜêçò (ÊáèçãçôÞò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí), Áíôþíçò ÁñìåíÜêçò (Åð. ÊáèçãçôÞò
Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí), Ìáíþëçò ×áéñåôÜêçò (Áí. ÊáèçãçôÞò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí),
ÅõÜããåëïò Óüñïãêáò (Åð. ÊáèçãçôÞò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí), ÁèçíÜ ×áôæïýëç (ËÝêôïñáò
Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí).
Åðéóôçìïíéêïß ÓõíåñãÜôåò: Vincent Hanssens (Ïì. ÊáèçãçôÞò Ðáíåðéóôçìßïõ Louvain la Neuve,
ÂÝëãéï), ÓôÝëëá ÂïóíéÜäïõ (ÊáèçãÞôñéá, ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí), Åëðßäá Ñßêïõ (ÅðéìåëÞôñéá,
ÅèíéêÞ Ó÷ïëÞ Äçìüóéáò Õãåßáò), Ulrika Sjïberg (Åð. ÊáèçãÞôñéá Ðáíåðéóôçìßïõ Halmstad,
Óïõçäßá), ÄçìÞôñçò ×áñßôïò (Åðßê. ÊáèçãçôÞò, ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí).
Åéäéêïß Åðáããåëìáôßåò - ÅñåõíçôÝò: ÊéêÞ ÃáëÜíç (ÊëéíéêÞ Øõ÷ïëüãïò), Ãéþôá Êáôóßêç
(ÊïéíùíéêÞ Ëåéôïõñãüò - ÊïéíùíéêÞ Áíèñùðïëüãïò - Åðéêïéíùíéïëüãïò), Óßóóõ Êïñßæç  (Åðé-
êïéíùíéïëüãïò), ÓôÝëéïò ÊñáóáíÜêçò (Øõ÷ßáôñïò-Øõ÷ïèåñáðåõôÞò), ÂáóéëéêÞ Íßêá
(Åêðáéäåõôéêüò), Ñïíôßêá Óïêïëüâ (ÄçìïóéïãñÜöïò), Êáôåñßíá Óðåôóéþôïõ (Åðéêïéíùíéï-
ëüãïò), Ôæßíá Ôáóéïðïýëïõ (Åðé÷åéñçóéáêÞ ÅñåõíÞôñéá). 
ÔçëÝöùíï Åðéêïéíùíßáò: 210 3689262
¿ñåò ëåéôïõñãßáò: 
ÄåõôÝñá: 10.00 - 17.00
Ôñßôç: 10.00 - 17.00
ÔåôÜñôç: 10.00 - 17.00
ÐÝìðôç: 10.00 - 20.00
ÐáñáóêåõÞ: 10.00 - 14.30
Äéåýèõíóç: Êáëáìéþôïõ 2, 105 63 ÁèÞíá
ôçë. 210 3689262 
fax: 210 3689258
e-mail: psylab@media.uoa.gr
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ÅñãáóôÞñéï ÊïéíùíéêÞò ¸ñåõíáò óôá ÌÌÅ

Éóôïñéêü
Ôï ÅñãáóôÞñéï ÊïéíùíéêÞò ¸ñåõíáò óôá ÌÌÅ éäñýèçêå ôï 2002 (áñéèìüò ÖÅÊ 115/24-5-2002).
Ï åñåõíçôéêüò ðñïóáíáôïëéóìüò ôïõ åñãáóôçñßïõ åßíáé åðéêåíôñùìÝíïò óôéò ðïëéôéêÝò,
êïéíùíéêÝò, ïéêïíïìéêÝò êáé íïìéêÝò äéáóôÜóåéò ôïõ Ôýðïõ, ôïõ ñáäéïöþíïõ, ôçò ôçëåüñáóçò êáé
ôïõ äéáäéêôýïõ. 

Áíôéêåßìåíá ÅñåõíçôéêÞò Äñáóôçñéüôçôáò
Ïé åñåõíçôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ åñãáóôçñßïõ, üðùò ðñïêýðôïõí áðü ôï êáôáóôáôéêü ôïõ,
áëëÜ êáé áðü ôçí åñåõíçôéêÞ, äéäáêôéêÞ êáé åðáããåëìáôéêÞ åìðåéñßá ôùí óôåëå÷þí êáé ôùí
óõíåñãáôþí ôïõ ïñéïèåôïýíôáé óôá áêüëïõèá ðåäßá: 

� ÊáôáãñáöÞ êáé áíÜëõóç ðåñéå÷ïìÝíïõ ôùí ÌÌÅ (Media monitoring)
� Media Clipping- ñïÞò ðñïãñÜììáôïò êáé åðéìÝñïõò åéäþí êáé åêðïìðþí
� ÁíÜëõóç ðåñéå÷ïìÝíïõ êáé áíÜëõóç ëüãïõ (ðïéïôéêÞ) åéäÞóåùí êáé åíçìåñùôéêþí åêðïìðþí
� Åêðáßäåõóç óôåëå÷þí óôçí áíÜëõóç ðñïúüíôùí ôùí ÌÝóùí ÌáæéêÞò Åðéêïéíùíßáò 
� Media training 
� ¸ñåõíåò ðïëéôéêÞò åðéêïéíùíßáò êáé ðñïåêëïãéêþí åêóôñáôåéþí
� ¸ñåõíåò ãéá ôç äçìüóéá åéêüíá ðïëéôéêþí ïñãáíéóìþí êáé ðïëéôéêþí ðñïóþðùí
� ¸ñåõíåò ãéá ôçí ðáñïõóßá ðïëéôéêþí êáé Üëëùí ðñïóþðùí êáé ïñãáíéóìþí óôá ÌÌÅ 
� ¸ñåõíá ôçò ïñãÜíùóçò êáé äéïßêçóçò ôùí MME
� ¸ñåõíá ôçò  ïñãÜíùóçò êáé ðáñáãùãÞò ðñïúüíôùí ÌÌÅ
� ÁíÜëõóç ðåñéå÷ïìÝíïõ êáé áíÜëõóç ëüãïõ (ðïéïôéêÞ) øõ÷áãùãéêþí êáé áèëçôéêþí åêðïìðþí
� ÁíÜëõóç ðåñéå÷ïìÝíïõ êáé áíÜëõóç ëüãïõ (ðïéïôéêÞ) ôçò äéáöÞìéóçò
� ÁíÜëõóç åðéìÝñïõò ïñãáíþóåùí ÌÌÅ êáé ôçò åéêüíáò ôïõò (ôçëåïðôéêþí êáé ñáäéïöùíéêþí

óôáèìþí, åöçìåñßäùí êáé ðåñéïäéêþí ê.ëð.)
� ÐïóïôéêÝò êáé ðïéïôéêÝò Ýñåõíåò áêñïáôçñßïõ: á) ÃåíéêÝò, â) ÁíáöïñéêÜ ìå óõãêåêñéìÝíåò

åêðïìðÝò êáé êáôçãïñßåò ðñïãñÜììáôïò (åéäÞóåéò, øõ÷áãùãéêÜ ðñïãñÜììáôá, áèëçôéêÝò
åêðïìðÝò, äéáöÞìéóç ê.ëð.), ã) ÅðéìÝñïõò ôçëåïðôéêþí êáé ñáäéïöùíéêþí óôáèìþí, êáé
åíôýðùí.

ÅñåõíçôéêÝò êáé Üëëåò äñáóôçñéüôçôåò ðïõ Ý÷ïõí ðñáãìáôïðïéçèåß Þ ðñáãìáôïðïéïýíôáé 

� «Ðåñéå÷üìåíï êáé ðïéüôçôá ôçò ôçëåïðôéêÞò åíçìÝñùóçò», Ýñåõíá ìå Åðéóôçìïíéêü Õðåýèõíï
ôïí Áíáðë. ÊáèçãçôÞ Ã. Ðëåéü.

� «Ç ÍÝá ÃåíéÜ óôçí ÅëëÜäá ÓÞìåñá», ̧ ñåõíá ðïõ õëïðïéÞèçêå áðü ôï ÅñãáóôÞñéï ÊïéíùíéêÞò
¸ñåõíáò óôá ÌÌÅ, óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÅñãáóôÞñéï Øõ÷ïëïãéêþí Åöáñìïãþí êáé
Ó÷åäéáóìïý ôïõ ÔìÞìáôïò Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÌÅ ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí óôï ðëáßóéï ôïõ
Åõñùðáúêïý ðñïãñÜììáôïò «Íåïëáßá», ìå Åðéóôçìïíéêü Õðåýèõíï ôïí Êáè. Í. ÄåìåñôæÞ
(2005).

� «Ç ðñïåêëïãéêÞ åêóôñáôåßá óôá äåëôßá åéäÞóåùí ôçò åëëçíéêÞò ôçëåüñáóçò / åèíéêÝò åêëïãÝò
2004)», Ýñåõíá ìå Åðéóôçìïíéêü Õðåýèõíï ôïí Áíáðë. ÊáèçãçôÞ Ã. Ðëåéü. 

� «Ç êÜëõøç ôùí åõñùåêëïãþí 2004 áðü ôïí Ôýðï, ôçí ôçëåüñáóç êáé ôï äéáäßêôõï: Ç åëëçíéêÞ
ðåñßðôùóç»,  Ýñåõíá ìå  Åðéóôçìïíéêü Õðåýèõíï ôïí Êáè. Í. ÄåìåñôæÞ. 
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� «Ç ðñïåêëïãéêÞ åêóôñáôåßá óôá äåëôßá åéäÞóåùí ôçò åëëçíéêÞò ôçëåüñáóçò (åõñùåêëïãÝò
2004)», Ýñåõíá ìå Åðéóôçìïíéêü Õðåýèõíï ôïí Áíáðë. ÊáèçãçôÞ Ã. Ðëåéü. 

� ÓõíÝäñéï ìå èÝìá «Êïéíùíßá êáé ñáäéüöùíï óôçí ÅëëÜäá. ×ôåò - óÞìåñá - áýñéï», ÁóôõðÜëáéá
18 - 19 Éïõíßïõ 2004.

� ÄéáñêÞò êáôáãñáöÞ, áíÜëõóç êáé áñ÷åéïèÝôçóç ôùí åíçìåñùôéêþí åêðïìðþí (åéäÞóåùí êáé
åêðïìðþí ëüãïõ) ïêôþ åëëçíéêþí ôçëåïðôéêþí óôáèìþí åèíéêÞò åìâÝëåéáò, ìå Åðéóôçìïíéêü
Õðåýèõíï ôïí Áíáðë. ÊáèçãçôÞ Ã. Ðëåéü (óå åîÝëéîç).

� Óõíåíôåýîåéò Ôýðïõ êáé èåìáôéêÝò óõíåíôåýîåéò óôåëå÷þí ôïõ åñãáóôçñßïõ óôá êåíôñéêÜ ÌÌÅ,
óôéò ïðïßåò  áíáêïéíþíïíôáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí õëïðïéçìÝíùí åñåõíþí. 

� Øçöéïðïßçóç ÂÜóçò Ðïóïôéêþí ÄåäïìÝíùí ãéá ôá åëëçíéêÜ ÌÌÅ áðü ôï 1960 Ýùò ôï 2000, ìå
Åðéóôçìïíéêü Õðåýèõíï ôïí  Áí. Êáè. Ì. ×áéñåôÜêç (óå åîÝëéîç).

� «Ç åêðáßäåõóç óôá äåëôßá åéäÞóåùí ôçò åëëçíéêÞò ôçëåüñáóçò», Ýñåõíá ìå Åðéóôçìïíéêü
Õðåýèõíï ôïí Áíáðë. ÊáèçãçôÞ Ã. Ðëåéü (óå åîÝëéîç).

� Åêðáßäåõóç óôï monitoring 45 öïéôçôþí êáèþò êáé åñãáæïìÝíùí óå Ãñáöåßá Ôýðïõ ôïõ
Äçìïóßïõ.

� Óõììåôï÷Þ ôïõ Åñãáóôçñßïõ óôï Äéáôìçìáôéêü Ðñüãñáììá Ìåôáðôõ÷éáêþí Óðïõäþí
«Ôå÷íïëïãßåò ôçò Åðéêïéíùíßáò êáé ôçò Ðëçñïöïñßáò óôçí Åêðáßäåõóçò», ðïõ äéïñãáíþíåôáé
áðü ôï ÔìÞìá  Åêðáßäåõóçò êáé ÁãùãÞò óôçí Ðñïó÷ïëéêÞ Çëéêßá êáé ôï ÔìÞìá Åðéêïéíùíßáò
êáé ÌÝóùí ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, ôï ÔìÞìá Áñ÷éôåêôüíùí
Ìç÷áíéêþí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëßáò êáé ôï ÔìÞìá ÇëåêôñïíéêÞò ôïõ ÔÅÉ ÐåéñáéÜ  (óå
åîÝëéîç).

� ÄéáôÞñçóç áñ÷åßïõ êáé êáôáëüãïõ ôùí åíçìåñùôéêþí åêðïìðþí ôùí ôçëåïðôéêþí óôáèìþí ðïõ
åñåõíþíôáé, óå øçöéáêÞ ìïñöÞ.

ÅñåõíçôéêÝò ÏìÜäåò 

Åêôüò ôùí ùò Üíù åñåõíçôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí, óôï ðëáßóéï ôïõ Åñãáóôçñßïõ Ý÷ïõí
óõãêñïôçèåß ïìÜäåò åñåõíçôþí áðü ðñïðôõ÷éáêïýò êáé ìåôáðôõ÷éáêïýò öïéôçôÝò, êáèþò êáé
áðïöïßôïõò ôïõ ÔìÞìáôïò ÅÌÌÅ, ïé ïðïßåò áó÷ïëïýíôáé óå äéáñêÞ âÜóç ìå åéäéêÜ åñåõíçôéêÜ
èÝìáôá:

� ÏìÜäá êáôáãñáöÞò êáé áíÜëõóçò åíçìåñùôéêþí åêðïìðþí ïêôþ  åëëçíéêþí ôçëåïðôéêþí
óôáèìþí åèíéêÞò åìâÝëåéáò (óôåëå÷þíåôáé áðü 20 åñåõíçôÝò -ôñéåò, ÓõíôïíéóôÝò: Ì. Îåíï-
öþíôïò, Ó. ÐïõëáêéäÜêïò)

� ÏìÜäá êáôáãñáöÞò êáé áíÜëõóçò åêðáéäåõôéêþí êáé Üëëùí èåìÜôùí óôéò ôçëåïðôéêÝò
åíçìåñùôéêÝò åêðïìðÝò (óôåëå÷þíåôáé áðü 13 åñåõíçôÝò / -ôñéåò, Óõíôïíßóôñéá: Ì. ÍôÜâïõ)

ÓôåëÝ÷ç êáé ÓõíåñãÜôåò ôïõ Åñãáóôçñßïõ 

Óôï ÅñãáóôÞñéï ÊïéíùíéêÞò ¸ñåõíáò óôá ÌÌÅ óõììåôÝ÷åé ôï Äéäáêôéêü êáé Åñåõíçôéêü
Ðñïóùðéêü ôïõ ÔïìÝá ÊïéíùíéêÞò êáé ÐïëéôéêÞò ÁíÜëõóçò ôçò Åðéêïéíùíßáò ôïõ ÔìÞìáôïò
Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÌÅ (ÅÌÌÅ) ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí. ÓõíåñãÜæïíôáé ìÝëç ôùí Üëëùí
ÔïìÝùí ôïõ ÔìÞìáôïò êáé Åîùôåñéêïß ÓõíåñãÜôåò, ôùí ïðïßùí ç ãíþóç êáé ç åðáããåëìáôéêÞ
åìðåéñßá åìðßðôåé óôéò åêÜóôïôå äñáóôçñéüôçôåò ôïõ Åñãáóôçñßïõ, ðñïðôõ÷éáêïß êáé
ìåôáðôõ÷éáêïß öïéôçôÝò. Ôá ìÝëç ôïõ åñãáóôçñßïõ äéáèÝôïõí ðëïýóéá åñåõíçôéêÞ åìðåéñßá, ç
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ïðïßá Ý÷åé ðñïêýøåé áðü óåéñÜ åñåõíþí ðïõ Ý÷ïõí äéåîáãÜãåé óôï ðëáßóéï ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ
Áèçíþí Þ Üëëùí öïñÝùí. 

ÄéåõèõíôÞò: ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò Ãéþñãïò Ðëåéüò

ÓôåëÝ÷ç: ÃéÜííçò Ðáíïýóçò (ÊáèçãçôÞò), Íßêïò ÄåìåñôæÞò (ÊáèçãçôÞò, ÄéåõèõíôÞò ôïõ ÔïìÝá
ÊïéíùíéêÞò êáé ÐïëéôéêÞò ÁíÜëõóçò ôçò Åðéêïéíùíßáò, ôïõ ÔìÞìáôïò ÅÌÌÅ ôïõ Ðáíåðé-
óôçìßïõ Áèçíþí), ÄçìÞôñçò ×áñáëÜìðçò (ÊáèçãçôÞò), Ñüç Ðáíáãéùôïðïýëïõ (ÊáèçãÞôñéá),
Ãåþñãéïò MáíéÜôçò (ÊáèçãçôÞò), Ìáíþëçò ×áéñåôÜêçò (ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò), Êþóôáò
Ëïýëïò (Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò), ÁèáíÜóéïò ÔóåâÜò (ËÝêôïñáò).
ÓõíåñãÜôåò-ÅñåõíçôÝò: 45 êáé ðëÝïí, äéäÜêôïñåò, áðüöïéôïé, ìåôáðôõ÷éáêïß êáé ðñïðôõ÷éáêïß
öïéôçôÝò óôçí ðåñéï÷Þ ôùí ÌÌÅ, óôåëå÷þíïõí ôéò åñåõíçôéêÝò ïìÜäåò ôïõ Åñãáóôçñßïõ. 
Ãñáììáôåßá: ÓôáìÜôçò ÐïõëáêéäÜêïò  
Äéåýèõíóç: Ìé÷áëáêïðïýëïõ 99, 115 27, ÁèÞíá
ÔçëÝöùíï: 210 3312312, Fax: 210 3312312, 210 3689450
e-mail: ergastirio@gmail.com
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ÅñãáóôÞñéï Ïðôéêïáêïõóôéêþí ÌÝóùí

Óôï TìÞìá ëåéôïõñãåß EñãáóôÞñéï Ïðôéêïáêïõóôéêþí ÌÝóùí (Ð.Ä. 003, ÖÅÊ 2, 10 Éáíïõáñßïõ
2001, ôåõ÷ïò Á) ôï ïðïßï åßíáé äéáôïìåáêü, óôåãÜæåôáé óôïí 3ï üñïöï ôïõ êôçñßïõ ôçò ïäïý
Êáëáìéþôïõ, áñ. 2. Ôï ÅñãáóôÞñéï Ïðôéêïáêïõóôéêþí ÌÝóùí ðáñÝ÷åé õëéêïôå÷íéêÞ õðïäïìÞ ãéá
ôçí äéåîáãùãÞ ðôõ÷éáêþí êáé ðñïðôõ÷éáêþí ìáèçìÜôùí óôçí ôçëåüñáóç ôï ñáäéüöùíï êáé ôïí
êéíçìáôïãñÜöï. Ôï åñãáóôÞñéï äéáèÝôåé: ìßá øçöéáêÞ êÜìåñá óôï format dv cam åðáããåëìáôéêþí
ðñïäéáãñáöþí êáé ôñåéò öïñçôÝò øçöéáêÝò êÜìåñåò dv cam. Ïé óõãêåêñéìÝíåò ìç÷áíÝò
óõíïäåýïíôáé áðü ðëÞñåò óåô Þ÷ïõ êáé ðëÞñåò óåô öùôéóôéêþí óùìÜôùí kino flo êáé dideo light.
ÄéáèÝôåé åðßóçò ïëïêëçñùìÝíï óýóôçìá ìç ãñáììéêïý ìïíôÜæ, final cut pro, ìå äõíáôüôçôåò dvd
oeuvring.

Ôï åñãáóôÞñéï äñáóôçñéïðïéåßôáé óôá åîÞò åñåõíçôéêÜ êáé ãíùóôéêÜ áíôéêåßìåíá:

� ÏñãÜíùóç êáé ó÷åäéáóìü ôçëåïðôéêÞò ðáñáãùãÞò
� ÏñãÜíùóç êáé ó÷åäéáóìü ñáäéïöùíéêÞò ðáñáãùãÞò
� ÑáäéïôçëåïðôéêÞ Äçìïóéïãñáößá
� Éóôïñßá êáé èåùñßá ôïõ êéíçìáôïãñÜöïõ
� ÉóôïñéêÝò ðñùôïðïñßåò óôçí Åõñþðç êáé ìåôáðïëåìéêÝò ðñùôïðïñßåò
� ÈÝìáôá öýëïõ óôïí êéíçìáôïãñÜöï
� Âùâüò åëëçíéêüò êéíçìáôïãñÜöïò
� ÊéíçìáôïãñÜöïò ôïõ äçìéïõñãïý
� Ðïëéôéêüò êéíçìáôïãñÜöïò
� Åëëçíßäåò äçìéïõñãïß
� Åéêüíá ôçò ãõíáßêáò óôïí åëëçíéêü êéíçìáôïãñÜöï
� ÊïéíùíéêÜ êéíÞìáôá óôïí åëëçíéêü êéíçìáôïãñÜöï
� ÁíáðáñáóôÜóåéò ôçò åêðáßäåõóçò óôïí êéíçìáôïãñÜöï
� ÏéêïíïìéêÝò äïìÝò ôçò ðáñáãùãÞò, äéáíïìÞò êáé åêìåôÜëëåõóçò óôïí Åëëçíéêü êéíçìáôïãñÜöï
� ÓõããñáöÞ óåíáñßïõ
� ÊéíçìáôïãñáöéêÜ áñ÷åßá.

Ôï åñãáóôÞñéï õðïóôçñßæåé ôç äéåîáãùãÞ ôùí åîÞò ðñïðôõ÷éáêþí êáé ìåôáðôõ÷éáêþí ìáèçìÜôùí:

� ÔçëåïðôéêÞ êáé ñáäéïöùíéêÞ ðáñáãùãÞ
� ÅéóáãùãÞ óôéò ÊéíçìáôïãñáöéêÝò ÓðïõäÝò
� ÁéóèçôéêÞ êáé ÐïëéôéêÞ: Ôá íåùôåñéêÜ ñåýìáôá óôïí êéíçìáôïãñÜöï
� ÐáñáãùãÞ Ôçëåôáéíéþí êáé Öéëì ÍôïêïõìÝíôïõ
� ÏñãÜíùóç êáé ñïÞ ðñïãñÜììáôïò óôçí ôçëåüñáóç êáé ôï ñáäéüöùíï
� ÔçëåïðôéêÜ ñåðïñôÜæ
� ÅñãáóôÞñéï ôçëåïðôéêÞò êáé ñáäéïöùíéêÞò ðáñáãùãÞò
� ÖåìéíéóôéêÝò ðñïóåããßóåéò óôçí êéíçìáôïãñáöéêÞ áöÞãçóç
� Åéêüíá êáé âëÝììá óôïí êéíçìáôïãñÜöï
� ÅìðåéñéêÝò Ýñåõíåò óôá ÌÌÅ
� ÈÝìáôá êïéíùíéêÞò åðéêïéíùíßáò.

ÕðÜñ÷ïõí åðßóçò óôï áñ÷åßï ôïõ åñãáóôçñßïõ ðïñôñáßôá ôùí Âáóßëç ÌÜñïõ, Ian Christie, Eva Or-
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banz ê.ëð. Ìåôáðôõ÷éáêïß öïéôçôÝò ôïõ ôìÞìáôïò üðùò ç Éïõëßá ÌÝñìçãêá, ï Áíôþíçò
ÊáëïãéÜííçò êáé ç Ïñóáëßá ÊáóóáâÝôç Ý÷ïõí óõììåôÜó÷åé óå öåóôéâÜë êáé âñáâåõôåß. 

Óôï ðëáßóéï ôïõ åñãáóôçñßïõ, óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÅñãáóôÞñéï ÍÝùí Ôå÷íïëïãéþí, ëåéôïõñãåß
êáé ôï øçöéáêü ñáäéüöùíï ôïõ ÔìÞìáôïò.

Äéåõèýíôñéá: Áíáðëçñþôñéá ÊáèçãÞôñéá Ìáñßá Êïìíçíïý

Åéäéêïß ÓõíåñãÜôåò: ÅõÜããåëïò Óüñïãêáò (Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò, óêçíïèÝôçò), ÄçìÞôñçò
Èåïäùñüðïõëïò (Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò, ÔìÞìá ÊéíçìáôïãñÜöïõ, äéåõèõíôÞò öùôïãñáößáò),
ÁããÝëá ÍôáñæÜíïõ (äçìïóéïãñÜöïò), Óåñáöåßì Öõíôáíßäçò (äçìïóéïãñÜöïò), ÌáñëÝíá
Ðïëéôïéðïýëïõ (äçìïóéïãñÜöïò), Íßêïò Ìýñôïõ, ¢ííá-Ìáñßá Äïýìá
¸äñá: Êáëáìéþôïõ 2, 3ïò üñïöïò.
ÔçëÝöùíï: 210 3689254, 210 3689260, 210 3689263
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ÅÑÅÕÍÇÔÉÊÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁÊÏ ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ 
ÅÖÇÑÌÏÓÌÅÍÇÓ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ (ÅÐÉÅÅ)

Ôáõôüôçôá êáé óêïðïß ôïõ Éíóôéôïýôïõ

Ôï Åñåõíçôéêü Ðáíåðéóôçìéáêü Éíóôéôïýôï ÅöçñìïóìÝíçò Åðéêïéíùíßáò -ÅÐÉÅÅ- éäñýèçêå ôï
1996, ìå ôï Ðñïåäñéêü ÄéÜôáãìá õð' áñéèìüí 39 (ÖÅÊ 22 Öåâñïõáñßïõ 1996, ôåý÷ïò ðñþôï, áñ.
öýëëïõ 27), óôï ðëáßóéï ôïõ Åèíéêïý êáé Êáðïäéóôñéáêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí êáé óõíäÝåôáé
Üìåóá ìå ôï ÔìÞìá Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÝóùí ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò. 

¸ñãï ôïõ ÅÐÉÅÅ åßíáé ç óõóôçìáôéêÞ êáôáãñáöÞ êáé ç åðéóôçìïíéêÜ èåìåëéùìÝíç Ýñåõíá ðÜíù
óå èÝìáôá ðïõ áöïñïýí ôï åðéêïéíùíéáêü ðåäßï ôçò óýã÷ñïíçò êïéíùíßáò.

Óêïðüò ôïõ ÅÐÉÅÅ åßíáé ç äéåîáãùãÞ âáóéêÞò êáé åöçñìïóìÝíçò Ýñåõíáò, ç ïñãÜíùóç êáé ï
óõíôïíéóìüò ìåôáðôõ÷éáêþí êáé åðéìïñöùôéêþí óåìéíáñßùí êáé ðñïãñáììÜôùí, ç êáëëéÝñãåéá
ôçò åðéóôçìïíéêÞò óõíåñãáóßáò ìå áíÜëïãá Éíóôéôïýôá óôçí ÅëëÜäá êáé ôï åîùôåñéêü, ç
ïñãÜíùóç äéáëÝîåùí, çìåñßäùí, óõíåäñßùí êáé åêäçëþóåùí óå ôïìåßò èåÜìáôïò-áêñïÜìáôïò, ç
ðñáãìáôïðïßçóç åðéóôçìïíéêþí äçìïóéåýóåùí êáé ç ðáñï÷Þ óõìâïõëåõôéêþí õðçñåóéþí óå
ôïìåßò ôçò åöçñìïóìÝíçò åðéêïéíùíßáò (äçìïóéïãñáößá, äéáöÞìéóç, äçìüóéåò ó÷Ýóåéò,
ðïëéôéóôéêÞ êáé êïéíùíéêÞ åðéêïéíùíßá, ó÷åäéáóìüò êáé ç ÷ñÞóç íÝùí ôå÷íïëïãéþí ìå êïéíùíéêÝò
êáé åêðáéäåõôéêÝò äéáóôÜóåéò), ç ðñïóÝëêõóç ðüñùí áðü ôçí ÅðéôñïðÞ ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò
êáé Üëëïõò äéåèíåßò åñåõíçôéêïýò öïñåßò ãéá ôç äéåîáãùãÞ Ýñåõíáò óôá áíôéêåßìåíá ôïõ
Éíóôéôïýôïõ.

ÏñãÜíùóç êáé äïìÞ

Ôï Éíóôéôïýôï ÅöçñìïóìÝíçò Åðéêïéíùíßáò åßíáé Íïìéêü Ðñüóùðï Éäéùôéêïý Äéêáßïõ
(Í.Ð.É.Ä.) ìç êåñäïóêïðéêü êáé Ý÷åé äéïéêçôéêÞ êáé ïéêïíïìéêÞ áõôïôÝëåéá. Ôï Éíóôéôïýôï
äéïéêåßôáé áðü ôï ÄéåõèõíôÞ, ôïí ÁíáðëçñùôÞ ÄéåõèõíôÞ êáé ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï.  Ç èçôåßá
ôïõ ÄéåõèõíôÞ êáé ôïõ ÁíáðëçñùôÞ ÄéåõèõíôÞ åßíáé ðåíôáåôÞò. Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï
áðïôåëåßôáé áðü ôïõò:

ÊáèçãçôÞ Ìé÷Üëç ÌåúìÜñç, ÄéåõèõíôÞ
ÊáèçãçôÞ ÄçìÞôñç ×áñáëÜìðç, ÁíáðëçñùôÞ ÄéåõèõíôÞ
ÊáèçãÞôñéá Ñüç Ðáíáãéùôïðïýëïõ, ìÝëïò
ÁíáðëçñùôÞ ÊáèçãçôÞ Ìáíþëç ×áéñåôÜêç, ìÝëïò
Åðßêïõñï ÊáèçãçôÞ Óðýñï Ìïó÷ïíÜ, ìÝëïò

ÃñáììáôÝáò: Ñïýëá Ôóéôóïðïýëïõ  
Äéåýèõíóç: Óôáäßïõ 5, 105 62, ÁèÞíá.
ÔçëÝöùíï: 210 368 9413, 210 368 9423, Fax: 210 3245246

ÅñåõíçôéêÜ ðñïãñÜììáôá

� Ôï Å.Ð.É.Å.Å. óõììåôåß÷å ùò partner óôï ðñüãñáììá ôçò ÅõñùðáúêÞò ̧ íùóçò «Byzantium - Ear-
ly Islam», ìå ôñéåôÞ äéÜñêåéá (2005-2007), ôïõ ïðïßïõ óõíôïíéóôÞò êáé õðåýèõíïò åßíáé ç
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ÅëëçíéêÞ Åôáéñåßá ÐåñéâÜëëïíôïò êáé Ðñïóôáóßáò ôçò ÐïëéôéóôéêÞò ÊëçñïíïìéÜò, óôç
Èåóóáëïíßêç. Óôü÷ïò ôïõ ðñïãñÜììáôïò óôï ïðïßï óõììåôÝ÷ïõí áêüìç partners áðü Éôáëßá,
Êýðñï, ÉóñáÞë êáé Ðáëáéóôßíç åßíáé ç äéÜóùóç ôçò ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíïìéÜò óôç ÌÝóç
ÁíáôïëÞ.

� ÐáíåëëáäéêÞ Ýñåõíá ãéá ôç ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ÍÝáò ÃåíéÜò óôï ðëáßóéï ôïõ Ýñãïõ ÍÅÏËÁÉÁ,
ìå èÝìá: «Ç ÍÝá ãåíéÜ óôçí ÅëëÜäá óÞìåñá». Óôü÷ïò ôïõ åñåõíçôéêïý ðñïãñÜììáôïò åßíáé ç
äçìéïõñãßá áîéüðéóôùí êáé óõãêñßóéìùí âÜóåùí äåäïìÝíùí áíáöïñéêÜ ìå ôï ðñïößë ôçò
åëëçíéêÞò íåïëáßáò óÞìåñá.

� «ÊáôáãñáöÞ êáé ìåëÝôç ôçò åéäçóåïãñáöéêÞò êÜëõøçò ôçò ÅëëÜäáò êáé ôùí Ïëõìðéáêþí
Áãþíùí óôïí ÄéåèíÞ Ôýðï». Ç Ýñåõíá áõôÞ åêðïíÞèçêå ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ Õð. Ôýðïõ êáé
ÌÌÅ óôï ðëáßóéï ôùí áõîçìÝíùí áðáéôÞóåùí ôçò åðéêïéíùíéáêÞò ðïëéôéêÞò, ëüãù ôùí
Ïëõìðéáêþí Áãþíùí, ùò óõíÝ÷åéá ôçò Ýñåõíáò «Ç Åéêüíá ôçò ÅëëÜäáò óôïí ÄéåèíÞ Ôýðï». 

� ÐáñáãùãÞ åííÝá ôçëåïðôéêþí åêðïìðþí ìå èÝìá: «Ç ïäéêÞ áóöÜëåéá êáé ç êõêëïöïñéáêÞ
áãùãÞ êáé ðñïâïëÞ ôïõò óôïí ôçëåïðôéêü óôáèìü ÅÔ1», ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ Õðïõñãåßïõ
Ìåôáöïñþí êáé Åðéêïéíùíéþí. Óôü÷ïò ôçò ôçëåïðôéêÞò óåéñÜò «Æþíç Áóöáëåßáò», ç ïðïßá
ðñáãìáôïðïéÞèçêå óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ÅÑÔ Á.Å., åßíáé íá äïèåß Ýìöáóç óôçí åíçìÝñùóç ôïõ
ìÝóïõ ðïëßôç, ôïõ êáèçìåñéíïý ïäçãïý, ðñïêåéìÝíïõ ç åêðïìðÞ íá ëåéôïõñãÞóåé åêôüò ôùí
Üëëùí, åêðáéäåõôéêÜ, êõñßùò óå èÝìáôá áíáãêáßáò ïäéêÞò áóöÜëåéáò êáé êõêëïöïñéáêÞò
áãùãÞò. 

� ÐáñáãùãÞ ôçëåôáéíßáò ìå èÝìá: «Ï éäáíéêüò ðåñßðáôïò / Ðåæüäñïìïò Äéïíõóßïõ Áñåïðáãßôïõ».
Ç ôçëåôáéíßá áöïñÜ óôïí ðåæüäñïìï ôçò Äéïíõóßïõ Áñåïðáãßôïõ ï ïðïßïò, ìå ôçí åíïðïßçóç
ôùí êïñõöáßùí áñ÷áéïëïãéêþí ÷þñùí ôçò ÁèÞíáò åîåëß÷èçêå ó' Ýíáí éäáíéêü ðåñßðáôï.
ÁíÜèåóç ôçò Áíþíõìçò Åôáéñåßáò Åíïðïßçóçò Áñ÷áéïëïãéêþí ×þñùí. 

� ÐáñáãùãÞ ôçëåôáéíßáò ìå èÝìá, «Ïäüò Áäñéáíïý». Ç ôçëåôáéíßá ðáñïõóéÜæåé áðü êïíôÜ ôç
äçìéïõñãéêÞ ðåñéðÝôåéá ðïõ îåêßíçóå Þäç óôçí ðåñéï÷Þ ãýñù áðü ôçí ïäü Áäñéáíïý äåß÷íïíôáò
ôï ðþò ìÝñá ìå ôç ìÝñá áëëÜæåé ç öõóéïãíùìßá ôïõ ÷þñïõ. 

� ÐáñáãùãÞ âéíôåïôáéíßáò ìå èÝìá, «Ç ëåéôïõñãßá, ç éäéáßôåñç öõóéïãíùìßá êáé ïé ðñïïðôéêÝò
ôïõ åëëçíéêïý áåñïäñïìßïõ óôç ó÷Ýóç ôïõ ìå ôïí Üíèñùðï-åðéâÜôç». Ôï íôïêéìáíôÝñ, ôï ïðïßï
ðñáãìáôïðïéÞèçêå ãéá ôçí Õðçñåóßá ÐïëéôéêÞò Áåñïðïñßáò ôïõ Õð. Ìåôáöïñþí êáé
Åðéêïéíùíéþí, ðáñïõóéÜæåé ìå ìïíôÝñíï êé åõöÜíôáóôï ôñüðï ôçí «áôìüóöáéñá» êáé ôïí êüóìï
ôïõ áåñïäñïìßïõ, ôéò «óôéãìÝò» ôçò áíá÷þñçóçò êáé ôçò Üöéîçò êáé ãåíéêüôåñá ôéò äéÜöïñåò
ðëåõñÝò ôçò óõíÜíôçóçò êáé áíÜìéîçò ôùí åðéâáôþí óôïí ÷þñï ôïõ åèíéêïý áåñïäñïìßïõ Åë.
ÂåíéæÝëïò, åíüò ÷þñïõ ðïõ áðü ôç öýóç ôïõ áíÞêåé óôçí ÅëëÜäá êáé óôïí  óýã÷ñïíï ðëáíÞôç. 

� ÁíÜèåóç åìðåéñïãíùìïóýíçò ìå èÝìá, «Ðáñï÷Þ åîåéäéêåõìÝíùí óõìâïõëþí/ õðçñåóéþí óå
èÝìáôá ðëçñïöüñçóçò êáé äçìïóéüôçôáò ôïõ Åðé÷åéñçóéáêïý ÐñïãñÜììáôïò "Áíôáãùíé-
óôéêüôçôá" ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò». 

� ÐáñáãùãÞ Ýñãïõ ìå èÝìá: «Ç óçìáóßá ôçò ïäïéðïñßáò óôç óýã÷ñïíç åëëáäéêÞ ðüëç êáé
éäéáßôåñá óôçí ÁèÞíá» ìå áíÜèåóç ôïõ Õðïõñãåßïõ Ìåôáöïñþí êáé Åðéêïéíùíéþí. Ôï Ýñãï
áðïôåëåßôáé áðü ôá áêüëïõèá: á) ìéá óðïíäõëùôÞ ôçëåôáéíßá, äéÜñêåéáò 60´, ìå êåíôñéêü èÝìá
ôçí åõñýôåñç êïéíùíéêÞ óçìáóßá ôçò ïäïéðïñßáò êáé ôùí åëåýèåñùí ÷þñùí óôç óýã÷ñïíç
ÁèÞíá, â) Ýíá ÷Üñôç ðåæïäñüìùí êáé äñüìùí Þðéáò êõêëïöïñßáò óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÁèÞíáò, ã)
Ýíáí ôüìï ìå ôßôëï «Êáè' ïäüí», ìå åðéëåãìÝíá, åêëåêôÜ êåßìåíá êáé öùôïãñáößåò ó÷åôéêÜ ìå
ôï æÞôçìá ôçò ðåæïðïñßáò. Ôá êåßìåíá êáé ìÝñç ôçò ôçëåôáéíßáò Ý÷ïõí êáôáãñáöåß, äéáôßèåíôáé
êáé óå ìïñöÞ CD - ROM . 

� «Ç åéêüíá ôçò ÅëëÜäáò óôïí äéåèíÞ Ôýðï êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åëëçíéêÞò Ðñïåäñßáò óôçí
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åèíéêü êáé êáðïäéóôñéáêü ðáíåðéóôÞìéï áèçíþí

ïäçãüò ìåôáðôõ÷éáêþí óðïõäþí

ÅõñùðáúêÞ ̧ íùóç». Ç Ýñåõíá åêðïíÞèçêå ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ Õð. Ôýðïõ êáé ÌÌÅ óôï ðëáßóéï
ôùí áõîçìÝíùí áðáéôÞóåùí ôçò åðéêïéíùíéáêÞò ðïëéôéêÞò, ëüãù êáé ôçò Ðñïåäñßáò ôçò Å.Å. áëëÜ
êáé ôùí Ïëõìðéáêþí Áãþíùí ôïõ 2004, äßíïíôáò éäéáßôåñç Ýìöáóç óôá äçìïóéåýìáôá ðïõ
áöïñïýí óôçí ðñïåôïéìáóßá êáé õëïðïßçóç ôùí Ïëõìðéáêþí áãþíùí ôïõ 2004. 

� «Ç ÅõñùðáúêÞ Äçìüóéá Ôçëåüñáóç óôçí øçöéáêÞ åðï÷Þ. ÐñïôÜóåéò ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ
Ñáäéïöùíßá Ôçëåüñáóç» Ýñåõíá ãéá ôçí ðïñåßá áíÜðôõîçò ôçò øçöéáêÞò ôçëåüñáóçò óôç
ÄõôéêÞ Åõñþðç. 

� «Ôï Êïéíïâïýëéï óôïí Ôýðï êáé ôçí Ôçëåüñáóç» Ýñåõíá ãéá ôï ñüëï ôùí ÌÌÅ óôçí áðåéêüíéóç
ôïõ Åëëçíéêïý Êïéíïâïõëßïõ. 

� «Ç ó÷Ýóç ôùí ðáéäéþí - åöÞâùí ìå ôá åðéêïéíùíéáêÜ ìÝóá, êáèþò êáé ïé ôñüðïé ëåéôïõñãéêÞò
÷ñÞóçò êáé ÝíôáîÞò ôïõò óôçí åêðáéäåõôéêÞ äéáäéêáóßá» ï ñüëïò ôùí ÌÌÅ óôçí åêðáéäåõôéêÞ
äéáäéêáóßá.  

� «ÐïëéôéêÞ Åðéêïéíùíßá óôï Äéáäßêôõï». Ç Ýñåõíá åóôéÜæåé óôéò ðëåõñÝò ôçò ðïëéôéêÞò ÷ñÞóçò
ôïõ äéáäéêôýïõ.

� «Åèåëïíôéóìüò êáé Ïëõìðéáêïß Áãþíåò». ÅîÝëéîç ôçò óõììåôï÷Þò ôùí åèåëïíôþí óôç äéïñ-
ãÜíùóç ôùí Ïëõìðéáêþí Áãþíùí. 

� «Ðñïóäéïñéóìüò ÷ñüíïõ êáé êüóôïõò äçìéïõñãßáò Ðýëçò óôï Äéáäßêôõï»
� «Ôá êïéíùíéêÜ ìçíýìáôá ôùí Äçìüóéùí Ïñãáíéóìþí êáé ôùí ìç êõâåñíçôéêþí ïñãáíþóåùí óôçí

ÅëëÜäá: ðñïâëÞìáôá êáé ðñïïðôéêÝò». Ç Ýñåõíá áíé÷íåýåé ôçí êïéíùíéêÞ äéáöÞìéóç óôçí
ÅëëÜäá êáôÜ ôçí ðåñßïäï 1997-1999, üðùò áõôÞ ðñïâÜëëåôáé óôçí åëëçíéêÞ ôçëåüñáóç.

� «Ïé êïéíïâïõëåõôéêÝò åéäÞóåéò óôçí åëëçíéêÞ ôçëåüñáóç». Óôçí Ýñåõíá êáôáãñÜöåôáé ç åéêüíá
ôçò ÂïõëÞò ôùí ÅëëÞíùí óôá ÌÌÅ êáé ïé ó÷Ýóåéò ôùí åëëÞíùí âïõëåõôþí ìå ôçí ôçëåüñáóç.
ÄéåñåõíÜôáé ï ôñüðïò ìå ôïí ïðïßï ï Ôýðïò ðáñïõóéÜæåé ôï Êïéíïâïýëéï, ôá ìÝëç êáé ôéò
åñãáóßåò ôïõ, êáèþò êáé ôï ðþò ïé âïõëåõôÝò êáé ïé êïéíïâïõëåõôéêïß óõíôÜêôåò áíôéìåôùðßæïõí
ôçí ôçëåïðôéêÞ êÜëõøç ôçò ëåéôïõñãßáò ôçò ÂïõëÞò.

� «Ïäçãüò Äéá÷åßñéóçò Áñ÷éôåêôïíéêÞò ÊëçñïíïìéÜò (éóôïñßá, äåïíôïëïãßá, éäåïëïãßá êáé
áðïôåëÝóìáôá ôçò ðåñéüäïõ 1950-2000)». ¸ííïéá êáé ðåñéå÷üìåíï ôçò ðïëéôéóôéêÞò
êëçñïíïìéÜò, âáóéêÝò áñ÷Ýò êáé êñéôÞñéá êÞñõîçò åíüò äéáôçñçôÝïõ ìíçìåßïõ, éóôïñéêÞ
áíáäñïìÞ êáé óýã÷ñïíç áíôßëçøç óôçí éäåïëïãßá äéÜóùóçò êáé ðñïóôáóßáò ôçò ðïëéôéóôéêÞò
êëçñïíïìéÜò, ç óõíïìéëßá ðáñáäïóéáêÞò êáé óýã÷ñïíçò ðïëéôéóìéêÞò äçìéïõñãßáò, ç Ýííïéá ôçò
äéá÷åßñéóçò õëéêþí êáé Üõëùí öïñÝùí, åëëçíéêÞ åìðåéñßá 1950-200: êÝñäç, æçìéÝò, áðþëåéåò
êáé ðñïïðôéêÝò.

� «Ï ×áñßëáïò Ôñéêïýðçò, ðáôÝñáò ôïõ óýã÷ñïíïõ êïéíïâïõëåõôéóìïý óôçí ÅëëÜäá. Ç æùÞ êáé ôï
Ýñãï ôïõ». ÂéïãñáöéêÞ êáé éóôïñéêÞ âéíôåïôáéíßá ìå ôçí åõêáéñßá ôïõ åïñôáóìïý ôùí 100
÷ñüíùí áðü ôï èÜíáôü ôïõ. ÁíÜèåóç áðü ôç ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞíùí.

� «ÄùäåêÜíçóïò. Ôáîßäé ìÝóá óôï ÷ñüíï». ÍôïêéìáíôÝñ åðß ôç åõêáéñßá ôïõ åïñôáóìïý ôùí 50
÷ñüíùí áðü ôçí ðñïóÜñôçóç ôçò ÄùäåêáíÞóïõ. ÁíÜèåóç áðü ôç ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞíùí

� «ÄçìïóéïãñáöéêÞ äåïíôïëïãßá êáé ðñïóôáóßá Áíçëßêùí». Ç Ýñåõíá áó÷ïëÞèçêå ìå ôï æÞôçìá
ôçò ðñïóôáóßáò ôùí äéêáéùìÜôùí ôùí áíÞëéêùí ÷ñçóôþí óôï ðåäßï ôçò ñáäéïôçëåüñáóçò.
Ðñïúüí ôçò Ýñåõíáò Þôáí ç äçìéïõñãßá åíüò êþäéêá áõôïññýèìéóçò ôùí ñáäéïôçëåïôðéêþí
ìÝóùí.

� «Ôá oìïãåíåéáêÜ ÌÝóá Åðéêïéíùíßáò êáé ç äéåñåýíçóç ôçò ðïëéôéóìéêÞò ôáõôüôçôáò ôïõ
áðüäçìïõ åëëçíéóìïý». ¸ñåõíá ó÷åôéêÜ ìå ôçí áíáãêáéüôçôá óôÞñéîçò ôçò åðéêïéíùíéáêÞò
ðïëéôéêÞò ôçò åëëçíéêÞò ðïëéôåßáò ðïõ áöïñÜ óôçí ïìïãÝíåéá.

� «ØçöéáêÞ Ôçëåüñáóç óôçí Åõñþðç. ÐñïôÜóåéò ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Ôçëåüñáóç». ¸ñåõíá ãéá ôçí
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ðïñåßá áíÜðôõîçò ôçò øçöéáêÞò ôçëåüñáóçò óôç ÄõôéêÞ Åõñþðç. 
� «ÐñïâïëÞ äñáóôçñéïôÞôùí ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Åêðáßäåõóçò Åíçëßêùí/ÕÐÅÐÈ». Ôï

ðñüãñáììá áõôü áöïñÜ ôçí äéáäéêôõáêÞ, ñáäéïöùíéêÞ êáé ôçëåïðôéêÞ ðñïâïëÞ ôùí
äñáóôçñéïôÞôùí ôçò Ã.Ã. Åêðáßäåõóçò Åíçëßêùí ôïõ ÕÐÅÐÈ êáé åß÷å óôü÷ï ôçí áíÜðôõîç íÝùí
âáóéêþí äåîéïôÞôùí (óå ó÷Ýóç ìå ôçí åðé÷åéñçìáôéêüôçôá, ôçí ôå÷íïëïãßá êáé ôçí åðéêïéíùíßá)
óôïí ðëçèõóìü ôçò åëëçíéêÞò ðåñéöÝñåéáò.

� «¸ñåõíá ãéá ôçí ÅôáéñéêÞ ÊïéíùíéêÞ Åõèýíç óôéò Ìéêñïìåóáßåò Åðé÷åéñÞóåéò». Ç Ýñåõíá áõôÞ
åêðïíÞèçêå ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ Åëëçíéêïý Äéêôýïõ ãéá ôçí ÅôáéñéêÞ ÊïéíùíéêÞ Åõèýíç ìå
óõã÷ñçìáôïäüôçóç áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ. ÌÝóá áðü ôï ó÷åäéáóìü êáé ôçí áíÜðôõîç
äïìçìÝíïõ åñùôçìáôïëïãßïõ äéåñåõíÞèçêáí èÝìáôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí åöáñìïãÞ ôùí áñ÷þí ôçò
ÅôáéñéêÞò ÊïéíùíéêÞò Åõèýíçò (ÅÊÅ) áðü ôéò ìéêñïìåóáßåò åðé÷åéñÞóåéò (Ì/ÌÅ) óôçí
åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôçò ÁèÞíáò.

� «Ôçëåïðôéêüò ðïëéôéêüò (äéá)ëüãïò. Ïé áðåéêïíßóåéò ôçò ðïëéôéêÞò óôéò ôçëåìá÷ßåò êáé óôá
"ðáñÜèõñá" ôùí ôçëåïðôéêþí äåëôßùí åéäÞóåùí». Ç åí ëüãù Ýñåõíá ãéá ôçí ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá
Åðéêïéíùíßáò áðïóêïðïýóå óôç áíÜëõóç ðåñéå÷ïìÝíïõ åêðïìðþí äéáëüãïõ êáôÜ ôçí
ðñïåêëïãéêÞ ðåñßïäï ìå åðßêåíôñï ôéò ðñïåêëïãéêÝò áíôéðáñáèÝóåéò ôùí ðïëéôéêþí áñ÷çãþí
(debate) êáé ôùí ðïëéôéêþí óôá «ðáñÜèõñá» ôùí ôçëåïðôéêþí äåëôßùí åéäÞóåùí. Óôü÷ïò ôçò
Ýñåõíáò Þôáí íá åîåôÜóåé ôéò áíáðáñáóôÜóåéò ôçò ðïëéôéêÞò êáé íá äéåñåõíÞóåé ôéò åêöÜíóåéò
ôçò äçìïóéïãñáöéêÞò ðáñåßóäõóçò êáèþò êáé ôçí ðïéüôçôá ôçò ðáñå÷üìåíçò ðëçñïöïñßáò.

� «Åíôïðéóìüò, áíÜäåéîç êáé ðñïâïëÞ êáëþí ðñáêôéêþí øçöéáêÞò ðïëéôéóôéêÞò äçìéïõñãßáò, óôï
ìÝôñï 1.3 ôïõ ÅÐ ÊôÐ êáé äçìéïõñãßá Á´ öÜóçò èåóìïý áñéóôåßáò». Ç Ýñåõíá óôï ðëáßóéï ôïõ
Å.Ð. «Êïéíùíßá ôçò Ðëçñïöïñßáò» ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí áðïóêï-
ðoýóå óôçí åðåîåñãáóßá êñéôçñßùí áñéóôåßáò. Óôü÷ïò Þôáí ç äéåñåýíçóç, ç êáôáãñáöÞ, ï
åíôïðéóìüò, ç áîéïëüãçóç, ç áíÜäåéîç, ç ðñïâïëÞ êáé ç åðéâñÜâåõóç ôùí êáëþí ðñáêôéêþí, ãéá
ôçí ôåêìçñßùóç, øçöéïðïßçóç, åðéêïéíùíßá êáé ðñïâïëÞ ôçò ðïëéôéóôéêÞò êáé éóôïñéêÞò
êëçñïíïìéÜò, óå åèíéêü êáé åõñùðáúêü åðßðåäï. Ç äñÜóç åß÷å ùò áðïôÝëåóìá ôçí áðïíïìÞ
âñáâåßùí óå äéêáéïý÷ïõò ðïõ ðëçñïýóáí ôá êñéôÞñéá áñéóôåßáò, óôï ðñüôõðï áíôßóôïé÷ùí
âñáâåßùí óå åèíéêü êáé äéåèíÝò åðßðåäï.

� «Ôï îåêßíçìá - üøåéò ôçò íåáíéêÞò äçìéïõñãéêüôçôáò». Ôï åñåõíçôéêü ðñüãñáììá ãéá ôç Ã.Ã.
Åðéêïéíùíßáò - Ã.Ã. ÅíçìÝñùóçò áðïóêïðïýóå óôç äçìéïõñãßá åíüò øçöéáêïý áñ÷åßïõ óôï
ïðïßï óõãêåíôñþèçêáí åðéëåãìÝíá êåßìåíá ôçò ðáãêüóìéáò ëïãïôå÷íßáò, ôá ïðïßá áíáöÝñïíôáé
óôç ãÝíåóç ôïõ äçìéïõñãéêïý ðíåýìáôïò óå íÝïõò áíèñþðïõò ðáñÜ ôéò áíôßîïåò óõíèÞêåò êÜèå
åðï÷Þò (öôþ÷åéá, ðñïêáôáëÞøåéò, ðüëåìïé, êëð.). Óôü÷ïò ôïõ Þôáí íá áíáäåßîåé êáé íá ðñïâÜëåé
åðéêïéíùíéáêÜ ùò «ðñüôõðá» ðåñéðôþóåéò íÝùí ìå ðßóôç óôçí áíèñþðéíç èÝëçóç óôïí áíôßðïäá
ôùí «åéäþëùí» ôçò åìðïñåõìáôéêÞò ìáæéêÞò êïõëôïýñáò üðùò äéáìïñöþíïíôáé áðü ôéò
äéáöçìßóåéò êáé ôïí óýã÷ñïíï êáôáíáëùôéêü ðïëéôéóìü.

� «Ôá Åëëçíüðïõëá óôï Äéáäßêôõï: Åõêáéñßåò êáé Êßíäõíïé». Óôü÷ïò ôçò Ýñåõíáò åßíáé íá
âïçèÞóåé óôçí êáëýôåñç êáôáíüçóç ôçò ÷ñÞóçò ôïõ äéáäéêôýïõ áðü ôá ðáéäéÜ êáé íá
÷áñôïãñáöÞóåé ôéò áíáäõüìåíåò ôÜóåéò êáé ðñáêôéêÝò ÷ñÞóçò ôïõ áðü äéáöïñåôéêÝò êïéíùíéêÝò
ïìÜäåò óôçí ÅëëÜäá, ìéëþíôáò ôüóï ìå ôá ðáéäéÜ üóï êáé ìå ôïõò ãïíåßò ôïõò.  

� «Ç öÞìç ôçò ÅëëÜäáò óôá äéåèíÞ ÌÌÅ». Ôï åñåõíçôéêü ðñüãñáììá ãéá ôç Ã.Ã. Åðéêïéíùíßáò -
Ã.Ã. ÅíçìÝñùóçò Ý÷åé óôü÷ï ôçí ðïéïôéêÞ êáé ðïóïôéêÞ êáôáãñáöÞ êáèþò êáé ôçí áðïôßìçóç
ôçò åéêüíáò ôçò ÷þñáò óôá äéåèíÞ ÌÌÅ. 

45

Å
Ì

Ì
Å



åèíéêü êáé êáðïäéóôñéáêü ðáíåðéóôÞìéï áèçíþí

ïäçãüò ìåôáðôõ÷éáêþí óðïõäþí

ÅêðáéäåõôéêÜ ÐñïãñÜììáôá / ÓåìéíÜñéá

� Ôï Å.Ð.É.Å.Å. óå óõíåñãáóßá ìå ôï Centre International de Recherche, Formation et Interven-
tion Psychosociologique (C.I.R.F.I.P.) ôùí Ðáñéóßùí, ðñáãìáôïðïßçóå óåìéíÜñéá åõáéóèçôï-
ðïßçóçò êáé êáôÜñôéóçò óôçí øõ÷ïëïãßá ôùí ïìÜäùí êáé ôçí äéá÷åßñéóç ôùí áíèñùðßíùí ðüñùí
êáôÜ ôá Ýôç 2000-2002. Óôü÷ïò ôùí óåìéíáñßùí Þôáí íá êáôáíïÞóïõí ïé óõììåôÝ÷ïíôåò ôïí
ôñüðï ìå ôïí ïðïßï ïé ßäéïé óõììåôÝ÷ïõí óå ìéá ïìÜäá («äõíáìéêÞ ôçò ïìÜäáò»), þóôå íá
ìðïñïýí íá äéåõèýíïõí ïìÜäåò åñãáóßáò êáé íá äéá÷åéñßæïíôáé êáôáóôÜóåéò êñßóåùò ìÝóá ó'
áõôÝò.

� Ôï Å.Ð.É.Å.Å. óå óõíåñãáóßá ìå ôçí Athens Olympic Broadcasting (ÁÏÂ) ðñáãìáôïðïßçóå óôçí
ðåñßïäï 2003-2004, ôï åêðáéäåõôéêü ðñüãñáììá ìå èÝìá: «Åêðáéäåõôéêü Ñáäéïôçëåïðôéêü
Ðñüãñáììá (Broadcast Training Program)», ôï ïðïßï ðáñåß÷å êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá óå öïéôçôÝò
êáé öïéôÞôñéåò ôïõ ÔìÞìáôïò ÅÌÌÅ ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, èåùñçôéêÞ êáé ðñáêôéêÞ
åêðáßäåõóç, óå åéäéêüôçôåò ó÷åôéæüìåíåò ìå ôçí ôçëåüñáóç êáé ôçí ðáñáãùãÞ ôçëåïðôéêþí
ðñïãñáììÜôùí, ìå áðþôåñï óêïðü íá áðáó÷ïëÞóåé ïñéóìÝíïõò áðü ôïõò öïéôçôÝò áõôïýò ãéá
ôçí ñáäéïôçëåïðôéêÞ êÜëõøç ôùí Ïëõìðéáêþí Áãþíùí ôïõ 2004.

� ÓåìéíÜñéï ÅðáããåëìáôéêÞò Åðéìüñöùóçò ãéá åêðáéäåõôéêïýò ôçò ÄçìïôéêÞò Åêðáßäåõóçò ìå
èÝìá: «Áëöáâçôéóìüò óôá ÌÌÅ (Media Literacy): Äéáìïñöþíïíôáò êñéôéêïýò áíáãíþóôåò
ìçíõìÜôùí». Ôï ÓåìéíÜñéï åß÷å èåùñçôéêÜ êáé ðñáêôéêÜ ìáèÞìáôá äéÜñêåéáò 42 ùñþí áðü
Ïêôþâñéï Ýùò ÍïÝìâñéï 2004. Óôü÷ïò ôïõ óåìéíáñßïõ Þôáí ç êáôáíüçóç ôùí ðçãþí êáé ôùí
ôå÷íïëïãéþí ôçò åðéêïéíùíßáò, ôùí êùäßêùí ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé, ôùí ìçíõìÜôùí ðïõ
ðáñÜãïíôáé, êáé ôçò åðéëïãÞò, åñìçíåßáò êáé åðßäñáóçò ôùí ìçíõìÜôùí áõôþí. Áðþôåñïò
óêïðüò ôïõ Þôáí íá ðñïóöÝñåé óôçí áãïñÜ åñãáóßáò åðáããåëìáôßåò ìå êñéôéêÞ óêÝøç êáé íá
åêðáéäåýóåé ôïõò êáôáíáëùôÝò óôçí êñéôéêÞ áíÜãíùóÞ ôïõò. 

� Ôï Å.Ð.É.Å.Å. óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÅñãáóôÞñéï ÍÝùí Ôå÷íïëïãéþí óôçí Åðéêïéíùíßá, ôçí
Åêðáßäåõóç êáé ôá ÌÌÅ êáé ìå ôçí ¸íùóç Óõíôáêôþí Çëåêôñïíéêïý êáé Ðåñéïäéêïý Ôýðïõ
(Å.Ó.Ð.Ç.Ô.) äéïñãÜíùóáí óåìéíÜñéá ãéá äçìïóéïãñÜöïõò ðïõ åñãÜæïíôáé óå Ýíôõðá êáé
çëåêôñïíéêÜ ÌÌÅ.  Óôü÷ïò ôùí óåìéíáñßùí Þôáí ïé óõììåôÝ÷ïíôåò íá åìðëïõôßóïõí ôéò ãíþóåéò
ôïõò êáé íá âåëôéþóïõí ôéò éêáíüôçôÝò ôïõò óôç ÷ñÞóç ôùí íÝùí ìÝóùí, íá êáôáíïÞóïõí ôïí
åéäéêü ñüëï ðïõ äéáäñáìáôßæåé ç äçìïóéïãñáößá êáé ôï ëåéôïýñãçìá ôïõ äçìïóéïãñÜöïõ óôç
äçìïêñáôßá, êáèþò êáé íá ðñïâëçμáôéóôïýí êáé íá áðïêïμßóïõí ÷ñÞóéìá åñãáëåßá êáé ãíþóåéò
óå èÝμáôá äçμïóéïãñáöéêÞò äåïíôïëïãßáò. ÄéÜñêåéá óåìéíáñßùí: áðü 22/11/2004 Ýùò
02/02/2005, óõììåôåß÷áí óå áõôÜ 30 äçìïóéïãñÜöïé.

� «ÍÝåò ôå÷íïëïãßåò ôçò åðéêïéíùíßáò êáé ôçò äçìïóéïãñáößáò» (2007). Ôï óåìéíÜñéï
ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï ðëáßóéï ôïõ ðñïãñÜììáôïò ðïõ ÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü ôïí ÏÁÅÄ ìå ôßôëï
Ëïãáñéáóìüò ãéá ôçí Áðáó÷üëçóç êáé ôçí ÅðáããåëìáôéêÞ ÊáôÜñôéóç (ËÁÅÊ) ãéá ôçí
åðéìüñöùóç ôùí õðáëëÞëùí ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Åðéêïéíùíßáò.

Åêäüóåéò

� ÅðéìÝëåéá ôçò Ýêäïóçò ôùí Ðñáêôéêþí ôïõ Óõíåäñßïõ ìå èÝìá: ÌÝóá ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò êáé
Ðïëéôéóìüò (ÐÜôñá, 25-27 Ìáñôßïõ 2006), ôï ïðïßï ðñáãìáôïðïéÞèçêå áðü ôçí ÃåíéêÞ
Ãñáììáôåßá Åðéêïéíùíßáò êáé ÅíçìÝñùóçò.
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ôìÞìá åðéêïéíùíßáò êáé ìÝóùí ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò

� Ôéìçôéêüò ôüìïò Óôï âÝëïò ôïõ ÷ñüíïõ ãéá ôïí Ïì. ÊáèçãçôÞ êáé Áêáäçìáúêü ê. Ã. ËÜââá,
åêäüóåéò University Studio Press, ÁèÞíá 2004. 

� Ç ØçöéáêÞ Ðñüêëçóç: ÌÌÅ êáé Äçìïêñáôßá, åðéìÝëåéá: Ñ. Ðáíáãéùôïðïýëïõ, åêäüóåéò
ÔõðùèÞôù - Ãéþñãïò Äáñäáíüò, ÔìÞìá Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÝóùí ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò -
Åèíéêü êáé Êáðïäéóôñéáêü ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí, 2003. 

� Ç Ðüëç óôï Êáëåéäïóêüðéï åðéìÝëåéá: Ã. ËÜââáò, Ì. ÌáñìáñÜò, Ó. ÔóéëÝíçò, Â. ×áóôáïãëïõ,
åêäüóåéò Å.Ð.É.Å.Å., ÁèÞíá 2001. 

� Áðüäçìïé ¸ëëçíåò,  åðéìÝëåéá: Â. Êáñáðïóôüëçò, Í. ÄåìåñôæÞò, Ä. Ðáðáäçìçôñßïõ, Á.
ÁñìåíÜêçò, åêäüóåéò õðïõñãåßïõ Ôýðïõ - ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ÅíçìÝñùóçò, ÁèÞíá 2001. 

� ÍÝåò Ôå÷íïëïãßåò êáé Ðáëáéïß Öüâïé óôï Ó÷ïëéêü Óýóôçìá ôùí Ê. ÄéáìáíôÜêç, Ì. ÍôÜâïõ, Ã.
Ðáíïýóç, åêäüóåéò ÐáðáæÞóç / Å.Ð.É.Å.Å., ÁèÞíá 2001. 

� ÆçôÞìáôá ÄçìïóéïãñáöéêÞò Äåïíôïëïãßáò, åðéìÝëåéá: Ó. Ðáðáèáíáóüðïõëïò - Ì. Êïìíçíïý,
åêäüóåéò Êáóôáíéþôç / Å.Ð.É.Å.Å., ÁèÞíá 1999. 

� Ôï Êïéíïâïýëéï óôïí Ôýðï êáé ôçí Ôçëåüñáóç ôùí Í.ÄåìåñôæÞ - Á. ÁñìåíÜêç, ÂïõëÞ ôùí
ÅëëÞíùí, 1999. «Êïéíïâïýëéï êáé ÌÌÅ», ÐñáêôéêÜ Óõíåäñßïõ, ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞíùí, 2000.

� Êïéíïâïýëéï êáé ÌÝóá ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò, Å.Ð.É.Å.Å., ¸êäïóç ôçò ÂïõëÞò ôùí ÅëëÞíùí,
1998.

� Ç Âßá óôçí ÅëëçíéêÞ Ôçëåüñáóç ôïõ Ó. Ðáðáèáíáóüðïõëïõ, åêäüóåéò Êáóôáíéþôç, 1999. 
� Ç «êáôáóêåõÞ» ôçò ðñáãìáôéêüôçôáò êáé ôá ÌÌÅ, åðéìÝëåéá: Ñ. Ðáíáãéùôïðïýëïõ, Ð.

Ñçãïðïýëïõ, Ì. ÑÞãïõ, Ó. ÍïôÜñçò, åêäüóåéò ÁëåîÜíäñåéá, ÔìÞìá Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÝóùí
ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò - Åèíéêü êáé Êáðïäéóôñéáêü ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí, MÜñôéïò 1998. 

ÓõíÝäñéá / ÄéáëÝîåéò

2004-2011 Áðü ôï 2004 ôï ÅÐÉÅÅ Ý÷åé äéïñãáíþóåé Ýîé êýêëïõò äéáëÝîåùí ìå èÝìá «ÆçôÞìáôá
Åðéêïéíùíßáò». ÁíÜìåóá óôïò èåìáôéêÝò ðïõ äéïñãÜíùóå Þôáí:  «Ôï óåíÜñéï óôçí
ÅëëÜäá», «Ç êáôáíÜëùóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôùí ÌÌÅ óôéò íåáñÝò çëéêßåò», «Social net-
works and community», «ÐáéäéÜ êáé íÝïé óôï äéáäßêôõï: åõêáéñßåò êáé êßíäõíïé»,
«ÁíÜðôõîç   íÝùí   õðçñåóéþí   óõììåôï÷éêÞò   øçöéáêÞò   åðéêïéíùíßáò  êáé
çëåêôñïíéêÞò äéáêõâÝñíçóçò», «Ãëþóóá êáé ÌÌÅ», «ÌÌÅ êáé ìåôáíÜóôåõóç:
ñáôóéóôéêüò ëüãïò êáé öïâéêÝò åéêüíåò», «ÌÜèçóç âáóéóìÝíç óôá çëåêôñïíéêÜ
ðáé÷íßäéá», «Ó÷Ýóåéò êáé åðéêïéíùíßá ôùí öýëùí: åñãáóßá, öéëßá, æåõãÜñé», «Ç ñýèìéóç
ôùí çëåêôñïíéêþí ÌÌÅ óôï óôÜäéï ôçò ìåôÜâáóçò óôçí øçöéáêÞ åðï÷Þ», «Ðáãêüóìéá
äïñõöïñéêÞ ôçëåüñáóç êáé äéåèíÞò åíçìÝñùóç», «Ç ãõíáßêá óôá ÌÌÅ», «Ç
èåáìáôïðïßçóç ôçò áèëçôéêÞò âßáò», «ÐïëéôéêÞ êáé ôá ÌÌÅ», «Ç ðïëéôéêÞ óôçí
áôïìéêÞ ìíÞìç 1960-2005», «Ôï åëëçíéêü íôïêéìáíôÝñ êáé ôï ìÝëëïí ôïõ», «Ç
Äçìïêñáôßá ôùí äçìïóêïðÞóåùí», «Ç êïéíùíéïëïãßá ôùí óõãêéíÞóåùí», «ÌÝóá
ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò êáé ðïéíéêÞ äßêç», «Ïé óýã÷ñïíåò ôÜóåéò óôç äéáöÞìéóç».

2011 �ÕâñéäéêÞ Ðüëç�, 4-5 Ìáñôßïõ 2011
2010 ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï �Europe and the media: new developments in social theory and

research�, Ïêôþâñéïò 2010
2010 ÇìÝñåò Åõ÷ñçóôßáò êáé Ðñïóâáóéìüôçôáò, ÍïÝìâñéïò 2010
2008 ÓõíÝäñéï, åñãáóôÞñéá êáé ðáñÜëëçëåò åêäçëþóåéò ìå ôßôëï «ÇìÝñåò Åõ÷ñçóôßáò êáé
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Ðñïóâáóéìüôçôáò 2008» (ÁèÞíá, 10-14 Íïåìâñßïõ 2008).
2007 ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï «ÅUTIC 2007- ÐñïêëÞóåéò êáé ÷ñÞóåéò ôùí ôå÷íïëïãéþí ôçò

ðëçñïöïñßáò êáé ôçò åðéêïéíùíßáò», ìå èÝìá: «ÄéÜ÷õóç ôùí ìÝóùí êáé ôçò ðëçñïöï-
ñßáò: Ðñïò ìéá áíïé÷ôÞ êïéíùíßá» (ÁèÞíá, 7-10 Íïåìâñßïõ 2007). 

2005 Çìåñßäá ìå èÝìá: «ÁèÞíá 2004: Ìåôá-ïëõìðéáêïß áíáóôï÷áóìïß», ÁèÞíá, 25 Éáíïõ-
áñßïõ 2005.

2003 ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï ÊëéíéêÞò ÊïéíùíéêÞò Øõ÷ïëïãßáò «Êïéíùíßá óå êñßóç êáé áíáæÞôçóç
íïÞìáôïò», ÁèÞíá-ÓðÝôóåò, 28 ÌáÀïõ - 1 Éïõíßïõ 2003.

2001 ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï ôïõ ÔìÞìáôïò Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÌÅ, ìå èÝìá: «ØçöéáêÞ
ðñüêëçóç: ÌÌÅ êáéÄçìïêñáôßá», 10-12 ÌáÀïõ 2001. 

2001 Óôï ðëáßóéï ôïõ ÅÐÉÅÅ ï ÔïìÝáò Øõ÷ïëïãßáò ôçò Åðéêïéíùíßáò, Åðéêïéíùíéáêþí
Åöáñìïãþí êáé Ó÷åäéáóìïý ôïõ ÔìÞìáôïò Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÌÅ ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ
Áèçíþí óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÔìÞìá Åèíïëïãßáò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ôçò Óôïê÷üëìçò
äéïñãÜíùóå ôï äéåèíÝò óõíÝäñéï «Óåîïõáëéêüôçôåò êáé Êïéíùíßá», ÁèÞíá, 4-6
Ïêôùâñßïõ 2001.

2000 «Ôï Êïéíïâïýëéï óôïí Ôýðï êáé ôçí Ôçëåüñáóç», Çìåñßäá, 18 Éáíïõáñßïõ 2000 óå
óõíåñãáóßá ìå ôç ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞíùí. 

1999 ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï ÊëéíéêÞò Êïéíùíéïëïãßáò êáé ÊëéíéêÞò ÊïéíùíéêÞò Øõ÷ïëïãßáò ìå
èÝìá: «Åîïõóßá-Âßá-Ðüíïò», ÓðÝôóåò, 13-16 ÌáÀïõ 1999.

1998 «Êïéíïâïýëéï êáé ÌÌÅ», ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï, ÆÜððåéï 1-2 Ïêôùâñßïõ 1998, óå
óõíåñãáóßá ìå ôç ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞíùí.

1997 «ÆçôÞìáôá äçìïóéïãñáöéêÞò äåïíôïëïãßáò» Äéçìåñßäá, ÁèÞíá 1-2 Äåêåìâñßïõ 1997.
×ïñçãïß: Õðïõñãåßï Ôýðïõ êáé ÌÌÅ, Ìïñöùôéêü ÔìÞìá Ðñåóâåßáò Ç.Ð.Á.
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Åðéóôçìïíéêü Ðåñéïäéêü     
«ÆÇÔÇÌÁÔÁ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ»

Ôï ÔìÞìá Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÌÅ ôïõ Åèíéêïý êáé Êáðïäéóôñéáêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí êáé
ôï Åñåõíçôéêü Ðáíåðéóôçìéáêü Éíóôéôïýôï ÅöçñìïóìÝíçò Åðéêïéíùíßáò (ÅÐÉÅÅ) îåêßíçóáí
ôçí Ýêäïóç ôïõ åðéóôçìïíéêïý ðåñéïäéêïý ÆçôÞìáôá Åðéêïéíùíßáò, ìå óôü÷ï íá óõìâÜëëïõí
óôçí áíÜðôõîç ôçò ìåëÝôçò ôçò åðéêïéíùíßáò êáé ôùí ìÝóùí ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò óôç ÷þñá ìáò.
Óå ìéá óõãêõñßá óôçí ïðïßá ó÷åäüí ïé ðÜíôåò áó÷ïëïýíôáé êáé áíáöÝñïíôáé óôçí Åðéêïéíùíßá
êáé ôá ÌÌÅ, óõ÷íÜ ÷ùñßò ôï êáôÜëëçëï åðéóôçìïíéêü õðüâáèñï, ç ìåëÝôç ôçò åðéêïéíùíßáò,
åíüò ðåäßïõ åî ïñéóìïý ðïëõåðéóôçìïíéêïý, äåí åß÷å Ýùò óÞìåñá ôçí ôý÷ç Þ ôç äõíáôüôçôá íá
åêöñáóôåß óôç ÷þñá ìáò, óôï ðëáßóéï åíüò åðéóôçìïíéêïý ðåñéïäéêïý. Ôï ÔìÞìá Åðéêïéíùíßáò
êáé ÌÌÅ êáé ôï ÅÐÉÅÅ åðéäéþêïõí íá êáëýøïõí áõôÞí ôçí áíÜãêç, åéóÜãïíôáò ôá ÆçôÞìáôá
Åðéêïéíùíßáò ùò Ýíá âÞìá ãéá ôçí Ýêöñáóç Ýãêõñïõ åðéóôçìïíéêïý ðñïâëçìáôéóìïý êáé
äçìüóéïõ äéáëüãïõ.

Ôá ÆçôÞìáôá Åðéêïéíùíßáò áðåõèýíïíôáé óôçí áêáäçìáúêÞ êïéíüôçôá, óôïõò äçìïóéïãñÜöïõò,
óôïõò ðïëéôéêïýò êáé ôïõò íÝïõò åñåõíçôÝò. ¼ðùò óõíÜãåôáé áðü ôïí ôßôëï, ôï ðåñéïäéêü
áðïóêïðåß ü÷é ìüíï íá óõìâÜëåé óôçí áíÜðôõîç êáé ôç äéáôýðùóç èåùñçôéêÞò óêÝøçò êáé
åñåõíçôéêÞò ðáñáãùãÞò õøçëÞò ðïéüôçôáò, áëëÜ êáé íá ðáñáêéíÞóåé óå ìéá áíôáëëáãÞ éäåþí
ðïõ èá åìðëïõôßóåé ôç ìåëÝôç ôïõ åõñýôåñïõ öáéíïìÝíïõ ôçò åðéêïéíùíßáò ìÝóá óôï
ðïëõäéÜóôáôï ðëáßóéü ôçò. Ôï ðëáßóéï áõôü ïñßæåôáé áðü ôçí áëëçëåðßäñáóç ðïëéôéêþí,
ïéêïíïìéêþí, ðïëéôéóìéêþí, êïéíùíéêþí, ôå÷íïëïãéêþí, áéóèçôéêþí êáé éóôïñéêþí ðáñáìÝôñùí.

Ôá ÆçôÞìáôá Åðéêïéíùíßáò äçìïóéåýïõí Üñèñá óôá åëëçíéêÜ êáé åêäßäïíôáé äýï öïñÝò ôï
÷ñüíï, óå óõíåñãáóßá êáé ìå ôçí åðéìÝëåéá ôùí Åêäüóåùí Êáóôáíéþôç. ¸äñá ôïõ ðåñéïäéêïý
åßíáé ôï Åñåõíçôéêü Ðáíåðéóôçìéáêü Éíóôéôïýôï ÅöçñìïóìÝíçò Åðéêïéíùíßáò ôïõ ÔìÞìáôïò
Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÌÅ ôïõ Åèíéêïý êáé Êáðïäéóôñéáêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí. Åõåëðé-
óôïýìå üôé ç óõãêåêñéìÝíç ðñùôïâïõëßá èá êáëýøåé Ýíá åðéóôçìïíéêü êåíü, ìå âáóéêü êñéôÞñéï
ôçí êñéôéêÞ áíÜëõóç ôùí åðéêïéíùíéáêþí öáéíïìÝíùí, êáé èá åìðëïõôßóåé ôçí êáôáíüçóç ìáò
ãéá ôï ðïëõóýíèåôï êáé ðáíôá÷üèåí âáëëüìåíï ðåäßï ôçò åðéêïéíùíßáò.

ÔÅÕ×ÏÓ 1ï: Ç ðïëéôéêÞ ïéêïíïìßá ôùí Ïëõìðéáêþí Áãþíùí - ÏëõìðéáêÝò ðüëåéò êáé
åðéêïéíùíßá - Ç åðéêïéíùíéáêÞ óôñáôçãéêÞ ôçò ÁèÞíáò - Ç äéåèíÞò åéêüíá ôçò
ÅëëÜäáò - Ç åëëçíéêÞ êïéíÞ ãíþìç êáé ç äéïñãÜíùóç ôùí Áãþíùí - Ïé áíôéëÞøåéò
ôùí Áìåñéêáíþí - Ïé Ïëõìðéáêïß Áãþíåò ôïõ 1896 êáé ï Ôýðïò.

ÔÅÕ×ÏÓ 2ï: Ëïãïäïóßá êáé äçìïóßåõóç óôçí åðï÷Þ ôçò ðëçñïöïñßáò - Äçìïêñáôßá êáé ÌÌÅ
- Êïéíùíßá ôçò Ðëçñïöïñßáò êáé êïéíùíéïëïãßá ôïõ ìÝëëïíôïò - Ï Ôýðïò ùò ðçãÞ
ôçò óýã÷ñïíçò éóôïñßáò - Ç êïéíùíéêÞ Ýëåõóç ôïõ ñáäéïöþíïõ - ÄõíçôéêÞ
ðñáãìáôéêüôçôá - Éóôïóåëßäåò ÅëëÞíùí âïõëåõôþí - Ç ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç êáé ïé
¸ëëçíåò äçìïóéïãñÜöïé.

ÔÅÕ×ÏÓ 3ï: ÅêëïãÝò óôç Âñåôáíßá - ÐïëéôéêÞ êáé Êïéíïâïýëéï óôçí Éôáëßá - ÊïéíïâïõëåõôéêÝò
åéäÞóåéò óôçí ÅëëçíéêÞ Ôçëåüñáóç - Ç ðïëéôéêÞ óôá «ðáñÜèõñá» - Ïé õðïøÞöéïé
óôï Äéáäßêôõï.
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ÔÅÕ×ÏÓ 4ï: Ëáúêéóìüò êáé ìÝóá åíçìÝñùóçò - Ç ìåôÜâáóç óôïí «õøçëü ìïíôåñíéóìü» ôçò
áìåñéêáíéêÞò äçìïóéïãñáößáò: Ìéá åðáíåêôßìçóç - Ôï æÞôçìá ôçò áãùãÞò óôá
ÌÌÅ óå éóôïñéêÞ ðñïïðôéêÞ. Áðü ôïí ðáèçôéêü áðïäÝêôç óôïí åíåñãü åðéôåëåóôÞ
- Ï åîïâåëéóìüò ôïõ ðïëéôéóìïý áðü ôçí åëëçíéêÞ ôçëåüñáóç - ÌÌÅ êáé
íáñêùôéêÜ: éäåïëçðôéêÞ óõìðáéãíßá; - Ôçëåüñáóç êáé âßá: áðåéêïíßóåéò óêçíþí
âßáò óôçí åëëçíéêÞ ôçëåüñáóç.

ÔÅÕ×ÏÓ 5ï: Ôï ðåñéå÷üìåíï ôùí íÝùí ìÝóùí - Ïé åðéêïéíùíéáêÝò äéáóôÜóåéò ôïõ íÝïõ
ôå÷íïëïãéêïý ðåñéâÜëëïíôïò - Ôï äéáäßêôõï ùò åõöõÝò ìÝóï åðéêïéíùíßáò - Ôá íÝá
ìÝóá åðéêïéíùíßáò êáé ç óýã÷ñïíç ðüëç - E-zines.gr - Ç ðïñåßá áíÜðôõîçò ôùí
çëåêôñïíéêþí ðáé÷íéäéþí

ÔÅÕ×ÏÓ 6ï: ÌïñöÝò áëöáâçôéóìïý óôá øçöéáêÜ ìÝóá - Ïðôéêïáêïõóôéêüò áëöáâçôéóìüò
óôçí ÅëëÜäá - Ç åíóùìÜôùóç ôïõ áëöáâçôéóìïý óôá ÌÝóá Åðéêïéíùíßáò -
Ðñïößë, éêáíüôçôåò ôïõ åêðáéäåõôéêïý ôùí ìÝóùí - Áðü èåáôÝò ðáñáãùãïß - Ç
÷ñÞóç ôùí ÌÝóùí Åðéêïéíùíßáò áðü ôïõò íÝïõò

ÔÅÕ×ÏÓ 7ï: Ç åéêïíéêÞ óöáßñá 2.0 - ÐíåõìáôéêÞ éäéïêôçóßá êáé åðéêïéíùíßá óôïí
êõâåñíï÷þñï - Ðáãêüóìéá äßêôõá åíçìÝñùóçò êáé åîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ -
ÔçëåïðôéêÝò åéäÞóåéò êáé èåóìïß - ÊéíçôÞ ôçëåöùíßá êáé ðïëéôéêïß.

ÔÅÕ×ÏÓ 8ï: Äçìüóéåò Ó÷Ýóåéò êáé Äçìüóéá Åðéêïéíùíßá - ÄéáöçìéóôéêÞ åðéêïéíùíßá êáé
ÅëëçíéêÝò äéáöçìßóåéò - Äçìüóéåò Ó÷Ýóåéò êáé ÐñïðáãÜíäá - Äéåèíïðïßçóç ôùí
ÌÝóùí Åðéêïéíùíßáò - ÐïëéôéêÞ Íïçìïóýíç êáé ÅíçìÝñùóç - Ïé Ïëõìðéáêïß
Áãþíåò êáé ôá íÝá ìÝóá åðéêïéíùíßáò - ÌÝôñçóç êáé Áîéïëüãçóç ôçò
Äéáäñáóôéêüôçôáò óôéò Éóôïóåëßäåò Ìïõóéêþí.

ÔÅÕ×ÏÓ 9ï: ÁöéÝñùìá óôï èÝìá «Ïé ãëþóóåò ôùí ÌÌÅ» - Ðïëõãëùóóßá êáé ÌÌÅ - Ç
ðïëõãëùóóßá óôçí áßèïõóá óýíôáîçò - ÅèíïãñáöéêÞ êïéíùíéïãëùóóïëïãßá êáé
(íÝá) ìßíôéá - Ðïëõôñïðéêüôçôá, äéáêåéìåíéêüôçôá êáé åôåñïãëùóóßá óôï
äéáäßêôõï - Ôá ãñáðôÜ ìçíýìáôá SMS - ÅííïéáêÝò ìåôáöïñÝò êáé ëåîéêÝò
óõìðáñáèÝóåéò óå ôçëåïðôéêÜ äåëôßá åéäÞóåùí - ÃëùóóéêÞ ðïéêéëßá êáé
äçìïóéïãñáöéêüò ëüãïò.

ÔÅÕ×ÏÓ 10ï: 20 ÷ñüíéá åëëçíéêÞò éäéùôéêÞò ôçëåüñáóçò (1989-2009): ¸íáò áðïëïãéóìüò - Ôï
èïëü øçöéáêü ôçëåïðôéêü ðåäßï ôçò ÅëëÜäáò - Ç ðïñåßá ôçò éäéùôéêÞò
ñáäéïöùíßáò óôçí ÅëëÜäá - Ïé áèçíáúêÝò åöçìåñßäåò ìåôÜ ôï 1989: Ïé
áëëïéþóåéò, ïé áëëáãÝò, ïé êñßóéìåò ðñïóáñìïãÝò - ÅëëçíéêÞ êéíçìáôïãñáöéêÞ
âéïìç÷áíßá: Ìåôáâáëëüìåíåò ôÜóåéò, ìåôáâáëëüìåíá áêñïáôÞñéá - En Blogs:
Áðü ôï äéáäßêôõï óôçí blogüóöáéñá - ÄéáäéêôõáêÜ ÌÌÅ êáé ôá ðñüôõðá ôïõ
Web 2.0: H åëëçíéêÞ ðåñßðôùóç - ÃíùóôéêÝò åðéäñÜóåéò ôçò óõíáéóèçìáôéêÞò
áôæÝíôáò ôùí ôçëåïðôéêþí åéäÞóåùí - Ï ñüëïò ôçò ìïõóéêÞò êáé ôçò ðïëéôéêÞò óôï
ðåéñáôéêü ñáäéüöùíï ôçò Èåóóáëïíßêçò
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ÔÅÕ×ÏÓ 11ï: Ðïñíïãñáößá, Êïõëôïýñá êáé ÌÝóá Åðéêïéíùíßáò: Ðñïâëçìáôéóìïß ãýñù áðü
ðáëáéÜ êáé íÝá öáéíüìåíá - Öýëï, óåîïõáëéêüôçôá êáé óýíïñá óå êñßóç: ìßá
êñéôéêÞ ðñïóÝããéóç ôïõ trafficking - Not a Love Story: ×áñôïãñáöþíôáò ôçí
êñßóç ãýñù áðü ôï óåî êáé öýëï óôïí ÊáíáäÜ - ÐáéäéêÞ ðïñíïãñáößá óôï
äéáäßêôõï êáé ïé áëëáãÝò ðïëéôéêÞò. Ç ðåñßðôùóç ôçò ÅëëÜäáò - Ìïé÷åßá ôïõ
ìáôéïý: Êáôáíáëþíïíôáò Ðïñíïãñáößá óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ - Áðü ôçí êïéíùíßá
ðïëéôþí óôçí "êïéíùíßá ðïñíü": Ç ðåñßðôùóç ôïõ bourdela.com - Ç Üóêçóç
ñõèìéóôéêïý êáé êõñùôéêïý Ýëåã÷ïõ óôç äéáöçìéóôéêÞ åðéêïéíùíßá - To
'ÐáñÜäïîï' ôïõ ÁíÜñðáóôïõ: ÓêÝøåéò ðÜíù óå Ýíá Äéáöçìéóôéêü Óëüãêáí

ÄÉÊÔÕÁÊÇ ÕÐÏÄÏÌÇ ÔÌÇÌÁÔÏÓ

ÇëåêôñïíéêÞ Ãñáììáôåßá
Áðü ôï 2011, ôï ÔìÞìá ëå÷åé áíôá÷èåß óôï óýóôçìá ôçò ÇëåêôñïíéêÞò Ãñáììáôåßáò (http://my-
studies.uoa.gr).  Ç åöáñìïãÞ áõôÞ ðáñÝ÷åé óôïõò öïéôçôÝò ôç äõíáôüôçôá íá åðéêïéíùíÞóïõí ìå
ôç Ãñáììáôåßá ôïõ ÔìÞìáôïò áðü ïðïéïäÞðïôå Ç/Õ, ïðïõäÞðïôå óôïí êüóìï! Áðü ôï óðßôé, ôï
internet cafe, ôçí åîï÷éêÞ êáôïéêßá, ôç âéâëéïèÞêç, ïé öïéôçôÝò ìðïñïýí íá ðñáãìáôïðïéÞóïõí
äéÜöïñåò åíÝñãåéåò ðïõ áöïñïýí áõôïýò/Ýò êáé ôç Ãñáììáôåßá, åýêïëá êáé ãñÞãïñá.
Áíáëõôéêüôåñá, ïé öïéôçôÝò/ôñéåò Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá:
- íá äïõí Þ/êáé íá åêôõðþóïõí ôç âáèìïëïãßá ôïõò óå êÜðïéá Þ óå üëåò ôéò åîåôáóôéêÝò

ðåñéüäïõò óå Ýíá Þ ðåñéóóüôåñá ìáèÞìáôá, Þ óõãêåíôñùôéêÜ ìå âÜóç ôéò åðéôõ÷çìÝíåò Þ ôéò
áðïôõ÷çìÝíåò ðñïóðÜèåéåò 

- íá Ý÷ïõí ðëçñïöïñßåò ãéá ïðïéïäÞðïôå ìÜèçìá ôïõ ÐñïãñÜììáôïò Óðïõäþí (äéäáêôéêÝò
ìïíÜäåò, ðéóôùôéêÝò ìïíÜäåò, âÜóç, þñåò äéäáóêáëßáò, êáèçãçôÞò, óõããñÜììáôá êôë)

- íá äçëþóïõí ôá ìáèÞìáôá ãéá ôá ïðïßá åíäéáöÝñïíôáé íá ðáñáêïëïõèÞóïõí óôï åðüìåíï
åîÜìçíï

- íá óõìðëçñþóïõí áéôÞóåéò ãéá ôçí Ýêäïóç ïðïéïõäÞðïôå äéáèÝóéìïõ ðéóôïðïéçôéêïý Ý÷åé
êáèïñßóåé ç Ãñáììáôåßá (áíáëõôéêÞò âáèìïëïãßáò, óôñáôïëïãßáò, åöïñßáò ê.Ü.)

ÇëåêôñïíéêÞ ÄÞëùóç ÓõããñáììÜôùí
Ôï óýóôçìá ÅÕÄÏÎÏÓ (http://eudoxus.gr/) åßíáé ìßá ðñùôïðïñéáêÞ õðçñåóßá ãéá ôçí Üìåóç êáé
ïëïêëçñùìÝíç ðáñï÷Þ ôùí ÓõããñáììÜôùí ôùí öïéôçôþí.
Ç äéáäéêáóßá åßíáé ðëÞñùò áõôïìáôïðïéçìÝíç êáé ðñïóöÝñåé:
- ÐëÞñç åíçìÝñùóç óôïõò öïéôçôÝò ãéá ôá ðáñå÷üìåíá ÓõããñÜììáôá óå êÜèå ìÜèçìá 
- Äõíáôüôçôá Üìåóçò ðáñáëáâÞò ôùí ÓõããñáììÜôùí êáé 
- Áðïôåëåóìáôéêïýò ìç÷áíéóìïýò ãéá ôçí ôá÷åßá áðïæçìßùóç ôùí Åêäïôþí êáé ãéá ôçí áðïôñïðÞ

ôçò êáôá÷ñçóôéêÞò åêìåôÜëëåõóçò ôùí äçìüóéùí ðüñùí 

Åðéóçìáßíåôå óôïõò öïéôçôÝò ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýí ôçí çëåêôñïíéêÞ ãñáììáôåßá (mystudies) êáé
ôïí åýäïîï íá äçëþíïõí êáé óôá äýï óõóôÞìáôá ôá ßäéá ìáèÞìáôá êáé óõããñÜììáôá.
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åèíéêü êáé êáðïäéóôñéáêü ðáíåðéóôÞìéï áèçíþí

ïäçãüò ìåôáðôõ÷éáêþí óðïõäþí

ÇëåêôñïíéêÞ ôÜîç
ÐïëëÜ ìáèÞìáôá ôïõ ÔìÞìáôïò Ý÷ïõí ðáñÜëëçëá ðáñïõóßá óôçí "çëåêôñïíéêÞ ôÜîç". Ç
ðëáôöüñìá "çëåêôñïíéêÞ ôÜîç" ôïõ ÅÊÐÁ áðïôåëåß Ýíá ïëïêëçñùìÝíï Óýóôçìá Äéá÷åßñéóçò
Çëåêôñïíéêþí ÌáèçìÜôùí. ¸÷åé ó÷åäéáóôåß ìå ðñïóáíáôïëéóìü ôçí åíßó÷õóç ôçò óõìâáôéêÞò
äéäáóêáëßáò áîéïðïéþíôáò ôçí Þäç óå õøçëü âáèìü áöïìïéùìÝíç óôï ÷þñï ôçò åêðáßäåõóçò
ðëçñïöïñéêÞ ôå÷íïëïãßá. Áêïëïõèåß ôç öéëïóïößá ôïõ ëïãéóìéêïý áíïéêôïý êþäéêá êáé
õðïóôçñßæåé ôçí õðçñåóßá Áóýã÷ñïíçò Ôçëåêðáßäåõóçò ÷ùñßò ðåñéïñéóìïýò êáé äåóìåýóåéò. Ç
ðñüóâáóç óôçí õðçñåóßá ãßíåôáé ìå ôç ÷ñÞóç åíüò áðëïý öõëëïìåôñçôÞ (web browser) ÷ùñßò ôçí
áðáßôçóç åîåéäéêåõìÝíùí ôå÷íéêþí ãíþóåùí.Óôü÷ïò åßíáé ç åíßó÷õóç ôçò åêðáéäåõôéêÞò
äéáäéêáóßáò, ðñïóöÝñïíôáò óôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò Ýíá äõíáìéêü ðåñéâÜëëïí áëëçëåðßäñáóçò êáé
óõíå÷ïýò åðéêïéíùíßáò åêðáéäåõôÞ åêðáéäåõüìåíïõ. Åéäéêüôåñá, åðéôñÝðåé óôïí åêðáéäåõôÞ ôçí
çëåêôñïíéêÞ ïñãÜíùóç, áðïèÞêåõóç êáé ðáñïõóßáóç ôïõ åêðáéäåõôéêïý õëéêïý êáé ðáñÝ÷åé
óôïí åêðáéäåõüìåíï Ýíá åíáëëáêôéêü êáíÜëé åîáôïìéêåõìÝíçò ìÜèçóçò áíåîÜñôçôï áðü
÷ùñï÷ñïíéêÝò äåóìåýóåéò (http://eclass.uoa.gr/).

Äßêôõï "@áèçíÜ"
Ôï ÔìÞìá åßíáé óõíäåäåìÝíï óôï äßêôõï �@èçíÜ� ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ, ðáñÝ÷ïíôáò ôç äõíáôüôçôá
äéáñêïýò ðñüóâáóçò óôï Äéáäßêôõï, ôüóï ãéá ôá ìÝëç ÄÅÐ üóï êáé ãéá ôïõò öïéôçôÝò, ìÝóù ôïõ
Åñãáóôçñßïõ ÍÝùí Ôå÷íïëïãéþí óôçí Åðéêïéíùíßá, ôçí Åêðáßäåõóç êáé ôá ÌÌÅ êáé ôçò
ÂéâëéïèÞêçò. Ôï ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí, áíáðôýóóïíôáò äéáñêþò ôï äßêôõï �@èçíÜ�, åßíáé
óõíäåäåìÝíï óôï Äéáäßêôõï ìÝóù ôïõ ÅÄÅÔ (Åèíéêü Äßêôõï ¸ñåõíáò êáé Ôå÷íïëïãßáò) ìå
ãñáììÞ 18Mbps. 

ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ

ÃåíéêÝò ðëçñïöïñßåò

Ç âéâëéïèÞêç ôïõ ÔìÞìáôïò âñßóêåôáé óôïí 4ï üñïöï ôïõ êôçñßïõ åðß ôçò ïäïý Êáëáìéþôïõ, áñ.
2.  Áðïôåëåß ìÝñïò ôçò êåíôñéêÞò âéâëéïèÞêçò ôùí Ïéêïíïìéêþí êáé Ðïëéôéêþí Åðéóôçìþí (óôçí
ïðïßá õðÜãïíôáé êáé ïé âéâëéïèÞêåò ôïõ ÔìÞìáôïò Ïéêïíïìéêþí Åðéóôçìþí êáé ôïõ ÔìÞìáôïò
ÐïëéôéêÞò ÅðéóôÞìçò êáé Äçìüóéáò Äéïßêçóçò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí). ÄéáèÝôåé üìùò,
ëåéôïõñãéêÞ áõôïôÝëåéá êáé áõôïíïìßá. Ïé öïéôçôÝò ôïõ ÔìÞìáôüò ìáò ìðïñïýí åëåýèåñá íá
êÜíïõí ÷ñÞóç ôùí âéâëéïèçêþí ôùí ÔìçìÜôùí áõôþí.

Ç ëåéôïõñãßá ôçò âéâëéïèÞêçò îåêßíçóå ôï 1997. Ç óõëëïãÞ ôçò êáëýðôåé Ýíá åõñý öÜóìá
åðéóôçìïíéêþí ðåäßùí, ðïõ åêôåßíåôáé áðü ôç óýã÷ñïíç KïéíùíéêÞ Èåùñßá, ôçí ÐïëéôéêÞ
Eðéêïéíùíßá, ôçí Øõ÷ïëïãßá, ôç Ãëùóóïëïãßá êáé ôç Èåùñßá ôçò Åðéêïéíùíßáò Ýùò ôéò ÍÝåò
Ôå÷íïëïãßåò, ôéò ÐïëéôéóìéêÝò ÓðïõäÝò, ôçí ÐïëéôéóôéêÞ Äéá÷åßñéóç êáé ôïí ÊéíçìáôïãñÜöï. 

Ç óõëëïãÞ áõôÞ, ç ïðïßá äéáñêþò äéåõñýíåôáé, ðåñéëáìâÜíåé ðÜíù áðü 4.000 ôüìïõò. ÄéáèÝôåé,
åðßóçò, 21 ôßôëïõò îåíüãëùóóùí ðåñéïäéêþí ìå ôáêôéêÞ óõíäñïìÞ êáé 10-15 ôßôëïõò åëëçíéêþí
ðåñéïäéêþí. EðéðëÝïí, óôç âéâëéïèÞêç õðÜñ÷åé åéäéêÜ äéáìïñöùìÝíïò ÷þñïò ìå ôçëåïñÜóåéò,
video êáé áêïõóôéêÜ ãéá ôçí åîõðçñÝôçóç ôùí ÷ñçóôþí ôçò óôç ìåëÝôç ïðôéêïáêïõóôéêïý õëéêïý. 

Ç âéâëéïèÞêç äåí åßíáé äáíåéóôéêÞ. Åîõðçñåôåß ôïõò ÷ñÞóôåò ìå öùôïôõðßåò, ïé ïðïßïé áöïý
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ôìÞìá åðéêïéíùíßáò êáé ìÝóùí ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò

ðñïìçèåõôïýí ôçí åéäéêÞ ìáãíçôéêÞ êÜñôá Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá öùôïôõðÞóïõí ìüíïé ôïõò ôï
õëéêü ðïõ ôïõò åíäéáöÝñåé. Ïé ÷ñÞóôåò Ý÷ïõí åëåýèåñç ðñüóâáóç óôï INTERNET ìÝóù ôïõ Atlas
net ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé áðü ôï ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí. ÌÝóù ôïõ ðñïãñÜììáôïò ãéá ôïí
åêóõã÷ñïíéóìü ôùí âéâëéïèçêþí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ðñïâëÝðåôáé ç äçìéïõñãßá
éäéáßôåñïõ ôìÞìáôïò ãéá ôç ÷ñÞóç ïðôéêïáêïõóôéêïý õëéêïý. 

Óôç ÂéâëéïèÞêç ìðïñåß êáíåßò íá äåé ðåñéóóüôåñåò áðü 100 ôáéíßåò, ôéò ðéï êëáóéêÝò óôçí éóôïñßá
ôïõ êéíçìáôïãñÜöïõ (ÄùñåÜ Å. Óüñïãêá).

Ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ êáèçãçôÞ ê. Ðáíïýóç, äçìéïõñãÞèçêå åãêëçìáôïëïãéêü áñ÷åßï Ýíôõðïõ
õëéêïý (Üñèñá åöçìåñßäùí - ðåñéïäéêþí, íïìïèåóßá, áðïöÜóåéò êëð). ÐáñÜëëçëá áíáðôýóóåôáé
óõëëïãÞ âéâëßùí áóôõíïìéêïý ìõèéóôïñÞìáôïò êáé dvd ìå ôáéíßåò áíôßóôïé÷ïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ. Ïé
ðáñáðÜíù óõëëïãÝò åìðëïõôßæïíôáé äéáñêþò êáé åßíáé óôç äéÜèåóç êÜèå åíäéáöåñïìÝíïõ.

Ãéá ôçí ôáîéíüìçóç ôïõ õëéêïý ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï Dewey Decimal Classification. Ç
êáôáëïãïãñÜöçóç ãßíåôáé óýìöùíá ìå ôïõò AACR2. 

Ç âéâëéïèÞêç ëåéôïõñãåß ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò 9:00-14:30. Óõìâïõëåõôåßôå ôï ðñüãñáììá ôçò
âéâëéïèÞêçò ãéá åðéðëÝïí áðïãåõìáôéíÝò þñåò.

Êáíïíéóìüò Ëåéôïõñãßáò ÂéâëéïèÞêçò

1. ×ñÞóç ôçò âéâëéïèÞêçò êáé ôïõ õëéêïý ôçò ìðïñïýí íá êÜíïõí ðñïðôõ÷éáêïß êáé
ìåôáðôõ÷éáêïß öïéôçôÝò, äéäÜóêïíôåò, åñåõíçôÝò êáé ìÝëç ôïõ äéïéêçôéêïý ðñïóùðéêïý ôïõ
ÔìÞìáôïò Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÝóùí ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò.

2. Ç âéâëéïèÞêç äåí åßíáé äáíåéóôéêÞ.
3. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá áðåõèýíïíôáé óôïí/óôçí âéâëéïèçêÜñéï ãéá ïðïéáäÞðïôå

ðëçñïöïñßá Þ âïÞèåéá ó÷åôéêÜ ìå ôç ÷ñÞóç ôçò âéâëéïèÞêçò.
4. Åßíáé õðï÷ñÝùóç ôùí ÷ñçóôþí íá áêïëïõèïýí ôïõò êáíüíåò ëåéôïõñãßáò ôçò âéâëéïèÞêçò.
5. Äåí åðéôñÝðåôáé íá áöáéñïýí áðü ôá ñÜöéá êáé íá åðáíáôïðïèåôïýí ïé ßäéïé ôá âéâëßá êáé ôá

ðåñéïäéêÜ ðïõ ôïõò åíäéáöÝñïõí. Áõôü áðïôåëåß áðïêëåéóôéêÞ áñìïäéüôçôá ôïõ/ôçò
âéâëéïèçêÜñéïõ.

6. Ïé ÷ñÞóôåò ôçò âéâëéïèÞêçò ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéïýí ôá öùôïôõðéêÜ ìç÷áíÞìáôá, áöïý
ðñïìçèåõôïýí ôçí åéäéêÞ ìáãíçôéêÞ êÜñôá ðïõ äéáôßèåôáé áðü ôç âéâëéïèÞêç.

7. Áðáãïñåýåôáé áõóôçñþò ç áðïìÜêñõíóç âéâëßùí êáé ðåñéïäéêþí áðü ôï ÷þñï ôçò
âéâëéïèÞêçò ãéá ïéïíäÞðïôå ëüãï. Ç áðïìÜêñõíóç âéâëßùí Þ ðåñéïäéêþí Ý÷åé ùò óõíÝðåéá ôçí
ïñéóôéêÞ áöáßñåóç ôïõ äéêáéþìáôïò ÷ñÞóçò ôçò âéâëéïèÞêçò.

8. ÌÝóá óôç âéâëéïèÞêç ôçñåßôáé çóõ÷ßá êáé äåí åðéôñÝðåôáé ôï êÜðíéóìá Þ ç êáôáíÜëùóç ðïôþí
êáé ôñïößìùí.

9. Ïé ÷ñÞóôåò ôçò âéâëéïèÞêçò õðï÷ñåïýíôáé íá óÝâïíôáé êáé íá ôçñïýí ôïõò üñïõò õãéåéíÞò êáé
êáèáñéüôçôáò.

10. Åðßóçò, áðáãïñåýåôáé íá óçìåéþíïõí ìÝóá óôá âéâëßá Þ Üëëá Ýíôõðá ôçò âéâëéïèÞêçò. Áí
áõôü óõìâåß, ï õðáßôéïò õðï÷ñåïýôáé óôçí êáôáâïëÞ ôçò áîßáò ôïõ âéâëßïõ Þ ôïõ åíôýðïõ.

11. Ïé öïéôçôÝò (ìåôáðôõ÷éáêïß êáé ðôõ÷éáêïß) ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõí ôç âéâëéïèÞêç ìüíï
ìå ðñïóêüìéóç ôçò öïéôçôéêÞò ôïõò ôáõôüôçôáò.

12. ¼ðïéïò áñíåßôáé Þ ðáñáëåßðåé íá äåßîåé ôç öïéôçôéêÞ ôáõôüôçôá ïöåßëåé íá áðï÷ùñÞóåé áðü
ôï ÷þñï ôçò âéâëéïèÞêçò.

13. Äåí åðéôñÝðåôáé íá ãßíåé ÷ñÞóç ôùí õðçñåóéþí ôçò âéâëéïèÞêçò äéÜ áíôéðñïóþðïõ.
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14. Ï/Ç âéâëéïèçêÜñéïò Þ ï áêáäçìáúêüò õðåýèõíïò ôçò âéâëéïèÞêçò, Þ Ýíá áñìüäéï ðñüóùðï
ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ, ìðïñåß íá äéáôÜîåé ôï êëåßóéìï ôçò âéâëéïèÞêçò óå ïðïéáäÞðïôå
ðåñßðôùóç êñßíåé üôé åãêõìïíåßôáé êßíäõíïò ãéá ôç âéâëéïèÞêç, ôï ðñïóùðéêü Þ ôïõò ÷ñÞóôåò.

15. Êáíåßò äåí èá ðñÝðåé çèåëçìÝíá íá ìåôáêéíÞóåé, íá êáêïìåôá÷åéñéóôåß, íá êáôáóôñÝøåé Þ íá
áðïðåéñáèåß íá êáôáóôñÝøåé êÜðïéï âéâëßï Þ êÜðïéï Üëëï áíôéêåßìåíï Þ ïðïéïäÞðïôå Ýðéðëï
ôçò âéâëéïèÞêçò.

16. Äåí åðéôñÝðåôáé ç äéáíïìÞ Þ ç áíÜñôçóç áöéóþí, äéáöçìéóôéêþí åíôýðùí, åöçìåñßäùí Þ
Üëëïõ õëéêïý, áíåðßóçìùí åããñÜöùí ôçò âéâëéïèÞêçò Þ ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ, åêôüò áí õðÜñ÷åé
Ýãêñéóç ôïõ áêáäçìáúêïý õðåýèõíïõ ôçò âéâëéïèÞêçò.

ÅéäéêÝò ðëçñïöïñßåò

ÔÁÎÉÍÏÌÇÓÇ

Ôá âéâëßá åßíáé ôáîéíïìçìÝíá óýìöùíá ìå ôç äåêáäéêÞ ôáîéíüìçóç Dewey, ç ïðïßá ÷ùñßæåé ôç
ãíþóç óå 10 êýñéåò èåìáôéêÝò êáôçãïñßåò ìå âÜóç ôçí ôñéøÞöéá óçìåéïãñáößá 000-999. Ç
óçìåéïãñáößá åßíáé áñéèìïß ðïõ áíôéðñïóùðåýïõí ôï ëåêôéêü ìÝñïò ôùí èåìÜôùí (ð.÷. ï áñéèìüò
070 áíôéðñïóùðåýåé ôç Äçìïóéïãñáößá, ï áñéèìüò 659.1 ôç ÄéáöÞìéóç ê.ë.ð.). 

Ïé êýñéåò èåìáôéêÝò êáôçãïñßåò åßíáé:

- 000 ÃåíéêÞ êáôçãïñßá (Ãíþóç, ÐëçñïöïñéêÞ, ÅðéóôÞìç ôçò Âéâëéïèçêïíïìßáò êáé  ôçò
Ðëçñïöüñçóçò, Äçìïóéïãñáößá)

- 100 Öéëïóïößá  - Øõ÷ïëïãßá - Èñçóêåßá
- 300 ÊïéíùíéêÝò ÅðéóôÞìåò - Ãëþóóá- ÖõóéêÝò ÅðéóôÞìåò - ÌáèçìáôéêÜ
- 600 Ôå÷íïëïãßá (ÅöáñìïóìÝíåò ÅðéóôÞìåò) - ÔÝ÷íåò
- 800 Ëïãïôå÷íßá
- 900 Ãåùãñáößá - Éóôïñßá

ÔÁÎÉÈÅÔÇÓÇ

Ç ôïðïèÝôçóç ôùí âéâëßùí óôá ñÜöéá ãßíåôáé ìå âÜóç ôïí ôáîéèåôéêü áñéèìü (ï ôáîéíïìéêüò
áñéèìüò + ôá ôñßá ðñþôá ãñÜììáôá áðï ôï åðßèåôï ôïõ óõããñáöÝá Þ ôïí ôßôëï ôïõ âéâëßïõ  ð.÷
302.23 ÊÏÌ). Ãéá íá áðïöåýãåôå ôç ëÜèïò ôïðïèÝôçóç, áöÞóôå ôá âéâëßá ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôå
óôï åéäéêü Ýðéðëï ðïõ õðÜñ÷åé óôç âéâëéïèÞêç.

ÄÁÍÅÉÓÌÏÓ

Ç âéâëéïèÞêç äåí åßíáé äáíåéóôéêÞ. Ï ÷ñÞóôçò ìðïñåß íá âãÜëåé öùôïôõðßåò óôá öùôïôõðéêÜ
ìç÷áíÞìáôá ðïõ õðÜñ÷ïõí  óôç âéâëéïèÞêç êáé ëåéôïõñãïýí ìå ìáãíçôéêÞ êÜñôá ôçí ïðoßá
áãïñÜæåé áðü ôï ðñïóùðéêü. Ç öùôïôýðçóç ãßíåôáé ìå ðåñéïñéóìïýò ãéá ïñéóìÝíåò êáôçãïñßåò
âéâëßùí.

ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁÊÏ ÕËÉÊÏ

Åßíáé ôï õëéêü ðïõ ðáñÝ÷åé ãñÞãïñç ðëçñïöüñçóç ãéá Ýíá èÝìá, üðùò åãêõêëïðáßäåéåò,  ëåîéêÜ,
ðåñéïäéêÜ, äéáôñéâÝò  ê.Ü. Ôï õëéêü áõôü äå äáíåßæåôáé êáé öùôïôõðåßôáé  ìå ðåñéïñéóìïýò.
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ÔÌÇÌÁ ÄÉÄÁÊÔÉÊÙÍ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÙÍ 

¸÷åé äçìéïõñãçèåß áíåîÜñôçôï ôìÞìá ìå ðïëëáðëÜ áíôßôõðá ôùí âéâëßùí ãéá ôá ìáèÞìáôá üëùí
ôùí åîáìÞíùí (õðï÷ñåùôéêÜ, åðéëïãÞò, óåìéíÜñéá) ðñïðôõ÷éáêïý åðéðÝäïõ. Ïé öïéôçôÝò ðïõ
Ý÷ïõí åéóá÷èåß óôï ôìÞìá ìå êáôáôáêôÞñéåò åîåôÜóåéò, êáôüðéí áðüöáóçò ôçò ãåíéêÞò
óõíÝëåõóçò, Ý÷ïõí äéêáßùìá äáíåéóìïý ôùí âéâëßùí áõôþí (åöüóïí õðÜñ÷ïõí áíôßôõðá) ìüíï
ãéá ôçí ðåñßïäï ôùí åîåôÜóåùí. Áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ãéá íÝï äáíåéóìü åéíáé ç åðéóôñïöÞ
ôùí äáíåéóìÝíùí âéâëßùí.

ON-LINE ÐÑÏÓÂÁÓÇ ÓÔÇ ÓÕËËÏÃÇ ÔÇÓ ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇÓ

Ôï ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí Ý÷åé äçìéïõñãÞóåé åíéáßá âÜóç âéâëéïãñáöéêþí åããñáöþí ãéá ôéò
óõëëïãÝò ôùí âéâëéïèçêþí üëùí ôùí ÔìçìÜôùí ôïõ. Ãéá ôç äéá÷åßñéóç ôçò âÜóçò áõôÞò
÷ñçóéìïðïéåß ôï áõôïìáôïðïéçìÝíï óýóôçìá HORIZON.

Ôï Horizon áðïôåëåßôáé áðü äéáöïñåôéêÝò åöáñìïãÝò ðñïãñáììÜôùí, ôá õðïóõóôÞìáôá, ôá
ïðïßá åîõðçñåôïýí äéáöïñåôéêÝò ëåéôïõñãßåò ôçò âéâëéïèÞêçò.

Ôï õðïóýóôçìá  ìå ôï ïðïßï ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé on-line ðñüóâáóç óôç âÜóç åßíáé ï OPAC (ON LINE
PUBLIC ACCESS CATALOGUE / ÁÍÏÉ×ÔÏÓ ÄÇÌÏÓÉÏÓ ÊÁÔÁËÏÃÏÓ ÂÉÂËÉÏÈÇÊÙÍ ÅÊÐÁ).
Ï ÷ñÞóôçò öôÜíåé óôïí OPAC ìÝóá áðü ôç äéåýèõíóç: www.lib.uoa.gr

ÁÍÁÆÇÔÇÓÇ ÌÅÓÙ ÔÏÕ OPAC

ÕðÜñ÷ïõí äýï åðéëïãÝò: 
ÁÐËÇ ÁÍÁÆÇÔÇÓÇ:  Ç áíáæÞôçóç áõôÞ ãßíåôáé ìÝ' Ýíá óõãêåêñéìÝíï óôïé÷åßï êÜèå öïñÜ:
ÓÕÃÃÑÁÖÅÁ: Åðþíõìï, ¼íïìá ð.÷. Gunter, Barrie.
TÉÔËÏ: ÃñÜöåôå ìå áêñßâåéá ôéò ëÝîåéò ôïõ ôßôëïõ, áãíïåßóôå ôá Üñèñá ðïõ õðÜñ÷ïõí óôçí áñ÷Þ
ôïõ.
Ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò áíáæÞôçóçò äåß÷íïõí ôïí áñéèìü ôùí âéâëßùí ðïõ âñÝèçêáí. ÅðéëÝãïíôáò
ôï âéâëßï, âëÝðåôå  ôç ëåðôïìåñÞ ðåñéãñáöÞ ôïõ êáé óå ðïéÜ âéâëéïèÞêç âñßóêåôáé. (Óçìåéþíåôå
ôïí ôáîéèåôéêü áñéèìü ôïõ âéâëßïõ ãéá ôçí êáëýôåñï åíôïðéóìü ôïõ óôá ñÜöéá.).
ÓÕÍÈÅÔÇ ÁÍÁÆÇÔÇÓÇ: Åßíáé ç óõíäõáóìÝíç áíáæÞôçóç ìå ôåëåóôÝò (êáé, ü÷é) Þ
ðåñéïñéóìïýò (ð.÷. ìüíï ôï ïðôéêïáêïõóôéêü õëéêü ìéáò âéâëéïèÞêçò).

Ðëçñïöïñßåò ãéá ôç äéáäéêáóßá ôçò áíáæÞôçóçò èá âñåßôå óôçí áñ÷éêÞ óåëßäá ôïõ OPAC.
ÁËËÅÓ ON LINE ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ ÔÙÍ ÂÉÂËÉÏÈÇÊÙÍ ÔÏÕ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÁÈÇÍÙÍ
ÌÝóá áðü ôçí çëåêôñïíéêÞ äéåýèõíóç www.lib.uoa.gr Ý÷åôå ðñüóâáóç êáé óôéò õðçñåóßåò:

ØçöéáêÞ ÂéâëéïèÞêç

ÌÝóù áõôÞò ôçò åðéëïãÞò Ý÷åôå ðñüóâáóç óå åðéóôçìïíéêÜ ðåñéïäéêÜ äéáöüñùí
åêäïôéêþí ïßêùí, óôïí êáôÜëïãï ôùí çëåêôñïíéêþí ðåñéïäéêþí ôïõ ÅÊÐÁ, ôïõ
HEALLINK, óôçí øçöéáêÞ âéâëéïèÞêç ôïõ ÅÊÔ üðïõ ìðïñåßôå íá áíáæçôÞóåôå
ðåñéëÞøåéò  Üñèñùí (abstracts) Þ óå ðïëëÝò ðåñéðôþóåéò ïëüêëçñï ôï Üñèñï (fulltext).

On-line cd roms

ÌÝóù áõôÞò ôçò åðéëïãÞò Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá ðñüóâáóçò óå âÜóåéò äåäïìÝíùí áð' üðïõ
ìðïñåßôå íá áíôëÞóåôå åðéóôçìïíéêÞ ðëçñïöüñçóç óå åîåéäéêåõìÝíá ãíùóôéêÜ
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áíôéêåßìåíá (ÊïéíùíéêÝò ÅðéóôÞìåò, ÐïëéôéêÝò ÅðéóôÞìåò, Ãëùóóïëïãßá, ÄéåèíÞ
âéâëéïãñáößá, äéåèíÞ êáôÜëïãï ðåñéïäéêþí, Ôå÷íïëïãßá, ÖõóéêÝò ÅðéóôÞìåò ê.á.)Ôï
ðñïóùðéêü èá ôïðïèåôÞóåé ôï áðáñáßôçôï password ãéá ôçí ðñüóâáóç.

ÙÑÁÑÉÏ ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇÓ

Ç âéâëéïèÞêç åßíáé áíïé÷ôÞ ÄåõôÝñá ùò ÐáñáóêåõÞ, ôï ùñÜñéï üìùò  äåí åßíáé óôáèåñü, ãé'áõôü
èá ðñÝðåé íá óõìâïõëåýåóôå ôéò áíáêïéíþóåéò ðïõ õðÜñ÷ïõí óôïí ðßíáêá áíáêïéíþóåùí, óôï
site Þ íá åðéêïéíùíåßôå ôçëåöùíéêÜ ìå ôç âéâëéïèÞêç.

WEB SITE

Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôç âéâëéïèÞêç (éóôïñéêü, óõëëïãÞ, äáíåéóìüò áíáêïéíþóåéò,
links) èá âñåßôå óôçí çëåêôñïíéêÞ äéåýèõíóç ôùí âéâëéïèçêþí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ www.lib.uoa.gr
(ÅðéëïãÞ: ÊåíôñéêÞ âéâëéïèÞêç Ïéêïíïìéêþí êáé Ðïëéôéêþí Åðéóôçìþí).

ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇ ÌÅÔÁÐÔÕ×ÉÁÊÙÍ ÖÏÉÔÇÔÙÍ

ÊÜèå áêáäçìáúêü Ýôïò áðáó÷ïëïýíôáé óôç âéâëéïèÞêç ìåôáðôõ÷éáêïß öïéôçôÝò, ïé ïðïßïé
óõìâÜëëïõí áðïôåëåóìáôéêÜ óôç ëåéôïõñãßá ôçò.

Áêáäçìáúêüò õðåýèõíïò ôçò âéâëéïèÞêçò: ËÝêôïñáò Ä. Ãêïýóêïò.

Õðåýèõíç Âéâëéïèçêïíüìïò: Ë. Ôóþëá, Âéâëéïèçêïíüìïò � Íçðéáãùãüò, 
MSc Åðéêïéíùíßá êáé ÌÌÅ, ôçë. 210-3689253, etsola@lib.uoa.gr

Ìáñßá Ðïëßôïõ, Âéâëéïèçêïíüìïò, ôçë. 210-3689256, mpolitou@lib.uoa.gr
ÓÜââáò ÊéíáìðÜò, Âéâëéïèçêïíüìïò, ôçë. 210- 3689269, skinambas@lib.uoa.gr

Ç çëåêôñïíéêÞ äéåýèõíóç ôçò âéâëéïèÞêçò åßíáé: http://www.lib.uoa.gr/libraries/mme_gr.html
Äéåýèõíóç çëåêôñïíéêïý ôá÷õäñïìåßïõ âéâëéïèÞêçò(e-mail): epikmme@lib.uoa.gr
Fax: 210-3689258

ÐÑÁÊÔÉÊÇ ÁÓÊÇÓÇ

Áðü ôï 1993 ïñãáíþíåôáé áõôüíïìá áðü ôï ÔìÞìá ÐñáêôéêÞ ¢óêçóç ìåãÜëïõ áñéèìïý
öïéôçôþí êáé öïéôçôñéþí óôéò åöçìåñßäåò ÊáèçìåñéíÞ, ÁõãÞ êáé Åëåõèåñïôõðßá, óôï ðåñéïäéêü
ÌÅÔÑÏ, óôïõò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò Flash, ÅÑÁ êáé Ìåëùäßá êáé óôïõò ôçëåïðôéêïýò
óôáèìïýò ÅÔ-1, ÍÅÔ, MEGA êáé STAR, ìå õðåýèõíï ôïí ÊáèçãçôÞ ê. Óô. Ðáðáèáíáóüðïõëï.

Åðßóçò, êáôÜ ôá áêáäçìáúêÜ Ýôç 1997-1998 êáé 1998-1999 ç ÐñáêôéêÞ ¢óêçóç ôïõ ÔìÞìáôïò
áêïëïýèçóå ôï áíôßóôïé÷ï ðñüãñáììá ôïõ ÕÐÅÐÈ (Åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá Åêðáßäåõóçò
êáé Áñ÷éêÞò ÅðáããåëìáôéêÞò ÊáôÜñôéóçò) ìå õðåýèõíï ôïí ÊáèçãçôÞ ê. Ìé÷Üëç ÌåúìÜñç.
MåãÜëïò áñéèìüò ôñéôïåôþí êáé ôåôáñôïåôþí öïéôçôþí ôïõ ÔìÞìáôïò áðáó÷ïëÞèçêå óå
åðé÷åéñÞóåéò êáé ïñãáíéóìïýò ðïõ óõíäÝïíôáé Üìåóá ìå ôï áíôéêåßìåíï ôùí Óðïõäþí ôïõò.
ÅíäåéêôéêÜ áíáöÝñïíôáé: óôïí ôïìÝá ôçò äçìïóéïãñáößáò ç ÅÑÁ êáé ôï ðåñéïäéêü Áèçíüñáìá,
óôïí ôïìÝá ôçò äéáöÞìéóçò ç Amirati Puris Lintas, óôïí ôïìÝá ôùí Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí ç
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ÏëõìðéáêÞ Áåñïðïñßá êáé ç ÅëëçíïáìåñéêáíéêÞ ¸íùóç, óôïí ôïìÝá ôùí ÍÝùí Ôå÷íïëïãéþí ç
Post Reality êáé óôïí ÔïìÝá ôçò ÐïëéôéóôéêÞò Äéá÷åßñéóçò ôï Åèíéêü ÊÝíôñï Âéâëßïõ êáé ôï
ßäñõìá Èçóáõñüò ôçò ÅëëçíéêÞò Ãëþóóçò. 

ÓÞìåñá ç ÐñáêôéêÞ ¢óêçóç óõíå÷ßæåôáé óôï ðëáßóéï ôïõ ÅÓÐÁ ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò, ìå
õðåýèõíï ôïí ÁíáðëçñùôÞ ÊáèçãçôÞ ê. Ì. ×áéñåôÜêç.

Óå ðïëëÝò ðåñéðôþóåéò ç ÐñáêôéêÞ ¢óêçóç ôùí öïéôçôþí Ý÷åé óõìâÜëåé ïõóéáóôéêÜ óôçí
åðßôåõîç ôçò åðáããåëìáôéêÞò ôïõò áðïêáôÜóôáóçò

ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÅÓ ÔÏÕ ÔÌÇÌÁÔÏÓ
(åíäåéêôéêÞ áíáöïñÜ)

ÓõíÝäñéá - ÓåìéíÜñéá - Åêäçëþóåéò

- «From Computer Graphics to Virtual Reality»
ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï-Åáñéíü Ó÷ïëåßï óôá øçöéáêÜ åðéêïéíùíéáêÜ ìÝóá, 
Åêðáéäåõôéêü ÊÝíôñï Á.Ô.Å., 1-4 Ìáñôßïõ 1994 

- «Ç ÊáôáóêåõÞ ôçò Ðñáãìáôéêüôçôáò êáé ôá Ì.Ì.Å»
ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï, ÆÜððåéï 24-27 Áðñéëßïõ 1996
êåíôñéêüò ïìéëçôÞò:  Professor George Gerbner, University of Pennsylvania

- «Åîïõóßá - Âßá - Ðüíïò»
ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï, ÊïñãéáëÝíåéïò êáé Áíáñãýñéïò Ó÷ïëÞ, ÓðÝôóåò, 13-16 MáÀïõ 1997

- «ÆçôÞìáôá äçìïóéïãñáöéêÞò äåïíôïëïãßáò»
ÓåìéíÜñéï, ÁèÞíá 1-2 Äåêåìâñßïõ 1997
×ïñçãïß: Õðïõñãåßï Ôýðïõ êáé Ì.Ì.Å. êáé Ìïñöùôéêü ÔìÞìá Ðñåóâåßáò Ç.Ð.Á.

- «Êïéíïâïýëéï êáé ÌÌÅ»
ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï, ÆÜððåéï 1-2 Ïêôùâñßïõ 1998
Óå óõíåñãáóßá ìå ôç ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞíùí

- Äéçìåñßäåò ãéá ôïõò ôñéôïåôåßò êáé åðß ðôõ÷ßù öïéôçôÝò ôùí ôñéþí Ðáíåðéóôçìéêêþí ÔìçìÜôùí
Åðéêïéíùíßáò, Äçìïóéïãñáößáò êáé ÌÌÅ 
ÓõíäéïñãÜíùóç: Õðïõñãåßï Ôýðïõ êáé ÌÝóùí ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò, ÐáíåðéóôçìéáêÜ
ÔìÞìáôá  Åðéêïéíùíßáò, Äçìïóéïãñáößáò êáé ÌÌÅ, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003

- «Ôï Êïéíïâïýëéï óôïí Ôýðï êáé ôçí Ôçëåüñáóç»
Çìåñßäá, 18 Éáíïõáñßïõ 2000 
Óå óõíåñãáóßá ìå ôç ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞíùí

-  «ÅÌÌÅßò Åðéêïéíùíïýìå»
ÔñéÞìåñï åêäçëþóåùí ìå åõèýíç ôùí ðñùôïåôþí öïéôçôþí ôïõ ÔìÞìáôïò (èåáôñéêÞ
ðáñÜóôáóç, óõíáõëßá ñïê ìïõóéêÞò, Ýêèåóç óêßôóïõ-öùôïãñáößáò, óõíÝäñéï «Êáôåõèýíóåéò
óôçí Åðéêïéíùíßá», óõæÞôçóç ìå èÝìá «ÓðïõäÝò Åðéêïéíùíßáò óôçí ÅëëÜäá», ðïéçôéêÞ
âñáäéÜ, ðñïâïëÞ ôáéíéþí êáé âßíôåï)
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Êáëáìéþôïõ 2 êáé ðåæüäñïìïò Åñìïý, ÊáðíéêáñÝá, 24-26 ÌáÀïõ 2000

- «H ØçöéáêÞ Ðñüêëçóç: Ì.Ì.Å êáé Äçìïêñáôßá»
ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï, ÆÜððåéï 10-12 MáÀïõ 2001
êåíôñéêüò ïìéëçôÞò:  Professor Neil Postman, New York University

- «Óåîïõáëéêüôçôåò êáé Êïéíùíßá»
ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï, ÖéëïóïöéêÞ Ó÷ïëÞ - Aula,  4-6 Ïêôùâñßïõ 2001

- Óõíåñãáóßá ìå ôçí ÏñãáíùôéêÞ ÅðéôñïðÞ ôùí Ïëõìðéáêþí Áãþíùí 2004 óôïõò åîÞò ôïìåßò:
á) ÑáäéïôçëåïðôéêÞ ìåôÜäïóç ôùí Ïëõìðéáêþí áãþíùí, üðïõ èá ðñïóëçöèïýí  800

öïéôÝò/ôñéåò.

â) Äçìüóéåò ó÷Ýóåéò êáé åêäçëþóåéò ôïõ ÁèÞíá 2004.
ã) Ãñáöåßï Ôýðïõ ôùí Ïëõìðéáêþí Áãþíùí

- Ïìéëßá ôïõ ÊáèçãçôÞ ôïõ Birbeck College ôïõ Ëïíäßíïõ,  Ian Cristie ìå èÝìá «Ï âñåôáíéêüò
êéíçìáôïãñÜöïò ìåôáîý ôïõ åõñùðáúêïý êáé ôïõ áìåñéêáíéêïý», ÖåâñïõÜñéïò 2003. 

- ÓõíÝäñéï «Ôï ðÜó÷ïí óþìá: Ïé ðïëéôéóìéêÝò óðïõäÝò óÞìåñá êáé áýñéï» Ìïõóåßï Éóôïñßáò
Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, 23-24 ÌáÀïõ 2003

- ÓõíÝäñéï «Åðéêïéíùíßá,  ÐïëéôéêÞ êáé íÝåò ôå÷íïëïãßåò», Ìïõóåßï Éóôïñßáò Ðáíåðéóôçìßïõ
Áèçíþí, 26 ÌáÀïõ 2003

- ÄéïñãÜíùóç 4ïõ Óõíåäñßïõ ÊëéíéêÞò Êïéíùíéïëïãßáò êáé ÊëéíéêÞò ÊïéíùíéêÞò Øõ÷ïëïãßáò
ìå ôßôëï «Êïéíùíßåò óå êñßóç êáé áíáæÞôçóç íïÞìáôïò»
ÁèÞíá-ÓðÝôóåò 28 ÌáÀïõ-1 Éïõíßïõ 2003

- Åðïðôåßá ôçò äéïñãÜíùóçò ôïõ Åèíéêïý Äéáãùíéóìïý Âñáâåßùí ÐïëõìÝóùí Mïbius, ãéá ôéò
êáëýôåñåò øçöéáêÝò äçìéïõñãßåò óôï ÷þñï ôïõ ðïëéôéóìïý, ôçò åêðáßäåõóçò, ôçò åðéóôÞìçò
êáé ôçò ìõèïðëáóßáò (1999-2005)

- Åðïðôåßá ôïõ 11ïõ ÄéåèíÞ Äéáãùíéóìïý Âñáâåßùí ÐïëõìÝóùí Mïbius, 
ÁèÞíá, 5-8 Íïåìâñßïõ 2003

- Óõììåôï÷Þ ôïõ ÔìÞìáôïò óôï Äéáôìçìáôéêü Ðñüãñáììá Ìåôáðôõ÷éáêþí Óðïõäþí
«Ôå÷íïëïãßåò ôçò Åðéêïéíùíßáò êáé ôçò Ðëçñïöïñßáò óôçí Åêðáßäåõóç», ðïõ äéïñãáíþíåôáé
óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÔìÞìá Åêðáßäåõóçò êáé ÁãùãÞò óôçí Ðñïó÷ïëéêÞ Çëéêßá, ôï ÔìÞìá
Åðéóôçìüíùí Ìç÷áíéêþí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëßáò êáé ôï ÔìÞìá ÇëåêôñïíéêÞò ôïõ ÔÅÉ
ÐåéñáéÜ.

- Çìåñßäá 28 Íïåìâñßïõ 2005 «Ôá ÌÝóá åí ÐïëÝìù»

- ÄéåèíÝò óõìðüóéï óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÔìÞìá Éóôïñßáò «Ôï ðáñüí ôçò Éóôïñßáò», 
4 Íïåìâñßïõ 2007

- ÄéåèíÝò óõíÝäñéï «EUTIC 2007 � ÐñïêëÞóåéò êáé ×ñÞóåéò ôùí ÔÐÅ: ÄéÜ÷õóç ôùí ÌÝóùí
êáé ôçò Ðëçñïöïñßáò: ðñïò ìéá áíïéêôÞ êïéíùíßá», 7-10 Íïåìâñßïõ 2007 

- Çìåñßäá óôï ðëáßóéï ôïõ 48ïõ ÖåóôéâÜë ÊéíçìáôïãñÜöïõ Èåóóáëïíßêçò, «ÊéíçìáôïãñáöéêÜ
áñ÷åßá: Óêáðáíåßò óôçí áîéïðïßçóç ôçò ÐïëéôéóôéêÞò ÊëçñïíïìéÜò», 19 Íïåìâñßïõ 2007 
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- Çìåñßäá óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÔìÞìá Ìïõóéêþí Óðïõäþí «ÌïõóéêÞ êáé ÐïëéôéêÞ», 

- Çìåñßäá «50 ÷ñüíéá áðü ôï èÜíáôï ôïõ Â. ÑÜé÷: ç Éóôïñßá ìéáò áðþèçóçò», 27 Íïåìâñßïõ
2007 

- ÓõíäéïñãÜíùóç êáé óõììåôï÷Þ ôïõ ÔìÞìáôïò óôï ÓõíÝäñéï ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò
ÅíçìÝñùóçò-Åðéêïéíùíßáò ìå ôá áíôßóôïé÷á ÔìÞìáôá ôïõ Ðáíôåßïõ êáé ôïõ ÁñéóôïôÝëåéïõ, 15
êáé 16- ÌáÀïõ 2008

- ÄéåèíÝò óõíÝäñéï «ØçöéáêÜ ÌÝóá Åðéêïéíùíßáò», 22 ÌáÀïõ 2008

- Óõììåôï÷Þ êáé óõíäéïñãáÜíùóç ôïõ  5ïõ  ÖåóôéâÜë Ðñùôïðïñéáêïý  ÊéíçìáôïãñÜöïõ 13-22
ÌáÀïõ 2008

- ØÞöéóìá äéáìáñôõñßáò ôçò Ã.Ó. óôéò 24-1-2008 ó÷åôéêÜ ìå ôç «ÄçìïóéïãñáöéêÞ Äåïíôïëïãßá
êáé ôá öáéíüìåíá äéáöèïñÜò»

- 5ï ÖåóôéâÜë Ðñùôïðïñéáêïý ÊéíçìáôïãñÜöïõ 13-22/5-2008

- Çìåñßäá Ýñãïõ Åðéíüçóç (ðáñïõóßáóç êáé äéÜ÷õóç ôùí áðïôåëåóìÜôùí ôïõ Ýñãïõ ÅÐÅÁÅÊ
ÅÐÉÍÏÇÓÇ - Åîåéäßêåõóç åêðáéäåõôéêþí - åéäéêïý åêðáéäåõôéêïý ðñïóùðéêïý êáé
ðáñáãùãÞ åêðáéäåõôéêïý õëéêïý ãéá Þðéá íïçôéêÞ êáèõóôÝñçóç), 29-11-2008 

- Åêäçëþóåéò «ÌÝñåò åõ÷ñçóôßáò êáé ðñïóâáóéìüôçôáò», 10-14/11/2008 

- ÓõíÝäñéï «Globalization and Pornography», 29-30 Óåðô. 2008

- Çìåñßäá «Ôï èåóìéêü ðëáßóéï ãéá ôç ñáäéïöùíßá êáé ôçí ôçëåüñáóç», 6-6-2008.

- 2ç ÄéåèíÞò ÓõíÜíôçóç «Åîüñéóôïé óôï äÝñìá ìáò: Áðü ôç ìéá ôáõôüôçôá óôçí Üëëç», 28
ÌáÀïõ 2009. 

- ÄéåèíÝò óõíÝäñéï «ÍÝá ÌÝóá, ÍÝï Ðåñéå÷üìåíï;» óå óõíåñãáóßá ìå ôï Éíóôéôïýôï
Ïðôéêïáêïõóôéêþí ÌÝóùí, 7 Ïêôùâñßïõ 2009.

- ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï �Europe and the media: new developments in social theory and research�, 
29-30 Ïêôùâñßïõ 2010

- ÇìÝñåò Åõ÷ñçóôßáò êáé Ðñïóâáóéìüôçôáò, ÍïÝìâñéïò 2010

- �ÕâñéäéêÞ Ðüëç�, 4-5 Ìáñôßïõ 2011

Âñáâåßï ÄçìïóéïãñáöéêÞò Áñéóôåßáò «ÁëÝêïò Ëéäùñßêçò»

Ôï ÔìÞìá èÝóðéóå ôï 1998 ôï «Âñáâåßï ÄçìïóéïãñáöéêÞò Áñéóôåßáò ÁëÝêïò Ëéäùñßêçò» óôç
ìíÞìç ôïõ åðéöáíïýò äçìïóéïãñÜöïõ êáé óõããñáöÝá. Ôï âñáâåßï áðïíÝìåôáé êÜèå 2 ÷ñüíéá êáé
óõíïäåýåôáé áðü ÷ñçìáôéêü Ýðáèëï. 

Ôï ðñþôï âñáâåßï «ÁëÝêïò Ëéäùñßêçò» áðåíåìÞèç óôïí äçìïóéïãñÜöï, ÂïõëåõôÞ, ðñþçí
EõñùâïõëåõôÞ êáé ðñþçí Yðïõñãü EèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí, ê. ÐÝôñï Åõèõìßïõ.
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Tï Âñáâåßï áðåíåìÞèç ãéá äåýôåñç öïñÜ ôï 2001 óôïí ðáëáßìá÷ï äçìïóéïãñÜöï ê. Óïöéáíü
Xñõóïóôïìßäç. Ôï 2003 ôï âñáâåßï áðåíåìÞèç óôï äçìïóéïãñÜöï ê. ÈáíÜóç ËÜëá.

Åðßóçò, ôï ÔìÞìá Ý÷åé áíáëÜâåé ôçí çëåêôñïíéêÞ êáôáãñáöÞ-ôáîéíüìçóç êáé åðåîåñãáóßá ôïõ
äçìïóéïãñáöéêïý Áñ÷åßïõ ÁëÝêïõ Ëéäùñßêç.

Ðåñéïäéêü åëåëåý

Õðü ôçí áéãßäá ôïõ ÔìÞìáôïò åêäßäåôáé åôÞóéï äéåðéóôçìïíéêü åñåõíçôéêü ðåñéïäéêü ôÝ÷íçò ìå
ôïí ôßôëï åëåëåý. Ôï åëåëåý áðïôåëåß ðñïúüí óõíåñãáóßáò äéäáóêüíôùí êáé öïéôçôñéþí/öïéôçôþí
ôïõ ÔìÞìáôïò õðü ôç äéåýèõíóç êáé åðßâëåøç ôçò ÊáèçãÞôñéáò ê. ÐÝðçò Ñçãïðïýëïõ. 
Óôï ôåý÷ïò ôïõ 2011 ðåñéëáìâÜíïíôáé ôá ðñáêôéêÜ ôïõ "Äéåèíïýò Óõìðïóßïõ Åîüñéóôïé óôï
äÝñìá ìáò: Áðü ôçí ìéá ôáõôüôçôá óôçí Üëëç", ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôçí ÁèÞíá, ôïí ÌÜéï ôïõ
2009. Ôï óõìðüóéï áõôü óõíå÷ßæåé êáé åìâáèýíåé óôçí ðñïâëçìáôéêÞ ìéáò ðñþôçò óõíÜíôçóçò
óôï Ðáñßóé, ôïí ÖåâñïõÜñéï ôïõ 2009, ìå èÝìá ôï æÞôçìá ôçò ôáõôüôçôáò, üôáí áõôÞ ðáýåé íá
áðïôåëåß äåäïìÝíï êáé âéþíåôáé ùò ðåñéðÝôåéá, áãùíßá, ôñáýìá.

ÈåáôñéêÜ Äñþìåíá

� ÈåáôñéêÞ ïìÜäá ÔìÞìáôïò
Õðåýèõíç: ÐÝðç Ñçãïðïýëïõ

ÐáñáãùãÝò ðïõ Ý÷ïõí ãßíåé:
Óáßîðçñ, Ôñéêõìßá: Áíáëüãéï, 1993
Åãþ, ï ÂëáäéìÞñ Ìáãéáêüöóêõ: ðáñïõóßáóç âáóéóìÝíç óå íôïêïõìÝíôá êáé ìáñôõñßåò ãýñù áðü

ôç æùÞ êáé ôï èÜíáôï ôïõ Ñþóïõ ðïéçôÞ, 1994
Ï îåðåóìÝíïò Äåñâßóçò: ðáñÜóôáóç âáóéóìÝíç óôï ïìüôéôëï Ýñãï ôïõ Áë. ÐáðáäéáìÜíôç êáé óå

Üëëá Ýñãá ó÷åôéêÜ ìå ôïõò Äåñâßóçäåò, 1995
Ï ÌðÜõñïí óôçí ÁèÞíá: Ýñãï âáóéóìÝíï óôç æùÞ êáé ôï Ýñãï ôïõ ðïéçôÞ ÌðÜõñïí, áëëÜ êáé óå

êåßìåíá ãéá ôçí ÁèÞíá ðïõ åðéóêÝöèçêå óôéò áñ÷Ýò ôïõ 19ïõ áéþíá, 1996
Ç Ðáíäþñá êáé ïé áäåëöÝò ôçò: Ýñãï âáóéóìÝíï óå êåßìåíá ðïõ ìéëïýí ãéá ôç ãõíáßêá-ìç÷áíÞ,

ãéá ôç ãõíáßêá-ðáãßäá êáé êïýêëá, óôï ðëáßóéï ôçò áíáßñåóçò ôïõ áíäñïêñáôéêïý áõôïý
ìïíôÝëïõ, 1998

Ôï ãåöýñé ôïõ Äñßíïõ: Ýñãï âáóéóìÝíï óôï ïìüôéôëï ìõèéóôüñçìá ôïõ ºâï ¢íôñéôò, 1999
Ìçí äáãêþíåôå ôïõò âñõêüëáêåò: Ýñãï ôùí Ð. Ñçãïðïýëïõ - Ã. ÁíäñåÜäç, 2000
Ï «Üëëïò» ìåôÜ ôçí êáôáóôñïöÞ: ÎÝíïé, ðñüóöõãåò êáé ìåôáíÜóôåò: Ýñãï âáóéóìÝíï óå ìáñôõñßåò

êáé êåßìåíá ó÷åôéêÜ ìå ôïí îÝíï, ôïí éêÝôç, ôïí áíÝóôéï, ìå áöïñìÞ ôá 50 ÷ñüíéá áðü ôçí
ßäñõóç ôçò ¾ðáôçò Áñìïóôåßáò ôïõ Ï.Ç.Å.

Ìáñôõñßá: äñáìáôïðïßçóç ìáñôõñéþí ãéá ôïõò ïëïêëçñùôéóìïýò ôïõ 20ïý áéþíá.

Ç äéåýèõíóç Ýñåõíáò, ôá êåßìåíá êáé ç óêçíïèåóßá åßíáé ôçò ÐÝðçò Ñçãïðïýëïõ. Ïé
ðáñáóôÜóåéò ãßíïíôáé óôï Ìïõóåßï Éóôïñßáò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, Èüëïõ 5 êáé
Êëåøýäñáò.  

Ôï 1997 ïëïêëçñþèçêå ç óõìðáñáãùãÞ ôïõ ÔìÞìáôïò Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÝóùí ÌáæéêÞò
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ÅíçìÝñùóçò ãéá ôç ãåéôïíéÜ ôïõ ØõññÞ. Ôï íôïêõìáíôÝñ áõôü ðÞñå ôï ðñþôï âñáâåßï óôï
ÖåóôéâÜë Ìðáñ ôï 1998.

� «ÐáììÞôéò» ÏìÜäá Åðéêïéíùíßáò Öïéôçôþí ôïõ ÔìÞìáôïò

Óáßîðçñ, ÌÜêâåè: èåáôñéêÞ ðáñÜóôáóç, 2-10 ÌáÀïõ 2001, Óôïýíôéï ËÞäñá.

� ÅñãáóôÞñéï Ãéïñïýìðá/ÂÜê÷åò

ÁöñïáìåñéêáíéêÝò ôåëåôïõñãßåò êáé ôñáãùäßá, ÄéÜëåîç ãéá ôç Ãéïñïýìðá êáé ôï ÈÝáôñï.
Èßáóïò Ìðïõåíôßá, Êïýâá
Óôïýíôéï ËÞäñá, 7-16 Éïõíßïõ 2000
ÓõíäéïñãÜíùóç ìå ôï ÔìÞìá Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÌÅ ôïõ Ðáíôåßïõ Ðáíåðéóôçìßïõ.

Äéáäéêôõáêü ñáäéüöùíï

Áðü ôï ÍïÝìâñéï ôïõ 2000 ëåéôïõñãåß ôï äéêôõáêü ñáäéüöùíï ôïõ ÔìÞìáôïò óôç äéåýèõíóç
www.media.uoa.gr/radio. Ôçí åõèýíç ôïõ ðñïãñÜììáôïò, êáèþò êáé ôçí ôå÷íéêÞ õðïóôÞñéîç ôçò
üëçò ðñïóðÜèåéáò Ý÷ïõí áíáëÜâåé áðïêëåéóôéêÜ öïéôçôÝò êáé öïéôÞôñéåò ôïõ ÔìÞìáôïò ìå ôï
óõíôïíéóìü ôïõ Íßêïõ Ìýñôïõ, ÅÅÄÉÐ.

Óýëëïãïò Áðïöïßôùí (www.media.uoa.gr/graduates)

Óôéò 14 Ìáñôßïõ ôïõ 2001 ðñáãìáôïðïéÞèçêå ç ðñþôç óõíÜíôçóç ôùí áðïöïßôùí ôïõ ÔìÞìáôïò
ìå óêïðü ôç óýóôáóç Óõëëüãïõ Áðïöïßôùí, ï ïðïßïò êáé ëåéôïýñãçóå åðéóÞìùò ôï ÄåêÝìâñéï
ôïõ 2001. Óêïðüò ôïõ Óõëëüãïõ åßíáé, ìåôáîý Üëëùí, ç åðéóôçìïíéêÞ êáé ôå÷íéêÞ åíçìÝñùóç
êáèþò êáé ç ðñïÜóðéóç êáé ç ðñïþèçóç ôùí óõëëïãéêþí óõìöåñüíôùí ôùí ìåëþí ôïõ.

ôçë.: 210 368 9425
e-mail address: graduates@media.uoa.gr

ÅêðáéäåõôéêÞ ÅêäñïìÞ Extra Muros

Ìå áðüöáóç ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôïõ ÔìÞìáôïò (4/4/2000) äßäåôáé ç äõíáôüôçôá ãéá ôçí
ðñáãìáôïðïßçóç åêðáéäåõôéêþí åêäñïìþí, óôçí ÅëëÜäá êáé ôï åîùôåñéêü, ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå
óõãêåêñéìÝíá ìáèÞìáôá. ÐéëïôéêÜ äåêáðÝíôå öïéôçôÝò êáé öïéôÞôñéåò ôïõ ÐÌÓ åðéóêÝöèçêáí
ôéò ÂñõîÝëëåò ôïí Éïýíéï ôïõ 2001.

«ÐáñáôçñçôÞñéï» êáôáóôÜóåùí êñßóçò

Ôï ÔìÞìá áíÝëáâå ôçí ðñùôïâïõëßá ãéá ôç äçìéïõñãßá «Ðáñáôçñçôçñßïõ», ìå áöïñìÞ ôçí
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êÜëõøç áðü ôá ÌÌÅ ôùí ôåêôáéíïìÝíùí óôá ÂáëêÜíéá (ÃéïõãêïóëáâéêÞ êñßóç-ÊïóóõöïðÝäéï). 
Óôçí ðñùôïâïõëßá áõôÞ óõììåôåß÷áí åêðñüóùðïé ôùí öïñÝùí ìåëÝôçò êáé äéá÷åßñéóçò ôçò
ðëçñïöïñßáò óôç ÷þñá ìáò.

ÅñåõíçôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò

Tï TìÞìá, óôï ðëáßóéï ôùí åñåõíçôéêþí ôïõ äñáóôçñéïôÞôùí ðïõ áðïóêïðïýí óôçí êáôÜñôéóç
ôùí öïéôçôþí ðïõ åðéèõìïýí ôçí Ýñåõíá óôï óýã÷ñïíï åðéêïéíùíéáêü ðåñéâÜëëïí ôçò ÷þñáò,
äéåíåñãåß Ýñåõíåò óôá ðáñáêÜôù ðåäßá:

� ¸ñåõíá óôç êáôáíÜëùóç ôùí MME
� ¸ñåõíá áêñïáìáôéêüôçôáò
� ¸ñåõíá óôç äéáìüñöùóç ôçò èåìáôïëïãßáò ôùí MME
� ¸ñåõíá ãéá ôïí åèíéêéóìü êáé ôç äçìïóéïðïßçóÞ ôïõ áðü ôá MME
� Kïéíùíéêüò áðïêëåéóìüò (îÝíïé ðñüóöõãåò êáé ìåôáíÜóôåò óôç ÷þñá ìáò) ìå ôç ìÝèïäï ôùí

«áöçãÞóåùí æùÞò» ìÝóá áðü ôï ðñßóìá ôçò êëéíéêÞò êïéíùíéêÞò øõ÷ïëïãßáò.
� ÐïéïôéêÞ Ýñåõíá óôç Øõ÷ïëïãßá ôçò Eðéêïéíùíßáò
� ÐïéïôéêÞ Ýñåõíá óôçí åëëçíéêÞ ôçëåüñáóç
� AíÜëõóç ðåñéå÷ïìÝíïõ êáé Èåáìáôéêüôçôáò ôùí Tçëåïðôéêþí Äåëôßùí EéäÞóåùí
� MåëÝôç Äçìïöéëþí óåéñþí óôçí åëëçíéêÞ ôçëåüñáóç
� ¸ñåõíá óôïí Tïðéêü Týðï
� ÓõãêñéôéêÞ AíÜëõóç ÐñïãñáììÜôùí
� ¸ñåõíåò ãéá ôç Äåïíôïëïãßá êáé ôá ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá
� ¸ñåõíá óôç Äéåèíïðïßçóç ôùí MME
� Oðôéêïáêïõóôéêüò Aëöáâçôéóìüò êáé NÝåò Tå÷íïëïãßåò
� EöáñìïãÝò ôçò AíÜëõóçò ÄåäïìÝíùí óôç ìåëÝôç ôùí êïéíùíéêïïéêïíïìéêþí äéáóôÜóåùí ôçò

åêðáßäåõóçò
� AíÜëõóç ðåñéå÷ïìÝíïõ Oðôéêþí MçíõìÜôùí
� ¸ñåõíåò ó÷åôéêÝò ìå ôï Äéáäßêôõï
� ÏðôéêÞ Åðéêïéíùíßá êáé ÍÝåò Ôå÷íïëïãßåò
� ¸ñåõíåò ãéá ôç âßá êáé ôçí åãêëçìáôéêüôçôá óôá ÌÌÅ
� Óõíåéäçôïðïßçóç êáé ÐïëéôéêÞ ãéá ôç ðñïóôáóßá ôçò ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíïìéÜò
� AíÜëõóç äçìïóéåõìÜôùí ôïõ Týðïõ ãéá ôç ãëþóóá
� Äéäáóêáëßá ôçò EëëçíéêÞò ãëþóóáò óå ìåéïíüôçôåò
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ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÌÅÔÁÐÔÕ×ÉÁÊÙÍ ÓÐÏÕÄÙÍ 
«ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁ ÊÁÉ ÌÌÅ»

OPÃANÙÓH KAI ËEITOYPÃIA METAÐTYXIAKÙN ÓÐOYÄÙN

¢ñèñï 1
ÃåíéêÝò Áñ÷Ýò

1. Óôï ÔìÞìá Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÝóùí ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò (ÅÌÌÅ) ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ
Áèçíþí ëåéôïõñãåß áðü ôï áêáäçìáúêü Ýôïò 1996-97 Ðñüãñáììá Ìåôáðôõ÷éáêþí Óðïõäþí
(ÐÌÓ) óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 10 Ýùò 12 ôïõ Í. 2083/1992 êáé ôçí áðü 27-6-95
áðüöáóç ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ÅéäéêÞò Óýíèåóçò (ÃÓÅÓ), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå êáé
óõìðëçñþèçêå ìå ôéò áðü 9-7-98, 15-7-03, 3-3-2004 18-1-05, 5-7-2005, 28-2-2006, 25-7-2006, 15-4-
2008 êáé 13-5-2008 áðïöÜóåéò ôçò ÃÓÅÓ.

2. Ïé óôü÷ïé ôùí ìåôáðôõ÷éáêþí óðïõäþí åßíáé ç ðñïåôïéìáóßá áðïöïßôùí õøçëïý åðéðÝäïõ ãéá
áðáó÷üëçóç óå öïñåßò ôïõ äçìüóéïõ êáé éäéùôéêïý ôïìÝá Þ êáé óå èÝóåéò äéåèíïýò
åêðñïóþðçóçò ôçò ÷þñáò (éäéáßôåñá óôï ðëáßóéï ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò) êáé ç ðñïåôïéìáóßá
ãéá ìåôáðôõ÷éáêÝò óðïõäÝò äéäáêôïñéêïý åðéðÝäïõ Þ/êáé ãéá åñåõíçôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò óôï
ðåäßï ôçò åðéêïéíùíßáò óå éäñýìáôá ôïõ åóùôåñéêïý Þ ôïõ åîùôåñéêïý.

3. Ãéá íá åðéôåõ÷èïýí ïé áíùôÝñù óôü÷ïé ôï ÔìÞìá Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÌÅ èá åðéäéþêåé ôç
óõíåñãáóßá ìå Üëëá ÔìÞìáôá ôïõ éäßïõ Þ Üëëïõ ÁÅÉ ôçò çìåäáðÞò Þ áíáãíùñéóìÝíùí
ÉäñõìÜôùí ôçò áëëïäáðÞò. 

4. Ç äïìÞ êáé ôï ðåñéå÷üìåíï ôïõ ðñïôåéíüìåíïõ ÐÌÓ ðñïêýðôåé áðü ôçí åìðåéñßá ëåéôïõñãßáò
ôïõ ðñïðôõ÷éáêïý ðñïãñÜììáôïò óðïõäþí êáèþò êáé ôç ëåéôïõñãßá ôïõ õöéóôÜìåíïõ ÐÌÓ ôïõ
ÔìÞìáôïò, ãéá ôçí åêðüíçóÞ ôïõ äå åëÞöèçóáí õðüøç ôá åîÞò: 

á) ïé ôñÝ÷ïõóåò åîåëßîåéò óôá óõíáöÞ åðéóôçìïíéêÜ ðåäßá, åîåëßîåéò ïé ïðïßåò ïäçãïýí
óå äéåðéóôçìïíéêïý ôýðïõ ðñïóåããßóåéò ôùí öáéíïìÝíùí ôïõ ðïëéôéóìïý, ôçò
ðïëéôéêÞò, ôçò áíèñþðéíçò åðéêïéíùíßáò êáé ôùí íÝùí ôå÷íïëïãéþí, ìÝóá óå Ýíá
åõñýôåñï åðéêïéíùíéáêü ðëáßóéï.

â) ç óõíÜöåéá ôïõ ðñïãñÜììáôïò ìå ôéò åîåëßîåéò êáé ôéò áíÜãêåò óôçí ðáñáãùãÞ, ôçí
áíÜðôõîç êáé ôçí áãïñÜ åñãáóßáò.

ã) ç åêäÞëùóç åíäéáöÝñïíôïò áðü áðüöïéôïõò ôïõ ÔìÞìáôïò êáé ãåíéêþò íÝïõò
åðéóôÞìïíåò êáé åñåõíçôÝò íá åîåéäéêåõèïýí óå óõãêåêñéìÝíåò êáôåõèýíóåéò óôï
ðåäßï ôçò Åðéêïéíùíßáò êáé ôùí ÌÌÅ.

ä) ç ãåíéêüôåñç åðßäñáóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò óôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá ìå ôçí ðñïâïëÞ êáé
äéÜ÷õóç  ôùí ìÝ÷ñé óÞìåñá áðïôåëåóìÜôùí ôïõ.

5. Ôï ÐÌÓ óôçí Åðéêïéíùíßá êáé ÌÌÅ óõíäÝåôáé ìå ôï ðñïðôõ÷éáêü ðñüãñáììá ôïõ ÔìÞìáôïò
ÅÌÌÅ ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí êáé áðïôåëåß ìåôåîÝëéîç ôïõ ðñïûöéóôÜìåíïõ ÐÌÓ. Ôï
ðñïôåéíüìåíï ÐÌÓ Ý÷åé äéåðéóôçìïíéêü ÷áñáêôÞñá êáé áðïôåëåßôáé áðü ðÝíôå êáôåõèýíóåéò: 

á) ÅõñùðáúêÝò Åðéêïéíùíßåò: ÄïìÝò êáé ÐïëéôéêÝò,   
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â) ÊïéíÞ Ãíþìç êáé Äçìüóéá Åðéêïéíùíßá, 
ã) ÐïëéôéóìéêÝò ÓðïõäÝò, 
ä) Óõãêñïýóåéò: Äéá÷åßñéóç Óõãêñïýóåùí êáé Åðéêïéíùíßá êáé 
å) ØçöéáêÜ ÌÝóá Åðéêïéíùíßáò êáé ÐåñéâÜëëïíôá Áëëçëåðßäñáóçò. 

Ôï ÐÌÓ áðïíÝìåé åðßóçò äéäáêôïñéêü äßðëùìá.

6. Óôï ÐÌÓ ãßíïíôáé äåêôïß õðïøÞöéïé ðïõ äéáèÝôïõí ðôõ÷ßï ÔìçìÜôùí Åðéêïéíùíßáò,
Ðïëéôéóìïý, Äçìïóéïãñáößáò êáé ÌÌÅ, Öéëïóïöéêþí, Êïéíùíéêþí, Íïìéêþí Ïéêïíïìéêþí êáé
Áíèñùðéóôéêþí Åðéóôçìþí êáèþò êáé ôùí Åðéóôçìþí ôçò ÁãùãÞò.. Åðßóçò, ãßíïíôáé äåêôïß: á)
ïé ðôõ÷éïý÷ïé Ó÷ïëþí Êáëþí Ôå÷íþí, Áñ÷éôåêôïíéêÞò êáé ôùí ÔìçìÜôùí Êéíçìáôïãñáöéêþí êáé
Èåáôñéêþí Óðïõäþí ìüíï ãéá ôçí êáôåýèõíóç «ÐïëéôéóìéêÝò ÓðïõäÝò», â) ïé ðôõ÷éïý÷ïé
Ó÷ïëþí ÐëçñïöïñéêÞò êáé ØçöéáêÞò Ôå÷íïëïãßáò, Ó÷åäéáóìïý êáé ÅöáñìïóìÝíùí Ôå÷íþí,
Áñ÷éôåêôïíéêÞò, ÃñáöéêÞò ÔÝ÷íçò, ØçöéáêÞò Äçìéïõñãßáò êáé Êáëþí Ôå÷íþí ãéá ôçí
êáôåýèõíóç «ØçöéáêÜ ÌÝóá Åðéêïéíùíßáò êáé ÐåñéâÜëëïíôá Áëëçëåðßäñáóçò», ã) ïé
ðôõ÷éïý÷ïé ôùí ôìçìÜôùí ÉáôñéêÞò êáé ÍïóçëåõôéêÞò ìüíï ãéá ôçí êáôåýèõíóç «Óõãêñïýóåéò:
Äéá÷åßñéóç Óõãêñïýóåùí êáé Åðéêïéíùíßá». 

Ìðïñåß, åðßóçò, íá ãßíåé äåêôüò õðïøÞöéïò áðü ïðïéïäÞðïôå ÔìÞìá Þ Ó÷ïëÞ Áíþôáôçò
Ðáéäåßáò (óýìöùíá ìå ôï Í. 2916/01) ýóôåñá áðü ó÷åôéêÞ åéóÞãçóç ôçò Ó.Å. êáé áéôéïëïãçìÝíç
áðüöáóç ôçò ÃÓÅÓ. 

7. Ãéá ôçí åêðüíçóç äéäáêôïñéêÞò äéáôñéâÞò áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç åßíáé ç êáôï÷Þ ôïõ
ìåôáðôõ÷éáêïý äéðëþìáôïò ôïõ ÔìÞìáôïò ÅÌÌÅ, Þ áíôßóôïé÷ïõ éóüôéìïõ ìåôáðôõ÷éáêïý ôßôëïõ
ôçò çìåäáðÞò Þ ôçò áëëïäáðÞò. 

8. Ç êáíïíéêÞ ÷ñïíéêÞ äéÜñêåéá ãéá ôçí áðïíïìÞ ôùí ôßôëùí óðïõäþí ïñßæåôáé:

- ãéá ôï Äßðëùìá Ìåôáðôõ÷éáêþí Óðïõäþí óôçí Åðéêïéíùíßá êáé ôá ÌÌÅ óå ôñßá (3)
äéäáêôéêÜ åîÜìçíá

- ãéá ôï Äéäáêôïñéêü Äßðëùìá óå Ýîé (6) ôïõëÜ÷éóôïí äéäáêôéêÜ åîÜìçíá.

9. Ãßíïíôáé äåêôÝò áéôÞóåéò ðôõ÷éïý÷ùí ðïõ ï âáèìüò ôïõ ðôõ÷ßïõ (Þ ôïõ ðéóôïðïéçôéêïý) ðñÝðåé
íá åßíáé ôïõëÜ÷éóôïí «Ëßáí Êáëþò» (ìå ôá áíáãêáßá ðéóôïðïéçôéêÜ éóïôéìßáò áðü ôï ÄÉÊÁÔÓÁ
üôáí ðñüêåéôáé ãéá ðôõ÷ßï îÝíïõ ÁÅÉ).  Ç ÃÓÅÓ ìå åéäéêÜ áéôéïëïãçìÝíç áðüöáóÞ ôçò ìðïñåß
íá êÜíåé äåêôÝò áéôÞóåéò õðïøçößùí ïé ïðïßïé äåí Ý÷ïõí ëÜâåé óôï ðôõ÷ßï ôï âáèìü «Ëßáí
êáëþò», åöüóïí äéáèÝôïõí äåýôåñï ðôõ÷ßï, ìåôáðôõ÷éáêü ôßôëï Þ áîéüëïãï óõããñáöéêü,
åñåõíçôéêü Þ êáëëéôå÷íéêü Ýñãï, êáèþò êáé óçìáíôéêÞ åðáããåëìáôéêÞ åìðåéñßá óå ôïìåßò
óõíáöåßò ìå áõôïýò ôïõ ÔìÞìáôïò. Ïé ðñüóèåôåò ôõðéêÝò ðñïûðïèÝóåéò ðñÝðåé íá ðëçñïýíôáé
êáôÜ ôï ÷ñüíï êáôÜèåóçò ôçò áßôçóçò ôïõ õðïøçößïõ. 

Ïé õðïøÞöéïé õðï÷ñåïýíôáé óôçí êáôáâïëÞ 50 åõñþ ãéá ôçí åîÝôáóç öáêÝëïõ. 

Ôá Ýóïäá ôïõ Ð.Ì.Ó èá êáëýðôïíôáé áðü ôïí ôáêôéêü ðñïûðïëïãéóìü ôïõ Éäñýìáôïò.

¢ñèñï 2
ÄïìÞ êáé Ëåéôïõñãßá

1. Ôá áñìüäéá üñãáíá ãéá ôçí ïñãÜíùóç êáé ôçí åí ãÝíåé ëåéôïõñãßá ôïõ ÐÌÓ, ïé áñìïäéüôçôåò
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ôùí ïðïßùí ðåñéãñÜöïíôáé óôï íüìï, åßíáé ôá åîÞò:

á. Ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ÅéäéêÞò Óýíèåóçò (ÃÓÅÓ) ôïõ ÔìÞìáôïò.
â. Ç ÓõíôïíéóôéêÞ ÅðéôñïðÞ (ÓÅ) ôïõ ÐñïãñÜììáôïò Ìåôáðôõ÷éáêþí Óðïõäþí (ÐÌÓ)

ôïõ ÔìÞìáôïò.   

2. á. Ç äéÜñêåéá óðïõäþí ôïõ ÐÌÓ ðïõ ïäçãïýí óôçí áðïíïìÞ ìåôáðôõ÷éáêïý äéðëþìáôïò
(ì.ä.) êáé äéäáêôïñéêïý äéðëþìáôïò (ä.ä.) ïñßæåôáé óôç ó÷åôéêÞ åãêñéôéêÞ õðïõñãéêÞ
áðüöáóç óýìöùíá êáé ìå ôï óçìåßï 8 ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ ðáñüíôïò.

â. (1) Ç áíþôáôç ÷ñïíéêÞ äéÜñêåéá ãéá ôçí áðüêôçóç ôïõ ìåôáðôõ÷éáêïý äéðëþìáôïò äåí
õðåñâáßíåé ôá äýï ÷ñüíéá. Óå ðåñßðôùóç õðÝñâáóçò áõôïý ôïõ ÷ñïíéêïý ïñßïõ ï
ìåôáðôõ÷éáêüò öïéôçôÞò äéáãñÜöåôáé êáôüðéí áðüöáóçò ôçò ÃÓÅÓ ôïõ ÔìÞìáôïò.

(2) Ôï ìÝãéóôï äéÜóôçìá ïëïêëÞñùóçò åíüò äéäáêôïñéêïý äéðëþìáôïò åßíáé äÝêá ÷ñüíéá.
ÌåôÜ ôçí ðáñÝëåõóç ôùí äÝêá åôþí ï/ç õðïøÞöéïò/á äéáãñÜöåôáé êáôüðéí áðüöáóçò
ôçò ÃÓÅÓ ôïõ ÔìÞìáôïò áðü ôá ìçôñþá ôùí õðïøçößùí äéäáêôüñùí ôïõ ÔìÞìáôïò.

ã. ÊÜèå ìåôáðôõ÷éáêüò öïéôçôÞò Ý÷åé ôï äéêáßùìá íá æçôÞóåé Üðáî Üäåéá áíáóôïëÞò ôçò
ðáñáêïëïýèçóçò ôùí ìáèçìÜôùí Þ ôçò åêðüíçóçò ôçò ìåôáðôõ÷éáêÞò äéðëùìáôéêÞò
åñãáóßáò ãéá ôéò ðåñéðôþóåéò ìçôñüôçôáò Þ åêðëÞñùóçò óôñáôéùôéêÞò èçôåßáò Þ ãéá
óïâáñïýò ëüãïõò õãåßáò ðéóôïðïéçìÝíçò áðü ôï äçìüóéï êáé ìåôÜ áðü áéôéïëïãçìÝíç
áßôçóÞ ôïõ êáé Ýãêñéóç áðü ôïí/ôçí åðéâëÝðïíôá/ïõóá êáèçãçôÞ/ôñéá. 
Ç áíáóôïëÞ äåí ìðïñåß íá åßíáé äéÜñêåéáò ìåãáëýôåñçò ôïõ åíüò áêáäçìáúêïý Ýôïõò. Ç
åëÜ÷éóôç äå äéÜñêåéá áíáóôïëÞò ôçò éäéüôçôÜò ôïõ/ôçò, äåí ìðïñåß íá åßíáé ìéêñüôåñç ôïõ
åíüò áêáäçìáúêïý åîáìÞíïõ. Ï ÷ñüíïò äéáêïðÞò ôçò ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ ÐÌÓ ôïõ
ìåôáðôõ÷éáêïý öïéôçôÞ äåí õðïëïãßæåôáé óôç ÷ñïíéêÞ äéÜñêåéá ôçò öïßôçóçò.

ä. ÅðáíÜëçøç ôçò ðáñáêïëïýèçóçò óçìáßíåé õðï÷ñåùôéêÞ ðáñáêïëïýèçóç üëùí ôùí
äéáëÝîåùí ôïõ ìáèÞìáôïò ôï ïðïßï ï/ç öïéôçôÞò/ôñéá äåí Ý÷åé ïëïêëçñþóåé ìå åðéôõ÷ßá.

3. á. ÊÜèå áêáäçìáúêü Ýôïò êáé åíôüò ôïõ åáñéíïý åîáìÞíïõ, ðñïêçñýóóåôáé ï ðñïâëåðüìåíïò
áñéèìüò èÝóåùí ìåôáðôõ÷éáêþí öïéôçôþí, ðñïêåéìÝíïõ óôç óõíÝ÷åéá íá ãßíåé ç åðéëïãÞ
ôïõò óýìöùíá ìå ôéò éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò. Ç ðñïêÞñõîç äçìïóéåýåôáé óå ãåíéêÞ
áíáêïßíùóç ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí êáé óôçí éóôïóåëßäá ôïõ ÔìÞìáôïò. Ôï ÷ñïíéêü
äéÜóôçìá õðïâïëÞò ôùí áéôÞóåùí ìáæß ìå ôá ó÷åôéêÜ äéêáéïëïãçôéêÜ åßíáé äéÜñêåéáò
ôïõëÜ÷éóôïí åíüò ìçíüò.

â. (1) Ïé õðïøÞöéïé äçëþíïõí ôçí êáôåýèõíóç ôçò åðéëïãÞò ìå ôçí áßôçóç óõììåôï÷Þò ôïõò
óôéò åîåôÜóåéò. Ç äéáäéêáóßá ôçò åðéëïãÞò ôùí õðïøçößùí ðñáãìáôïðïéåßôáé óå äýï
óôÜäéá:

(á) Óôï ðñþôï óôÜäéï êáé åöüóïí ðëçñïýí üëá ôá ôõðéêÜ ðñïóüíôá áîéïëïãåßôáé ç
åðßäïóÞ ôïõò óå ãñáðôÝò åîåôÜóåéò ó÷åôéêÝò ìå ôï ðåñéå÷üìåíï ôïõ ÐÌÓ ìå âÜóç
ôéò êáôåõèýíóåéò ôïõ ÐÌÓ, üðùò áíáëõôéêÜ ïñßæåôáé óôçí åêÜóôïôå ðñïêÞñõîç
ôïõ åéóáãùãéêïý äéáãùíéóìïý. 
Óôï óôÜäéï áõôü áðáéôåßôáé ç ðéóôïðïßçóç ôçò ãíþóçò ìßáò ôïõëÜ÷éóôïí áðü ôéò
áêüëïõèåò îÝíåò ãëþóóåò: ÁããëéêÞò, ÃáëëéêÞò, ÃåñìáíéêÞò. Ôï åðßðåäï ôùí
ãíþóåùí èá äéáðéóôþíåôáé åßôå áðü ôçí êáôï÷Þ áíôßóôïé÷ïõ äéðëþìáôïò Þ Ýðåéôá
áðü åîÝôáóç. Ïé üñïé ôçò åîÝôáóçò êáèïñßæïíôáé óå ó÷åôéêÞ áíáêïßíùóç. Oé
áëëïäáðïß õðïøÞöéïé öïéôçôÝò èá ðñÝðåé íá ðñïóêïìßæïõí ðéóôïðïéçôéêü
åðÜñêåéáò óôçí åëëçíéêÞ ãëþóóá. 
Ïé åðéäüóåéò ôùí õðïøçößùí óôéò ðñïðôõ÷éáêÝò óðïõäÝò èá äéáðéóôþíïíôáé áðü
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ôçí áíáëõôéêÞ âáèìïëïãßá êáé ôï âáèìü ðôõ÷ßïõ.
(â) Óôï äåýôåñï óôÜäéï, ïé åðéôõ÷üíôåò ôùí ãñáðôþí åîåôÜóåùí êáëïýíôáé óå

ðñïóùðéêÞ óõíÝíôåõîç ìå ôç ÓÅ ôïõ ÐÌÓ, üðïõ êñßíïíôáé ôá êßíçôñá êáé ç
ãåíéêÞ éêáíüôçôá ôùí õðïøçößùí íá áíôåðåîÝëèïõí óôéò áðáéôÞóåéò ôïõ ÐÌÓ.
Áðáñáßôçôç åßíáé êáôÜ ôçí êáôÜèåóç ôçò áßôçóçò ç ðñïóêüìéóç äýï óõóôáôéêþí
åðéóôïëþí áðü êáèçãçôÝò ôïõò Þ áðü ðñïóùðéêüôçôåò ðïõ Ý÷ïõí ãíþóç ôçò
áêáäçìáúêÞò Þ/êáé åðáããåëìáôéêÞò ðïñåßáò ôùí õðïøçößùí.
Åðßóçò ëáìâÜíïíôáé éäéáßôåñá õðüøç ç åñåõíçôéêÞ êáé åðáããåëìáôéêÞ åìðåéñßá
ôùí õðïøçößùí, åöüóïí áõôÞ õðÜñ÷åé. 

(2) Ç ôåëéêÞ êáôÜôáîç ôùí åðéôõ÷üíôùí óôï ÐÌÓ âáóßæåôáé êáôÜ 70% óôçí åðßäïóç ôùí
õðïøçößùí óôéò ãñáðôÝò åîåôÜóåéò êáé êáôÜ 30% óôçí åðßäïóÞ ôïõò êáôÜ ôçí
ðñïóùðéêÞ óõíÝíôåõîç.

4. Êáô´ åîáßñåóç ìðïñåß íá ãßíïõí äåêôïß ÷ùñßò åîåôÜóåéò óôï ÐÌÓ, ýóôåñá áðü áéôéïëïãçìÝíç
áðüöáóç ôçò ÃÓÅÓ ôïõ ÔìÞìáôïò êáé ìå ó÷åôéêÞ åéóÞãçóç ôçò ÓÅ ôïõ ÐÌÓ, õðïøÞöéïé ðïõ
Ý÷ïõí äéáêñéèåß óôï ÷þñï ôçò åðéêïéíùíßáò åöüóïí åßíáé ðôõ÷éïý÷ïé áíáãíùñéóìÝíùí ÁÅÉ Þ
éóüôéìïõ éäñýìáôïò. Ôï ðïóïóôü ôïõò äåí èá õðåñâáßíåé ôï 5% ôùí åéóáêôÝùí êÜèå öïñÜ. ÅÜí
ïé áéôÞóåéò åßíáé ðåñéóóüôåñåò, ç ÓÅ ðñïôåßíåé óôç ÃÓÅÓ ôïõò åðéêñáôÝóôåñïõò ìå âÜóç ôï
áíáãíùñéóìÝíï Ýñãï ôïõò.  

¢ñèñï 3
Ðñüãñáììá Óðïõäþí

1. Ôá ìáèÞìáôá áñ÷ßæïõí ôçí 15ç Ïêôùâñßïõ ãéá ôï ÷åéìåñéíü åîÜìçíï êáé ôçí 15ç
Öåâñïõáñßïõ ãéá ôï åáñéíü åîÜìçíï êáé ôåëåéþíïõí ôçí 31ç Éáíïõáñßïõ êáé 30Þ ÌáÀïõ
áíôßóôïé÷á.

2. Ïé ìåôáðôõ÷éáêïß öïéôçôÝò áêïëïõèïýí ôçí êáôåýèõíóç ðïõ Ý÷ïõí äçëþóåé ìå ôçí áßôçóÞ ôïõò
óôï ÐÌÓ. Ãéá íá ïëïêëçñùèåß ç öïßôçóÞ ôïõò, ðñÝðåé íá Ý÷ïõí åîåôáóôåß åðéôõ÷þò óôá Ýîé
õðï÷ñåùôéêÜ ìáèÞìáôá (áðü ôñßá ìáèÞìáôá óôá äýï ðñþôá åîÜìçíá óðïõäþí) óýìöùíá ìå ôçí
êáôåýèõíóç ðïõ Ý÷åé äçëùèåß. 

Ôï ôåëåõôáßï (ôñßôï) åîÜìçíï åßíáé áöéåñùìÝíï óôç óõããñáöÞ ôçò äéðëùìáôéêÞò åñãáóßáò êáé
ôçí ðáñÜëëçëç ðáñáêïëïýèçóç ó÷åôéêïý óåìéíáñßïõ. Ìå ôï ôÝëïò ôïõ ìåôáðôõ÷éáêïý
ðñïãñÜììáôïò ï êÜèå ìåôáðôõ÷éáêüò öïéôçôÞò: (á) èá Ý÷åé ïëïêëçñþóåé ìå åðéôõ÷ßá ôéò
åîåôÜóåéò óôá ìáèÞìáôá ðïõ äéäÜ÷ôçêå, (â) èá Ý÷åé óõããñÜøåé éêáíü áñéèìü èåùñçôéêþí êáé
åñåõíçôéêþí åñãáóéþí, (ã) èá Ý÷åé ðáñáäþóåé äéðëùìáôéêÞ åñãáóßá 25.000 ðåñßðïõ ëÝîåùí ôçí
ïðïßá èá Ý÷åé õðïóôçñßîåé åíþðéïí ôñéþí åîåôáóôþí (ä) èá Ý÷åé óõììåôÜó÷åé óå åñãáóôÞñéá êáé
ïìÜäåò åñãáóßáò, ïñéóìÝíåò áðü ôéò ïðïßåò èá ïäçãÞóïõí óôçí ðáñáãùãÞ áñ÷åßùí,
ïðôéêïáêïõóôéêïý õëéêïý (âßíôåï, CD-ROM êëð.), åñåõíçôéêþí åêèÝóåùí êëð. ÅéäéêÜ ãéá ôçí
êáôåýèõíóç ôùí Ðïëéôéóìéêþí Óðïõäþí ç Ýêôáóç ôçò äéðëùìáôéêÞò åñãáóßáò, åöüóïí
óõíïäåýåôáé áðü óõíáöÝò ðñïò ôï èÝìá ôçò åñãáóßáò  êáëëéôå÷íéêü Ýñãï, ìðïñåß íá áíÝñ÷åôáé
óôéò 18.000 ðåñßðïõ ëÝîåéò.

3. Ïé ìåôáðôõ÷éáêïß öïéôçôÝò ðñÝðåé íá ðáñáêïëïõèïýí áíåëëéðþò êáé õðï÷ñåùôéêÜ üëá ôá
ìáèÞìáôá ôïõ ðñïãñÜììáôïò ôçò êáôåýèõíóÞò ôïõò, óýìöùíá ìå ôéò ïäçãßåò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé
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óôï ðñüãñáììá óðïõäþí, êáé íá ìåôÝ÷ïõí åíåñãÜ óôéò óõæçôÞóåéò, ðáñïõóéÜóåéò êáé ëïéðÝò
åñåõíçôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ ðñïãñÜììáôïò. Ç ðáñïõóßá ôïõò åëÝã÷åôáé áðü ôïí/ôçí
äéäÜóêïíôá/ïõóá êáé ç åðßäïóÞ ôïõò áîéïëïãåßôáé äéáñêþò áðü áõôüí/çí. Ç õðÝñâáóç ôùí
ôñéþí áðïõóéþí óå êÜèå ìÜèçìá, óçìáßíåé áðïêëåéóìü áðü ôéò åîåôÜóåéò ôïõ áíôßóôïé÷ïõ
ìáèÞìáôïò êáé åðáíÜëçøÞ ôïõ.

4. Ïé öïéôçôÝò/ôñéåò åßíáé õðï÷ñåùìÝíïé/íåò íá åíçìåñþíïíôáé ãéá üëåò ôéò áíáêïéíþóåéò ðïõ èá
áíáñôþíôáé óôïí åðßóçìï ðßíáêá áíáêïéíþóåùí ôïõ ÔìÞìáôïò. Ôá ìáèÞìáôá èá áñ÷ßæïõí
óýìöùíá ìå ôçí þñá ðïõ èá áíáãñÜöåôáé óôï ùñïëüãéï ðñüãñáììá. Óå Ýêôáêôåò ðåñéðôþóåéò
áëëáãÞò, êïéíïðïéåßôáé îå÷ùñéóôÞ áíáêïßíùóç. 

¢ñèñï 4
ÅîåôÜóåéò

á) Ç åîÝôáóç êÜèå ìáèÞìáôïò ðñáãìáôïðïéåßôáé óôï ôÝëïò êÜèå åîáìÞíïõ (÷åéìåñéíïý ãéá ôá
ìáèÞìáôá ôïõ ÷åéìåñéíïý åîáìÞíïõ êáé åáñéíïý ãéá ôá ìáèÞìáôá ôïõ åáñéíïý åîáìÞíïõ). Ç
äåýôåñç åîåôáóôéêÞ ïñßæåôáé ôï ÓåðôÝìâñéï. Óå åîáéñåôéêÝò ðåñéðôþóåéò ç ÃÓÅÓ ìå åéäéêÜ
áéôéïëïãçìÝíç áðüöáóç ìðïñåß íá ìåôáèÝóåé ôï ÷ñüíï ôùí åîåôÜóåùí. Ïé áðáéôïýìåíåò
åñãáóßåò êÜèå ìáèÞìáôïò ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ðáñáäïèåß óôï ôÝëïò êÜèå åîáìÞíïõ.

â) Ãéá ôçí åîáãùãÞ ôïõ ôåëéêïý âáèìïý, õðïëïãßæåôáé ï ãåíéêüò âáèìüò ôùí ìáèçìÜôùí ìå
óõíôåëåóôÞ 60% êáé ôçò äéðëùìáôéêÞò åñãáóßáò ìå óõíôåëåóôÞ 40%.

¢ñèñï 5
ÄéðëùìáôéêÞ Åñãáóßá

á) Óôï ã´ åîÜìçíï ðñïâëÝðåôáé óõããñáöÞ äéðëùìáôéêÞò åñãáóßáò, ç ïðïßá áðïôåëåß êáé ôçí
ðñïûðüèåóç ãéá ôçí áðüêôçóç ôïõ ìåôáðôõ÷éáêïý äéðëþìáôïò. 

â) Ç åêðüíçóç ôçò åñãáóßáò ãßíåôáé õðü ôçí åðïðôåßá åíüò ìÝëïõò ÄÅÐ ðïõ åßíáé ï/ç
õðåýèõíïò/ç ÅðéâëÝðùí ÊáèçãçôÞò/ôñéá (ÅÊ).

ã) ÊáôÜ ôçí Ýíáñîç êÜèå áêáäçìáúêïý Ýôïõò êÜèå êáôåýèõíóç áíáêïéíþíåé Ýùò 15 ðéèáíÜ
èÝìáôá äéðëùìáôéêÞò, óå ãåíéêüôåñá Þ åîåéäéêåõìÝíá ðåäßá ôçò êáôåýèõíóçò, áðü ôá ïðïßá ïé
öïéôçôÝò/ôñéåò ðñÝðåé íá Ý÷ïõí åðéëÝîåé Ýùò ôï ôÝëïò ôïõ åáñéíïý åîáìÞíïõ (â´ åîáìÞíïõ). Ï/ç
õðïøÞöéïò/á ìðïñåß ùóôüóï íá ðñïôåßíåé ðñïò Ýãêñéóç èÝìáôá ðïõ äåí ðåñéëáìâÜíïíôáé óôïí
êáôÜëïãï ðïõ Ý÷åé áíáêïéíùèåß, åöüóïí Ý÷åé ôç óýìöùíç ãíþìç åíüò/ìéáò ÅÊ. Ïé
ìåôáðôõ÷éáêïß öïéôçôÝò/ôñéåò õðïâÜëëïõí óôç Ãñáììáôåßá, ðñïêåéìÝíïõ íá ôåèïýí õðüøç ôçò
ÓÅ ôïõ ÐÌÓ, ãñáðôü ó÷Ýäéï ôçò åñãáóßáò ôïõò êáèþò êáé âåâáßùóç ôïõ/ôçò ÅÊ üôé áðïäÝ÷åôáé
ôï ðñïôåéíüìåíï ó÷Ýäéï.
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¢ñèñï 6
Åêðüíçóç ÄéðëùìáôéêÞò Åñãáóßáò

ÊÜèå öïéôçôÞò/ôñéá ïöåßëåé íá åêðïíÞóåé äéðëùìáôéêÞ åñãáóßá. Ç äéðëùìáôéêÞ åñãáóßá åßíáé
áôïìéêÞ.

Ôï èÝìá ôçò åñãáóßáò ðñÝðåé íá åßíáé åîåéäéêåõìÝíï, ìå ðñùôüôõðç óýíèåóç êáé íá Ý÷åé
åñåõíçôéêü ÷áñáêôÞñá. ÊáôÜ ðåñßðôùóç ïé åñãáóßåò ìðïñåß íá óõíïäåýïíôáé êáé áðü óõíáöÝò
ïðôéêïáêïõóôéêü õëéêü. 

Ãéá ôç óùóôÞ åêðüíçóç ôçò äéðëùìáôéêÞò åñãáóßáò ðñÝðåé íá ôçñçèåß ìå óõíÝðåéá Ýíá
÷ñïíïäéÜãñáììá óå óõíåííüçóç ìå ôïí/ôçí ÅÊ.

¢ñèñï 7
ÐáñÜäïóç êáé Áîéïëüãçóç ôçò ÄéðëùìáôéêÞò Åñãáóßáò

á) Ïé äéðëùìáôéêÝò åñãáóßåò ðñÝðåé íá ðáñáäßäïíôáé åíôüò ôùí ðñïâëåðüìåíùí ðñïèåóìéþí. 

â) Ïé ìåôáðôõ÷éáêïß/Ýò öïéôçôÝò/ôñéåò ïöåßëïõí íá ðáñáäþóïõí ôçí åñãáóßá óå ôÝóóåñá (4)
äåìÝíá áíôßôõðá êáèþò êáé óå øçöéáêÞ ìïñöÞ (CD). Ç åñãáóßá ðñÝðåé íá åßíáé
äáêôõëïãñáöçìÝíç ìå äéÜóôé÷ï 1,5 óå óåëßäåò ìåãÝèïõò Á4. Óôï åîþöõëëï ðñÝðåé íá
áíáöÝñåôáé ôï ÔìÞìá, ôï ÐáíåðéóôÞìéï, ôï üíïìá ôïõ/ôçò ìåôáðôõ÷éáêïý/çò öïéôçôÞ/ôñéáò, ï/ç
ÅÊ, ï ôßôëïò ôçò ìåôáðôõ÷éáêÞò åñãáóßáò êáé ôï áêáäçìáúêü Ýôïò (âë. ÐáñÜñôçìá ÉÉ ãéá ó÷åôéêü
äåßãìá).

ã) Ïé äéðëùìáôéêÝò åñãáóßåò õðïâÜëëïíôáé óôï ôÝëïò êÜèå åîáìÞíïõ êáé åîåôÜæïíôáé êáôÜ ôç
äéÜñêåéá ôçò åêÜóôïôå åîåôáóôéêÞò ðåñéüäïõ õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé ï öïéôçôÞò Ý÷åé
ïëïêëçñþóåé åðéôõ÷þò ôá ðñïâëåðüìåíá ìáèÞìáôá. Áêïëïõèåß  ðñïöïñéêÞ õðïóôÞñéîç ôçò
åñãáóßáò. Ç åîÝôáóç ôçò äéðëùìáôéêÞò åñãáóßáò äåí ìðïñåß íá ãßíåé óå ÷ñïíéêü äéÜóôçìá
ìéêñüôåñï ôùí 20 çìåñþí áðü ôç åðéôõ÷Þ åîÝôáóç ôùí ïöåéëüìåíùí ìáèçìÜôùí.

ä) Ç âáèìïëüãçóç ôçò äéðëùìáôéêÞò åñãáóßáò êáôáôßèåôáé óå åéäéêü Ýíôõðï óôç Ãñáììáôåßá ìå
åõèýíç ôïõ/ôçò ÅÊ (ãéá ôç ó÷åôéêÞ öüñìá âë ðáñÜñôçìá ÉÉ).

å) Ç äéðëùìáôéêÞ åñãáóßá õðïâÜëëåôáé ìå ôç óýìöùíç ãíþìç ôïõ/ôçò ÅÊ.

óô) Ç äéðëùìáôéêÞ åñãáóßá áîéïëïãåßôáé áðü åîåôáóôéêÞ åðéôñïðÞ ðïõ áðïôåëåßôáé áðü ôïí/ôçí
ÅÊ êáé áðü Üëëá äýï ìÝëç ÄÅÐ ðïõ ðñïôåßíïíôáé áðü ôïí/ôçí ÅÊ. Ôï Ýíá áðü ôá äýï ìÝëç
ìðïñåß íá ðñïÝñ÷åôáé áðü Üëëï ÔìÞìá ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí Þ áðü Üëëï ðáíåðéóôçìéáêü
ßäñõìá. Ï ÅÊ ãíùóôïðïéåß óôïí ôïìÝá ôïõ êáé êïéíïðïéåß óôç Ãñáììáôåßá ôïõ ÔìÞìáôïò ôá Üëëá
2 ìÝëç ôçò ôñéìåëïýò åîåôáóôéêÞò åðéôñïðÞò, íïïõìÝíïõ üôé áìöüôåñá åîåéäéêåýïíôáé óôï
ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï ôçò äéðëùìáôéêÞò åñãáóßáò.

æ) (1) Ç åðéôñïðÞ ìðïñåß: á) íá æçôÞóåé åëÜóóïíåò äéïñèþóåéò, ïðüôå ï/ç õðïøÞöéïò/á ðñÝðåé
íá êáôáèÝóåé åê íÝïõ ôç äéðëùìáôéêÞ ôïõ/ôçò åñãáóßá åíôüò ÷ñïíéêïý äéáóôÞìáôïò 20
çìåñþí. Åöüóïí æçôçèåß, ç åðéôñïðÞ Ý÷åé ôï äéêáßùìá íá êáôáèÝóåé  ôïí ôåëéêü âáèìü óôç
Ãñáììáôåßá ÷ùñßò ðåñáéôÝñù åîÝôáóç, â) íá æçôÞóåé ìåßæïíïò óçìáóßáò äéïñèþóåéò óôç
äéðëùìáôéêÞ åñãáóßá êáé ã) íá ôçí áðïññßøåé. Óôçí  ðåñßðôùóç â´ ïñßæåôáé åðáíåîÝôáóç
ôçò äéïñèùìÝíçò åñãáóßáò ôçí áìÝóùò åðüìåíç åîåôáóôéêÞ ðåñßïäï, áëëéþò ï/ç
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õðïøÞöéïò/á äéáãñÜöåôáé. Óôçí  ðåñßðôùóç ã´ ï/ç öïéôçôÞò/ôñéá äéáãñÜöåôáé ýóôåñá áðü
áéôéïëïãçìÝíç åéóÞãçóç ôçò ôñéìåëïýò åéóçãçôéêÞò åðéôñïðÞò êáé áðüöáóç ôçò ÃÓÅÓ.

(2) Óôç äéðëùìáôéêÞ åñãáóßá ðïõ êáôáèÝôåé (êáèþò êáé óå ïðïéáäÞðïôå ãñáðôÞ ôïõ/ôçò
åñãáóßá) ï öïéôçôÞò/ôñéá õðï÷ñåïýôáé íá áíáöÝñåé ôéò ãñáðôÝò êáé ðñïöïñéêÝò ðçãÝò ðïõ
÷ñçóéìïðïßçóå. Ç ëïãïêëïðÞ èåùñåßôáé óïâáñü áêáäçìáúêü ðáñÜðôùìá. 

(3)  Ìå ôïí üñï ëïãïêëïðÞ åííïïýìå:
1. ÁíôéãñáöÞ ôçò åñãáóßáò (äçìïóéåõìÝíçò Þ ìç) êÜðïéïõ Üëëïõ. 
2. ×ñçóéìïðïßçóç ôçò åñãáóßáò Üëëùí (äçìïóéåõìÝíçò Þ ìç) ÷ùñßò ôç äÝïõóá áíáöïñÜ. 
3. ÅðáíÜëçøç ìÝñïõò åñãáóßáò, ç ïðïßá  Ý÷åé êáôáôåèåß áðü ôïí/ôçí õðïøÞöéï/á óôï

ðáñåëèüí óôï  ßäéï Þ óå Üëëï ìÜèçìá êáé Ý÷åé Þäç áîéïëïãçèåß, ÷ùñßò áõôü íá
ðñïóäéïñßæåôáé êáé íá ãíùóôïðïéåßôáé ñçôþò.

4. ÐáñÜèåóç ïðïéïõäÞðïôå õëéêïý ôåêìçñßùóçò ÷ùñßò ó÷åôéêÞ áíáöïñÜ óôçí ðçãÞ.

Óôéò ðáñáðÜíù ðåñéðôþóåéò êáé ìåôÜ áðü áéôéïëïãçìÝíç åéóÞãçóç ôçò ÓÅÐÌÓ ôïõ ÔìÞìáôïò,
ç ÃÓÅÓ ìðïñåß íá áðïöáóßóåé ôç äéáãñáöÞ ôïõ/ôçò õðïøçößïõ/áò.

¢ñèñï 8
Ðáñï÷Ýò êáé áðáó÷üëçóç ìåôáðôõ÷éáêþí öïéôçôþí

Ïé ìåôáðôõ÷éáêïß öïéôçôÝò Ý÷ïõí ôá ðñïíüìéá êáé ôéò äéåõêïëýíóåéò ôùí ðñïðôõ÷éáêþí
öïéôçôþí, üðùò áõôÜ ïñßæïíôáé áðü ôéò ó÷åôéêÝò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 2083/92 êáèþò êáé áðü Üëëåò
äéáôÜîåéò êáé ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò (óõììåôï÷Þ óå Ðáí/êÜ ¼ñãáíá, Þôïé: óôçí Ðáí/êÞ
Óýãêëçôï, ÃÓÅÓ Ðáí/êÞò ÓõãêëÞôïõ, ÃÓ ÔìÞìáôïò, ÃÓÅÓ ÔìÞìáôïò, åêëïãÝò Ðñõôáíéêþí
Áñ÷þí, åêëïãÝò ÐñïÝäñïõ ÔìÞìáôïò. Ðáñï÷Ýò: öïéôçôéêÞ ôáõôüôçôá, öïéôçôéêü åéóéôÞñéï,
ðåñßèáëøç, óßôéóç, õðïôñïößåò).

Ìåôáðôõ÷éáêïß öïéôçôÝò ìðïñïýí, åöüóïí êñßíïíôáé êáôÜëëçëïé, íá åðéêïõñïýí ìÝëç ÄÅÐ óôçí
Üóêçóç ôùí öïéôçôþí, ôç äéåîáãùãÞ öñïíôéóôçñßùí, åñãáóôçñéáêþí áóêÞóåùí, åðïðôåßá
åîåôÜóåùí êáé ôç äéüñèùóç áóêÞóåùí.

Óýìöùíá ìå ôçí ÕðïõñãéêÞ Áðüöáóç 2082677/11886/0022 ôçò 24/11/97 ïñßæåôáé áðïæçìßùóç
ìåôáðôõ÷éáêþí öïéôçôþí ãéá ôçí åðéêïõñßá êáé äéüñèùóç áóêÞóåùí, äéåîáãùãÞ öñïíôéóôçñßùí,
åñãáóôçñéáêþí áóêÞóåùí, åðïðôåßá åîåôÜóåùí. O áñéèìüò ôùí ùñþí åâäïìáäéáßáò
áðáó÷üëçóçò áíÜ ìåôáðôõ÷éáêü öïéôçôÞ êáèïñßæåôáé ìÝ÷ñé Ýîé þñåò åâäïìáäéáßùò ãéá ôçí
åðïðôåßá åîåôÜóåùí êáé ôç äéüñèùóç áóêÞóåùí. Ôï ýøïò ôçò ùñéáßáò áíôéìéóèßáò ïñßæåôáé óå
7,34 åõñþ. Ç ÃÓÅÓ ìå ðñïêÞñõîÞ ôçò êáëåß êÜèå ÷ñüíï ôïõò öïéôçôÝò íá äçëþóïõí åíäéáöÝñïí
åöüóïí õðÜñ÷ïõí ôá áíôßóôïé÷á êïíäýëéá.

¢ñèñï 9
Äéäáêôïñéêü Äßðëùìá

á) Ç áðüêôçóç ä.ä. äéÝðåôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ í. 2083/92 (Üñèñï 12, ðáñ. 5 á, â, ã, ä) êáé ôïõ
ðáñüíôïò êáíïíéóìïý Ìåôáðôõ÷éáêþí Óðïõäþí.

â) Ïé áéôÞóåéò ãéá åêðüíçóç ä.ä. êáôáôßèåíôáé óôç Ãñáììáôåßá ôïõ ÔìÞìáôïò êÜèå ÌÜéï êáé
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Ïêôþâñéï, åîåôÜæïíôáé áðü ôïõò áíôßóôïé÷ïõò ôïìåßò ôïí Éïýíéï êáé ôï ÍïÝìâñéï êÜèå
áêáäçìáúêïý Ýôïõò êáé åðéêõñþíïíôáé áðü ôç ÃÓÅÓ. Ïé áéôÞóåéò õðïâÜëëïíôáé óýìöùíá ìå ôéò
ðñïäéáãñáöÝò ôïõ ÐáñáñôÞìáôïò É.

ã) ÊÜèå ÷ñüíï, ï õðïøÞöéïò äéäÜêôùñ õðï÷ñåïýôáé íá õðïâÜëëåé óôç ÃÓÅÓ Ýêèåóç ðñïüäïõ
õðïãåãñáììÝíç áðü ôïí/ôçí åðéâëÝðïíôá/ïõóá êáèçãçôÞ/ôñéá. Ç Ýêèåóç õðïâÜëëåôáé êÜèå
Éïýíéï. Ìå ôçí ïëïêëÞñùóç ôùí 18 ìçíþí áðü ôçí åããñáöÞ ôïõò, ï/ç õðïøÞöéïò/á êáëåßôáé óå
åéäéêü óåìéíÜñéï äéäáêôïñéêïý êýêëïõ íá ðáñïõóéÜóåé ôçí ðïñåßá åêðüíçóçò äéäáêôïñéêÞò
ôïõ/ôçò äéáôñéâÞò

ä) Äåí åßíáé äõíáôÞ ç åêðüíçóç äéäáêôïñéêÞò äéáôñéâÞò áðü õðïøÞöéï ðïõ äåí Ý÷åé áðïêôÞóåé
ìåôáðôõ÷éáêü ôßôëï óðïõäþí óýìöùíá êáé ìå ôï Üñèñï 14 ôïõ íüìïõ 2083/92.

Ç ÃÓÅÓ êáé ýóôåñá áðü ðñüôáóç ôçò ÓÅ ôïõ ÐÌÓ, ìðïñåß íá êÜíåé óå åéäéêÝò êáé åîáéñåôéêÝò
ðåñéðôþóåéò äåêôÝò Ýùò ôñåéò áéôÞóåéò êÜèå ÷ñüíï õðïøçößùí äéäáêôüñùí ïé ïðïßïé äåí åßíáé
êÜôï÷ïé ÌÄÅ åöüóïí ðëçñïýí ôá êÜôùèé áêáäçìáúêÜ êñéôÞñéá: Ý÷ïõí ëÜâåé âáèìü ðôõ÷ßïõ
ôïõëÜ÷éóôïí ìå ëßáí êáëþò Þ åßíáé êÜôï÷ïé õðïôñïößáò ãéá ôéò åîáéñåôéêÝò áêáäçìáúêÝò ôïõò
åðéäüóåéò Þ Ý÷ïõí äéäáêôéêÞ ðåßñá óå ÁÅÉ êáé äéáèÝôïõí åðéóôçìïíéêü Þ áíáãíùñéóìÝíï
êáëëéôå÷íéêü Þ óõããñáöéêü Ýñãï Þ Ý÷ïõí óõììåôï÷Þ óå áíáãíùñéóìÝíá åñåõíçôéêÜ
ðñïãñÜììáôá. Ãßíïíôáé äåêôÝò êáé ðåñéðôþóåéò õðïøçößùí ðïõ Ý÷ïõí õðïâëçèåß óå åîåôÜóåéò
õøçëïý åîåéäéêåõìÝíïõ åðéðÝäïõ ãéá ôçí áðïäï÷Þ ôïõò óå ÄéäáêôïñéêÜ ÐñïãñÜììáôá óõíáöþí
ÔìçìÜôùí êáé ïé ïðïßïé åðéèõìïýí íá ïëïêëçñþóïõí ôç äéáäéêáóßá óôï ÅÌÌÅ.

å) Óôï ðëáßóéï ôïõ ÐñïãñÜììáôïò Ìåôáðôõ÷éáêþí Óðïõäþí ôïõ ÔìÞìáôïò ðñïâëÝðåôáé ç
êáèéÝñùóç êýêëïõ äéäáêôïñéêþí óåìéíáñßùí.

¢ñèñï 10
ÌåôáâáôéêÝò ÄéáôÜîåéò

á) Ãéá ôçí ïëïêëÞñùóç ôïõ ìåôáðôõ÷éáêïý ðñïãñÜììáôïò óðïõäþí áðáéôïýíôáé 90 ðéóôùôéêÝò
ìïíÜäåò (10 ðéóôùôéêÝò ìïíÜäåò áíÜ ìÜèçìá êáé 30 ðéóôùôéêÝò ìïíÜäåò ç äéðëùìáôéêÞ
åñãáóßá). Ç äéäáóêáëßá ôïõ êÜèå ìáèÞìáôïò èá åßíáé  3 þñåò ôçí åâäïìÜäá.

â) Ïé ëåðôïìÝñåéåò åöáñìïãÞò ôïõ ðáñüíôïò êáèïñßæïíôáé ìå áðïöÜóåéò ôçò ÃÓÅÓ ôïõ
ÔìÞìáôïò.

¢ñèñï 11
ÄéÜñêåéá ëåéôïõñãßáò

H äéÜñêåéá ôïõ Ð.Ì.Ó ôïõ ÔìÞìáôïò Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÝóùí ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò ôïõ
Åèíéêïý êáé Êáðïäéóôñéáêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ðáñáôåßíåôáé áðü ôç ëÞîç ôïõ âÜóåé ôïõ
Üñèñïõ 10 ôçò Áðüöáóçò ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí 46341/12-5-03
(ÖÅÊ 672 ô.Â´/30-5-03) ìÝ÷ñé êáé ôï áêáäçìáúêü Ýôïò 2012-2013. 
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¢ñèñï 12
Ðñüãñáììá óðïõäþí

ÄéÜñèñùóç ôïõ ÐñïãñÜììáôïò Ìåôáðôõ÷éáêþí Óðïõäþí

Á´ åîÜìçíï

Ôßôëïò êáôåýèõíóçò : ÅõñùðáúêÝò Åðéêïéíùíßåò: ÄïìÝò êáé ÐïëéôéêÝò
ÌáèÞìáôá êáôåýèõíóçò : 1. Ïé ðïëéôéêÝò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò óôï åðéêïéíùíéáêü ðåäßï 

2. Ç äïìÞ êáé ç ëåéôïõñãßá ôïõ åðéêïéíùíéáêïý ðåäßïõ ôçò
Åõñþðçò (ÌÌÅ, ôçëåðéêïéíùíßåò) 

3. ÌÜèçìá ìåèïäïëïãßáò (êïéíü ãéá üëåò ôéò êáôåõèýíóåéò)

Ôßôëïò êáôåýèõíóçò: ÊïéíÞ ãíþìç êáé Äçìüóéá åðéêïéíùíßá
ÌáèÞìáôá êáôåýèõíóçò : 1. Èåùñßåò ãíþìçò êáé êïéíÞò ãíþìçò: State of the art

2. ÊïéíÞ ãíþìç êáé äçìïêñáôßá  
3. ÌÜèçìá ìåèïäïëïãßáò (êïéíü ãéá üëåò ôéò êáôåõèýíóåéò)

Ôßôëïò êáôåýèõíóçò:  ÐïëéôéóìéêÝò ÓðïõäÝò
ÌáèÞìáôá êáôåýèõíóçò :  1. ÁíÜëõóç ëïãïôå÷íéêïý êåéìÝíïõ

2. ËáíèÜíïõóåò ðçãÝò ôïõ èåáôñéêïý ëüãïõ: Ôï õðï-êåßìåíï êáé
ôï äéá-êåßìåíï    óôï íåüôåñï êáé óýã÷ñïíï äñÜìá (áðü ôïí
ÔóÝ÷ùö óôïí ÌðÝêåô) 

3. Åéêüíá, âëÝììá êáé öýëï óôïí êéíçìáôïãñÜöï
4. ÊéíçìáôïãñáöéêÜ áñ÷åßá.
5. Óõìâïëéêüò êáé âéùìÝíïò ÷þñïò óôéò åéêáóôéêÝò ôÝ÷íåò
6. ÌÜèçìá ìåèïäïëïãßáò (êïéíü ãéá üëåò ôéò êáôåõèýíóåéò)
(áðü ôá ðáñáðÜíù 1-5, èá ðñïóöÝñïíôáé êÜèå åîÜìçíï 
äýï ìáèÞìáôá).

Ôßôëïò êáôåýèõíóçò: Óõãêñïýóåéò: Äéá÷åßñéóç Óõãêñïýóåùí êáé Åðéêïéíùíßá
ÌáèÞìáôá êáôåýèõíóçò: 1. Äéá÷åßñéóç ÓõíáéóèçìÜôùí óôéò Óõãêñïýóåéò

2. Ðåñß Óõãêñïýóåùí: Èåùñßåò êáé ÐñáêôéêÝò
3. ÌÜèçìá ìåèïäïëïãßáò (êïéíü ãéá üëåò ôéò êáôåõèýíóåéò)

Ôßôëïò êáôåýèõíóçò: ØçöéáêÜ ÌÝóá Åðéêïéíùíßáò êáé ÐåñéâÜëëïíôá Áëëçëåðßäñáóçò
ÌáèÞìáôá êáôåýèõíóçò: 1. ÅðéêïéíùíéáêÝò ÄéáóôÜóåéò ôïõ ÍÝïõ Ôå÷íïëïãéêïý

ÐåñéâÜëëïíôïò
2. ÐåñéâÜëëïíôá Åðéêïéíùíßáò óôï Öõóéêü êáé óôïí Øçöéáêü

Êüóìï 
3. ÌÜèçìá ìåèïäïëïãßáò (êïéíü ãéá üëåò ôéò êáôåõèýíóåéò)
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Â´åîÜìçíï

Ôßôëïò êáôåýèõíóçò: ÅõñùðáúêÝò Åðéêïéíùíßåò: ÄïìÝò êáé ÐïëéôéêÝò
ÌáèÞìáôá êáôåýèõíóçò: 1. Ìåèïäïëïãßá êáôåýèõíóçò: ÁíÜëõóç ÅðéêïéíùíéáêÞò ÐïëéôéêÞò 

2.  Ç ÐñïâïëÞ ôçò Åõñþðçò: ÊïéíÞ Ãíþìç êáé ÌÌÅ  
3. ÅìðïñéêÝò åðéêïéíùíßåò 

Ôßôëïò êáôåýèõíóçò: ÊïéíÞ ãíþìç êáé Äçìüóéá åðéêïéíùíßá
ÌáèÞìáôá êáôåýèõíóçò : 1. Ìåèïäïëïãßá êáôåýèõíóçò: 

¸ñåõíá èåìáôïëïãßáò êáé ðëáéóßùóçò 
2. Êõâåñíï÷þñïò êáé äçìüóéá óöáßñá  
3. ÅéäéêÜ èÝìáôá äçìüóéáò åðéêïéíùíßáò 

Ôßôëïò êáôåýèõíóçò: ÐïëéôéóìéêÝò ÓðïõäÝò
ÌáèÞìáôá êáôåýèõíóçò: 1. ÆçôÞìáôá êïõëôïýñáò óôï äçìüóéï êáé éäéùôéêü ÷þñï

2. Íüìïò êáé åðéèõìßá: Áðü ôïí Êáíô óôïí ÊÜöêá
3. ÐñáêôéêÝò óôï èÝáôñï êáé ôïí êéíçìáôïãñÜöï
4. Óþìá êáé ðáñáóôáôéêÝò ôÝ÷íåò
5. Ìåèïäïëïãßá êáôåýèõíóçò: ÊáôáãñáöÞ êáé áíÜëõóç ëüãïõ
(áðü ôá ðáñáðÜíù 1-4, èá ðñïóöÝñïíôáé êÜèå åîÜìçíï 
äýï ìáèÞìáôá).

Ôßôëïò êáôåýèõíóçò: Óõãêñïýóåéò: Äéá÷åßñéóç Óõãêñïýóåùí êáé Åðéêïéíùíßá
ÌáèÞìáôá êáôåýèõíóçò: 1. Ìåèïäïëïãßá êáôåýèõíóçò: 

Ôå÷íéêÝò ÌåëÝôçò ôùí Áíèñþðéíùí Ó÷Ýóåùí
2. Äéáðñáãìáôåýóåéò êáé ÄéáìåóïëÜâçóç
3. Óõãêñïýóåéò, Êïéíùíßá êáé Ðïëéôéóìüò

Ôßôëïò êáôåýèõíóçò: ØçöéáêÜ ÌÝóá Åðéêïéíùíßáò êáé ÐåñéâÜëëïíôá Áëëçëåðßäñáóçò
ÌáèÞìáôá êáôåýèõíóçò: 1. ÐñïóáñìïóôéêÜ êáé ÅîáôïìéêåõìÝíá ÐåñéâÜëëïíôá

Åðéêïéíùíßáò óôï Äéáäßêôõï
2. Óõììåôï÷éêÞ ØçöéáêÞ Åðéêïéíùíßá êáé ÄéáêõâÝñíçóç
3. Ìåèïäïëïãßá êáôåýèõíóçò: ÃåíéêÝò Áñ÷Ýò Ãåíéêïý

Ðåñéå÷ïìÝíïõ êáé ÓõóôçìÜôùí Áëëçëåðßäñáóçò

Ã' ÅîÜìçíï

ÓõããñáöÞ äéðëùìáôéêÞò åñãáóßáò
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ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÅÓ

Ôï ðñüãñáììá ðñïâëÝðåé óõíåñãáóßåò ìå îÝíá éäñýìáôá êáé öïñåßò. ÐïëëÜ ìÝëç ÄÅÐ ôïõ
ÔìÞìáôïò ÅÌÌÅ êáé ïñéóìÝíïé áðü ôïõò åéäéêïýò ðïõ èá ðñïóêëçèïýí íá äéäÜîïõí óôï
ðñüãñáììá Ý÷ïõí Þäç óõíåñãáóßá ìå Éäñýìáôá ôïõ åîùôåñéêïý ðïõ áó÷ïëïýíôáé ìå óõíáöÞ
áíôéêåßìåíá. Åðßóçò, óôï ðñüãñáììá èá óõììåôÜó÷ïõí ðñïóêåêëçìÝíïé êáèçãçôÝò îÝíùí
öïñÝùí ìå ôïõò ïðïßïõò ôï ÔìÞìá âñßóêåôáé Þäç óå óõíåñãáóßá. ÅíäåéêôéêÜ áíáöÝñïíôáé
ïñéóìÝíïé öïñåßò:

-  Laboratoire de Changement Social (LCS), Université de Paris VII
- Centre International de Recherche de formation et Intervention  Psychosociologique 
- ÔìÞìá Åðéêïéíùíßáò Ðáíåðéóôçìßïõ UQAM (Ìüíôñåáë ÊáíáäÜ)
- London School of Economics and Political Science
- Goldsmith College, Department of Media and Communication
- University of London, Institute of Education, Department of Media in Education
- ÔìÞìá Åðéêïéíùíßáò, Université de Metz
- ÔìÞìá Åðéêïéíùíßáò, Université Paris 8 
- ÔìÞìá Åðéêïéíùíßáò, Universidade Nova de Lisboa
- University of Bournemouth, Media School
- ÔáéíéïèÞêç ôçò ÅëëÜäïò
- Stiftung Deutsche Kinemathek
- Cinemateca Portuguesa
- City University, Dublin.

¢ñèñï 13

Ðñïóáñôþíôáé êáé áðïôåëïýí áíáðüóðáóôï ìÝñïò ôçò ðáñïýóáò ôá êÜôùèé ðáñáñôÞìáôá É êáé
ÉÉ.
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ÐñïäéáãñáöÝò ãéá ôç óýíôáîç ðñïôÜóåùí ðñïò ôç ÃÓ 
ôïõ ÔìÞìáôïò ÅÌÌÅ ãéá åêðüíçóç äéäáêôïñéêÞò äéáôñéâÞò

Ç ðñüôáóç ãéá äéäáêôïñéêÞ äéáôñéâÞ õðïâÜëëåôáé äáêôõëïãñáöçìÝíç êáé Ý÷åé Ýêôáóç 3000-
5000 ëÝîåéò (10 óåëßäåò). Óõíïäåýåôáé áðü óýíôïìï âéïãñáöéêü óçìåßùìá ôïõ õðïøçößïõ.

Ç ðñüôáóç ðñÝðåé íá åßíáé ãñáììÝíç ìå óáöÞíåéá êáé íá áðïöåýãåé ôçí ðåñéôôïëïãßá,
äåäïìÝíïõ üôé áðåõèýíåôáé óå åéäéêïýò ðïõ Þäç õðçñåôïýí ôï ãíùóôéêü ðåäßï óôï ïðïßï
ðñïóâëÝðåé ï/ç õðïøÞöéïò/á. Åííïåßôáé üôé ôï ðñïôåéíüìåíï èÝìá ðñÝðåé íá åìðßðôåé óôá
ãíùóôéêÜ áíôéêåßìåíá ðïõ õðçñåôïýíôáé óôï ÔìÞìá Åðéêïéíùíßáò êáé Ì.Ì.Å ôïõ
Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí.

Ï ôßôëïò ôçò äéäáêôïñéêÞò äéáôñéâÞò ðñÝðåé íá åßíáé óáöÞò, ðåñéãñáöéêüò êáé ðåñéåêôéêüò. Ç
ó÷Ýóç ôßôëïõ êáé õðüôéôëïõ, üðùò óõíçèßæåôáé, ïöåßëåé íá áíôáíáêëÜ ôç ó÷Ýóç ôïõ ãåíéêüôåñïõ
ãíùóôéêïý ðåäßïõ ðñïò ôï åéäéêüôåñï èÝìá ìå ôï ïðïßï êáôáðéÜíåôáé ï õðïøÞöéïò. Áò Ý÷åé
õðüøç ôïõ/ôçò ï/ç õðïøÞöéïò/á üôé áëëáãÞ ôßôëïõ óçìáßíåé áëëáãÞ èÝìáôïò, ãéá ôçí ïðïßá
áðáéôåßôáé åéäéêÞ Ýãêñéóç ôçò ÃÓ ôïõ ÔìÞìáôïò ÅÌÌÅ.

ÓõíéóôÜôáé óôïõò/óôéò õðïøçößïõò ç ïñãÜíùóç ôùí ðñïôÜóåþí ôïõò óå åíüôçôåò,  ùò åîÞò:

1. ÅéóáãùãÞ. Óýíôïìç ðåñéãñáöÞ ôïõ ðñïôåéíüìåíïõ èÝìáôïò. Ëüãïé ðïõ ïäÞãçóáí óôçí
åðéëïãÞ ôïõ. Åìðåéñßá ôïõ õðïøçößïõ óôï óõãêåêñéìÝíï ãíùóôéêü ðåäßï.

2. ÊñéôéêÞ áíáöïñÜ óôç âéâëéïãñáößá. ÈåùñçôéêÝò ìåëÝôåò Þ åìðåéñéêÝò Ýñåõíåò ãéá ôï
ðñïôåéíüìåíï èÝìá óôçí åëëçíéêÞ êáé óôç äéåèíÞ âéâëéïãñáößá. Ðñùôïôõðßá ôçò ðñïóÝããéóçò
ôïõ õðïøçößïõ óå ó÷Ýóç ìå ðñïóåããßóåéò ðïõ Ý÷ïõí ðñïçãçèåß. ÅñåõíçôéêÝò áíÜãêåò ðïõ
êáëýðôåé ç äéäáêôïñéêÞ äéáôñéâÞ ôïõ õðïøÞöéïõ.

3. Ìåèïäïëïãßá. ÐåñéãñáöÞ ôïõ èåùñçôéêïý ìïíôÝëïõ ðïõ áêïëïõèåßôáé Þ ðñïôåßíåôáé áðü ôïí
õðïøÞöéï. Ìåèïäïëïãßá/ôåêìçñßùóç ôçò ðñïôåéíüìåíçò Ýñåõíáò. Êáôáëëçëüôçôá ôçò
ðñïôåéíüìåíçò ìåèïäïëïãßáò ãéá ôï óõãêåêñéìÝíï èÝìá. ÐåñéãñáöÞ ôïõ ðñùôïãåíïýò õëéêïý
(ð.÷. áðïêüììáôá áðü äçìïóéåýìáôá ôïõ ôýðïõ, åñùôçìáôïëüãéá êôë.).

4. Ðåñéå÷üìåíá èåìáôéêþí åíïôÞôùí. Åíüôçôåò ôçò äéäáêôïñéêÞò äéáôñéâÞò Þ åíäåéêôéêüò
ðßíáêáò ðåñéå÷ïìÝíùí, ìå óýíôïìç ðåñéãñáöÞ ãéá êÜèå åíüôçôá Þ êåöÜëáéï. Ðïñßóìáôá óôá
ïðïßá ðéèáíïëïãåß üôé èá ïäçãçèåß ï õðïøÞöéïò. Ïñãáíüãñáììá,  ðëÜíï  åñãáóßáò,
÷ñïíïäéÜãñáììá  ôçò  Ýñåõíáò.  ÖÜóåéò ôçò  Ýñåõíáò  ðïõ  Ý÷ïõí  åíäå÷ïìÝíùò  ïëïêëçñùèåß.
ÐåñéãñáöÞ óõíïäåõôéêïý  õëéêïý/ôåêìçñßùí  (ð.÷.  øçöéáêïß  äßóêïé,  íôïêéìáíôÝñ êôë.).

5. ÅíäåéêôéêÞ âéâëéïãñáößá (åëëçíéêÞ-îåíüãëùóóç).

Ç ðñüôáóç ãéá ôçí åêðüíçóç äéäáêôïñéêÞò äéáôñéâÞò áðïôåëåß êáé áõôÞ ìéá áêáäçìáúêÞ
åñãáóßá. Ïöåßëåé, óõíåðþò, íá óõììïñöþíåôáé ðñïò ôïõò êáíüíåò ãñáöÞò êáé ïñãÜíùóçò ðïõ
äéÝðïõí êÜèå áêáäçìáúêÞ åñãáóßá. Ï õðïøÞöéïò, ë.÷., ðñÝðåé íá áêïëïõèåß ìå óõíÝðåéá ôïõò
êáíüíåò âéâëéïãñáöéêþí ðáñáðïìðþí êáé êáôá÷ùñßóåùí. Ïé êáíüíåò áõôïß ðåñéãñÜöïíôáé óå
ãåíéêïýò ïäçãïýò, üðùò: The Chicago Manual of Style, 15ç Ýêä., Chicago: University of Chicago
Press, 2003. U. Eco, Ðþò ãßíåôáé ìßá äéðëùìáôéêÞ åñãáóßá (åéóáãùãÞ, ìôöñ. êáé åðéì. Ì.
Êïíäýëç), ÁèÞíá: ÍÞóïò, 1994. Á. Éïñäáíßäïõ (åðéì.), Ïäçãüò ôçò íåïåëëçíéêÞò ãëþóóáò, ÌÝñç
Á´ êáé Â´, ÁèÞíá: ÐáôÜêçò, 1999/2005, êáèþò êáé óå åéäéêÜ åã÷åéñßäéá, áíÜëïãá ìå ôï ãíùóôéêü
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ðåäßï óôï ïðïßï åìðßðôåé ç ðñïôåéíüìåíç äéäáêôïñéêÞ äéáôñéâÞ, üðùò: Ê. Howard & J.A. Sharp,
Ç åðéóôçìïíéêÞ ìåëÝôç: Ïäçãüò ó÷åäéáóìïý êáé äéá÷åßñéóçò ðáíåðéóôçìéáêþí åñåõíçôéêþí
åñãáóéþí (ìôöñ. Â. Ð. ÍôáëÜêïò, ðñüëïãïò-åðéì. Ê.Ì. Óïöïýëçò), ÁèÞíá: Gutenberg, 1994.

Publication Manual of the American Psychological Association, Washington, DC: American
Psychological Association, 1994. Joseph Gibaldi, MLA Handbook for Writers of Research Papers,
New York: Modern Language Association of America, 1997 êôë. (ãéá ôá ðåñéóóüôåñá áðü ôá
åã÷åéñßäéá áõôÜ õðÜñ÷ïõí íåüôåñåò åêäüóåéò).  
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ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ

ÅÈÍÉÊÏ ÊÁÉ ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÁÊÏ
ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

ÔÌÇÌÁ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ ÊÁÉ
ÌÅÓÙÍ ÌÁÆÉÊÇÓ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ

ÁèÞíá,  �./ �../  200�

ÅÎÅÔÁÓÇ ÄÉÐËÙÌÁÔÉÊÇÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ

ÏÍÏÌÁÔÅÐÙÍÕÌÏ ÅÎÅÔÁÆÏÌÅÍÏÕ: ��������������..................���...�� 
(Á.Ì ��.....�..) 

ÔÉÔËÏÓ ÄÉÐËÙÌÁÔÉÊÇÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ: «����....................���������������...
���������������..��������...................................��..��..����������
����������������������...............................................................................��.»

ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ÅÎÅÔÁÓÇÓ:  ��./ ��./  200�.

ÂÁÈÌÏÓ:  �....� (��������������.)

ÏÉ ÅÎÅÔÁÓÔÅÓ:

������������������
(ÏÍÏÌÁÔÅÐÙÍÕÌÏ/ÂÁÈÌÉÄÁ)

������������������..
(ÏÍÏÌÁÔÅÐÙÍÕÌÏ/ÂÁÈÌÉÄÁ)

��������������.
(ÏÍÏÌÁÔÅÐÙÍÕÌÏ/ÂÁÈÌÉÄÁ)
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ÅÈÍÉÊÏ ÊÁÉ ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÁÊÏ
ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

ÔÌÇÌÁ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ ÊÁÉ
ÌÅÓÙÍ ÌÁÆÉÊÇÓ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÌÅÔÁÐÔÕ×ÉÁÊÙÍ ÓÐÏÕÄÙÍ ÓÔÇÍ 
ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁ ÊÁÉ ÔÁ ÌÅÓÁ ÌÁÆÉÊÇÓ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ

ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇ: .................................................................................

TIÔËÏÓ ÔÇÓ ÄÉÐËÙÌÁÔÉÊÇÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ 
(ìÝãåèïò ãñáììáôïóåéñÜò: 16´´)

ÏÍÏÌÁ ÕÐÏØÇÖÉÏÕ/ÁÓ

ÄéðëùìáôéêÞ åñãáóßá ðïõ êáôáôßèåôáé ùò ìÝñïò ôùí áðáéôÞóåùí 
ôïõ ÐñïãñÜììáôïò Ìåôáðôõ÷éáêþí Óðïõäþí 

óôçí Åðéêïéíùíßá êáé ôá ÌÝóá ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò

ÁèÞíá, ìÞíáò, Ýôïò
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åèíéêü êáé êáðïäéóôñéáêü ðáíåðéóôÞìéï áèçíþí

ÐEPIEXOMENO MAÈHMATÙNÐEPIEXOMENO MAÈHMATÙN

ÌÜèçìá «ÐïóïôéêÝò ÌÝèïäïé ¸ñåõíáò êáé ÁíÜëõóçò»
(Êïéíü ãéá üëåò ôéò êáôåõèýíóåéò)
ÄéäÜóêùí: Áíôþíçò ÁñìåíÜêçò

Ôï ìÜèçìá áðïôåëåßôáé áðü ôéò åîÞò èåìáôéêÝò åíüôçôåò:

- ÃåíéêÞ åéóáãùãÞ óôá åßäç ôçò êïéíùíéêÞò Ýñåõíáò: äçìïóêüðçóç, ðåßñáìá, áíÜëõóç
ðåñéå÷ïìÝíïõ, óõíÝíôåõîç, ïìÜäåò åóôßáóçò, ðáñáôÞñçóç. Ó÷åäéáóìüò äéåîáãùãÞò,
ðëåïíåêôÞìáôá êáé ìåéïíåêôÞìáôá.

- Ó÷åäéáóìüò åñùôçìáôïëïãßïõ êáé äïìçìÝíçò óõíÝíôåõîçò.
- ÐåñéãñáöéêÞ óôáôéóôéêÞ: ðßíáêåò êáôáíïìÞò óõ÷íïôÞôùí, äéáãñÜììáôá, áñéèìçôéêÜ ìÝôñá.
- ÅðáãùãéêÞ óôáôéóôéêÞ: èåùñßá åêôéìçôéêÞò êáé åëÝã÷ïõ õðïèÝóåùí.
- Óõìðåñáóìáôïëïãßá ãéá Ýíá ðëçèõóìü: óçìåéï-åêôéìçôÝò, äéáóôÞìáôá åìðéóôïóýíçò êáé

óôáôéóôéêÜ ôåóô ãéá ìÝóç ôéìÞ, ðïóïóôü êáé äéáêýìáíóç.
- Óõìðåñáóìáôïëïãßá ãéá äýï ðëçèõóìïýò (óýãêñéóç): óçìåéï-åêôéìçôÝò, äéáóôÞìáôá

åìðéóôïóýíçò êáé óôáôéóôéêÜ ôåóô ãéá ìÝóåò ôéìÝò, ðïóïóôÜ êáé äéáêõìÜíóåéò.
- ¸ëåã÷ïò ×2: ðßíáêåò óõíÜöåéáò, áíåîáñôçóßá, ïìïéïãÝíåéá, êáëÞ ðñïóáñìïãÞ.
- ÁíÜëõóç äéáêýìáíóçò: óýãêñéóç ôñéþí Þ ðåñéóóïôÝñùí ìÝóùí ôéìþí êáôÜ Ýíá êáé äýï

ðáñÜãïíôåò.
- ÁðëÞ ãñáììéêÞ ðáëéíäñüìçóç êáé óõó÷Ýôéóç.

ÅðéðëÝïí, äéäáóêáëßá êáé ÷ñÞóç ôïõ SPSS:

- ÐåñéâÜëëïí êáé âáóéêÝò ëåéôïõñãßåò.
- ÅéóáãùãÞ êáé çëåêôñïíéêüò Ýëåã÷ïò óôïé÷åßùí.
- Åðåîåñãáóßá êáé áíÜëõóç äåäïìÝíùí.
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ÔÏÌÅÁÓ ØÕ×ÏËÏÃÉÁÓ ÔÇÓ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ,
ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÊÙÍ ÐÑÁÊÔÉÊÙÍ ÊÁÉ Ó×ÅÄÉÁÓÌÏÕ

Êáôåýèõíóç ÐÌÓ:

ÅõñùðáúêÝò Åðéêïéíùíßåò: ÄïìÝò êáé ÐïëéôéêÝò

Õðåýèõíïò êáôåýèõíóçò: ÓôÝëéïò Ðáðáèáíáóüðïõëïò

Óôü÷ïò ôçò êáôåýèõíóçò åßíáé íá åîåôÜóåé ôéò ñáãäáßåò áëëáãÝò ðïõ óõíôåëïýíôáé óôï
åðéêïéíùíéáêü ðåäßï ôçò Åõñþðçò êáé ïé ïðïßåò Ý÷ïõí ðïëéôéêÝò, êïéíùíéêÝò êáé ïéêïíïìéêÝò
äéáóôÜóåéò. Ôï ÐÌÓ åóôéÜæåé óôçí åõñùðáúêÞ áãïñÜ, ôéò ñõèìßóåéò, ôï ðåñéå÷üìåíï êáé ôï ñüëï
ôùí ìÝóùí åðéêïéíùíßáò. Ôï ÐÌÓ Ý÷åé ó÷åäéáóôåß ãéá õðïøÞöéïõò ðïõ åíäéáöÝñïíôáé ãéá ôç
äïìÞ ôùí åõñùðáúêþí áãïñþí, áêñïáôçñßùí, ðáñáãùãþí êáé óôñáôçãéêþí. Ç êáôåýèõíóç
áðïóêïðåß íá åöáñìüóåé ôéò ãíþóåéò ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôçò åõñùðáúêÞò êïéíüôçôáò óôá
óýã÷ñïíá ôåêôáéíüìåíá, åíþ ðñïóöÝñåé åêðáßäåõóç óôç äéåñåýíçóç ôùí äçìïóéïãñáöéêþí
ðçãþí. Äßíåé åðßóçò Ýìöáóç óôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï ôá èåóìéêÜ üñãáíá ôçò ÅõñùðáúêÞò
¸íùóçò ÷áñÜóóïõí êáé åöáñìüæïõí ðïëéôéêÝò ðïõ åðçñåÜæïõí ôç äïìÞ êáé ôç ëåéôïõñãßá ôïõ
åõñùðáúêïý åðéêïéíùíéáêïý ðåäßïõ. Ïé öïéôçôÝò ôçò êáôåýèõíóçò èá ðáñáêïëïõèÞóïõí
äéáëÝîåéò ó÷åôéêÜ ìå ôçí åðéêïéíùíéáêÞ ðïëéôéêÞ ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò êáèþò êáé ôç
ëåéôïõñãßá ôùí åõñùðáúêþí èåóìþí.

Ç êáôåýèõíóç áðåõèýíåôáé óå õðïøçößïõò ðïõ åñãÜæïíôáé Þ åíäéáöÝñïíôáé íá åñãáóôïýí
óôïõò ôïìåßò ôçò åðéêïéíùíéáêÞò ðïëéôéêÞò óå åõñùðáúêü êáé åèíéêü åðßðåäï, äçìïóéïãñÜöïõò,
äéáöçìéóôÝò êáé áíèñþðïõò ðïõ áó÷ïëïýíôáé ìå ôéò äçìüóéåò ó÷Ýóåéò. 

ÌáèÞìáôá:

Á´  ÅîÜìçíï
1. Ïé ðïëéôéêÝò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò óôï åðéêïéíùíéáêü ðåäßï
2. Ç äïìÞ êáé ç ëåéôïõñãßá ôïõ åðéêïéíùíéáêïý ðåäßïõ ôçò Åõñþðçò (ÌÌÅ, ôçëåðéêïéíùíßåò)
3. Ìåèïäïëïãßá (ìÜèçìá êïéíü ãéá üëåò ôéò êáôåõèýíóåéò)

Â´  ÅîÜìçíï
4. Ç ÐñïâïëÞ ôçò Åõñþðçò: ÊïéíÞ Ãíþìç êáé ÌÌÅ
5. ÅìðïñéêÝò åðéêïéíùíßåò
6. Ìåèïäïëïãßá êáôåýèõíóçò: ÁíÜëõóç ÅðéêïéíùíéáêÞò ÐïëéôéêÞò
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ÄéäÜóêïíôåò/ÄéäÜóêïõóåò:

ÖùôåéíÞ ÁóäåñÜêç
Ñüç Ðáíáãéùôïðïýëïõ
ÓôÝëéïò Ðáðáèáíáóüðïõëïò
ÁèáíÜóéïò ÔóåâÜò
Ìáíþëçò ×áéñåôÜêçò
ÄçìÞôñçò ×áñáëÜìðçò

ÐåñéãñáöÞ ìáèçìÜôùí

Ïé ðïëéôéêÝò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò óôï åðéêïéíùíéáêü ðåäßï
ÏñãÜíùóç-Åðïðôåßá: ÁèáíÜóéïò ÔóåâÜò

Áðü ôá ìÝóá ôçò äåêáåôßáò ôïõ 1980, ç ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç êéíåßôáé åîáéñåôéêÜ äñáóôÞñéá óå ü,ôé
áöïñÜ ôï åðéêïéíùíéáêü ðåäßï ôçò Åõñþðçò. Êáé ôï êÜíåé áõôü äñïìïëïãþíôáò óå óôáèåñÞ
âÜóç ìéá óåéñÜ áðü ðñùôïâïõëßåò êáé øçößæïíôáò áíôßóôïé÷åò Ïäçãßåò üóïí áöïñÜ óôï ìÝëëïí
ôïõ ðåäßïõ. Ï áêñïãùíéáßïò ëßèïò áõôÞò ôçò ðïëéôéêÞò åßíáé âåâáßùò ç ðáóßãíùóôç Ïäçãßá ãéá
ìéá Ôçëåüñáóç ×ùñßò Óýíïñá êáé âáóéêoß óôü÷ïé ôçò åßíáé: ðñþôïí, ç äçìéïõñãßá åíüò
åíïðïéçìÝíïõ åõñùðáúêïý åðéêïéíùíéáêïý ðåäßïõ êáé, äåýôåñïí, ç åöáñìïãÞ ìéáò óôñáôçãéêÞò
ðïõ èá åíéó÷ýåé ôçí áíôáãùíéóôéêüôçôá ôçò åõñùðáúêÞò ïðôéêïáêïõóôéêÞò ðáñáãùãÞò. Ìéá
ôÝôïéá ðñïóðÜèåéá áíôéìåôùðßæåé âåâáßùò ðïëëÜ ðñïâëÞìáôá. Ç ðáñÝìâáóç ôçò Å.Å. óôï
åõñùðáúêü åðéêïéíùíéáêü ðåäßï äåí Ý÷åé áðëÜ êáé ìüíïí íá êÜíåé ìå ôç äéåèíÞ ðïëéôéêÞ
óõãêõñßá, áëëÜ êáé ìå ôéò åããåíåßò áäõíáìßåò ôçò Êïéíüôçôáò íá ÷áñÜîåé êáé êõñßùò íá
åöáñìüóåé ìéá óõíåêôéêÞ ðïëéôéêÞ. Óå áõôü óõíôåëïýí ïé ðéÝóåéò ðïõ äÝ÷åôáé êáé áðü êñÜôç
ìÝëç, åðéêïéíùíéáêïýò öïñåßò, êáé éäßùò ôéò ìåãÜëåò åôáéñåßåò ðïõ äñïõí óôï ÷þñï. ÔÝôïéåò
äõóêïëßåò åìöáíßæïíôáé áêüìç êáé óôï åóùôåñéêü ôçò ßäéáò ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò, ç ïðïßá
óôçí ðñÜîç äñïìïëïãåß üëåò ôéò ó÷åôéêÝò ðñùôïâïõëßåò. Ï ñüëïò ôçò ÅðéôñïðÞò áðïóêïðåß, áðü
ôç ìéá ðëåõñÜ, íá ðñïâÜëëåé äéÜöïñá èÝìáôá ðïõ áöïñïýí óôçí Å.Å. êáé ôá óõìöÝñïíôÜ ôçò óå
üëç ôçí åðéêñÜôåéÜ ôçò êáé, áðü ôçí Üëëç, íá åíáñìïíßæåé ôï èåóìéêü ðëáßóéï ôùí êñáôþí ìåëþí
óå èÝìáôá ðïõ åìðßðôïõí ôïõ åõñýôåñïõ åíäéáöÝñïíôüò ôçò. ÁõôÞ ç ðïëéôéêÞ áíáèåùñåßôáé óå
óôáèåñÞ âÜóç êáé ç ðåñßðôùóç ôçò åðéêïéíùíéáêÞò ðïëéôéêÞò ôçò Å.Å. äåí áðïôåëåß åîáßñåóç.
Óôü÷ïò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé:

- Íá êáôáãñÜøåé ôéò ðñùôïâïõëßåò êáé ðïëéôéêÝò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò (Å.Å.) óôï ðåäßï ôçò
åðéêïéíùíßáò.

- Íá áîéïëïãÞóåé ôïí ðáñåìâáôéêü ñüëï ôçò Å.Å. óôï åðéêïéíùíéáêü ðåäßï.
- Íá áíáëýóåé ôïõò Üîïíåò ôçò åõñùðáúêÞò ïðôéêïáêïõóôéêÞò êáé åðéêïéíùíéáêÞò ðïëéôéêÞò,

üðùò áõôïß åíôïðßæïíôáé óå ðáñÜëëçëåò ðñùôïâïõëßåò.
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Ç äïìÞ êáé ç ëåéôïõñãßá ôïõ åðéêïéíùíéáêïý ðåäßïõ ôçò Åõñþðçò
(ÌÌÅ, ôçëåðéêïéíùíßåò)
ÏñãÜíùóç-Åðïðôåßá: ÓôÝëéïò Ðáðáèáíáóüðïõëïò

Áíáìößâïëá, ç äïìÞ êáé ç ëåéôïõñãßá ôùí ñáäéïôçëåïðôéêþí êáé ôçëåðéêïéíùíéáêþí
óõóôçìÜôùí óå üëåò ôçò ÷þñåò ôçò Åõñþðçò Ý÷åé áëëÜîåé èåáìáôéêÜ óå óýãêñéóç ìå ôï
ðñüóöáôï ðáñåëèüí. ÁõôÞ ç áíáäéÜôáîç ôùí åðéêïéíùíéáêþí óõóôçìÜôùí, ç ïðïßá óõíäÝåôáé
Üìåóá ìå ôéò åîåëßîåéò óôï ÷þñï ôùí ôå÷íïëïãéþí ôçò åðéêïéíùíßáò, Ý÷åé åðßóçò óõìðÝóåé Þ
óôåíÜ óõíäåèåß ìå ôéò íÝåò áíôéëÞøåéò ãéá ôçí ïéêïíïìßá êáé ôçí êïéíùíßá. Ïé ôå÷íïëïãéêÝò
åîåëßîåéò óå üëï ôï öÜóìá ôùí åðéêïéíùíéþí, êáé éäßùò óôï ÷þñï ôçò ôçëåüñáóçò êáé ôùí
ôçëåðéêïéíùíéþí, ç áíÜðôõîç êáé ðáãêïóìéïðïßçóç ôùí áãïñþí, ç áýîçóç êáé ç Ýíôáóç ôïõ
áíôáãùíéóìïý, êáèþò êáé ç áðÞ÷çóç ðïõ åß÷áí ôá åðé÷åéñÞìáôá éäåïëïãéêþí öïñÝùí ïé ïðïßïé
åõíïïýóáí ôéò äõíÜìåéò Þ ôïõò ìç÷áíéóìïýò ôçò áãïñÜò áðïôÝëåóáí üëá ìáæß Ýíá äõíáìéêü
óõíäõáóìü ðïõ äéÝâñùóå ôï ðñïûðÜñ÷ïí èåóìéêü ðëáßóéï ðïõ Þèåëå ôá ñáäéïôçëåïðôéêÜ
óõóôÞìáôá íá ëåéôïõñãïýí äéáìÝóïõ êñáôéêþí öïñÝùí êáé íá áðïëáìâÜíïõí ôï ìïíïðþëéï ôïõ
ôïìÝá. Ôï ìÜèçìá áõôü óêéáãñáöåß ôï íÝï ðåäßï óå áíôéäéáóôïëÞ ìå ôï ðáëáéü êáé áíáëýåé ôéò
óçìáíôéêüôåñåò áëëáãÝò ôçò áíáäéÜôáîçò, êáèþò êáé ôéò åðéðôþóåéò ôçò.

Ç ÐñïâïëÞ ôçò Åõñþðçò: ÊïéíÞ Ãíþìç êáé ÌÌÅ
ÏñãÜíùóç- Åðïðôåßá: Ñüç Ðáíáãéùôüðïõëïõ 

Ôï ìÜèçìá áõôü åóôéÜæåé óôá åëëåßììáôá åðéêïéíùíßáò ðïõ áíôéìåôùðßæåé ç ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç
(Å.Å.) ëüãù ôçò áíåðáñêïýò èåìåëßùóçò ìéáò ðïëéôéêÞò åðéêïéíùíßáò ðïõ èá åîáóöáëßæåé ôç
óöáéñéêÞ åíçìÝñùóç êáé ôç óõììåôï÷Þ ôùí Åõñùðáßùí ðïëéôþí (ë.÷., óôï Åõñùâáñüìåôñï êáé
áëëïý, åðéóçìáßíåôáé óôáèåñÜ ç áðÜèåéá ôùí Åõñùðáßùí ðïëéôþí ùò ðñïò ôçí åõñùðáúêÞ
ðïëéôéêÞ). Áñ÷éêÜ ôï ìÜèçìá áíáöÝñåôáé óôçí Ýííïéá ôçò êïéíÞò ãíþìçò êáé óôéò åêöÜíóåéò ôçò
óå Ýíá õðåñåèíéêü ðåñéâÜëëïí, óôï Ýëëåéììá äçìïêñáôßáò óôçí Å.Å. êáé óôï ñüëï ôùí ìÝóùí
åíçìÝñùóçò, êáèþò åðßóçò óôéò óôñáôçãéêÝò ãéá ôçí áíÜðôõîç ôçò ðïëéôéêÞò åðéêïéíùíßáò ðïõ
áêïëïýèçóå ôá ôåëåõôáßá åßêïóé ðåñßðïõ ÷ñüíéá ç Å.Å. ÅðéðëÝïí, áíáëýåé ôï äéÜëïãï ðïõ Ý÷åé
áíáðôõ÷èåß ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá ãéá ôç óõãêñüôçóç ìéáò ÅõñùðáúêÞò äçìüóéáò óöáßñáò êáé ôïõ
Åõñùðáßïõ ðïëßôç.

ÅìðïñéêÝò åðéêïéíùíßåò
ÏñãÜíùóç-Åðïðôåßá: Ìáíþëçò ×áéñåôÜêçò

Ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ áðü ôï 1996 ðïõ åîÝäùóå ôçí ÐñÜóéíç Âßâëï ãéá ôçí åìðïñéêÞ
åðéêïéíùíßá, äçëáäÞ ôç äéáöÞìéóç, ôéò ÷ïñçãßåò, ôï áðåõèåßáò ìÜñêåôéíãê, ôçí ðñïþèçóç
ðùëÞóåùí êáé ôéò äçìüóéåò ó÷Ýóåéò, áðïóêïðåß íá åíáñìïíßóåé ôï èåóìéêü ðëáßóéï ó÷åôéêÜ ìå
ôç äéáöçìéóôéêÞ åðéêïéíùíßá óôçí Å.Å. Þ, üðùò áíáöÝñåé, «êÜèå ìïñöÞ åðéêïéíùíßáò ðïõ
áðïóêïðåß óôçí ðñïþèçóç åßôå ðñïúüíôùí êáé õðçñåóéþí åßôå ôçò åéêüíáò ôçò åôáéñåßáò Þ ôïõ
ïñãáíéóìïý ðñïò ôïí ôåëéêü êáôáíáëùôÞ êáé/Þ ôïõò äéáíïìåßò». Ç ÅðéôñïðÞ Ý÷åé Þäç ðñïôåßíåé
ôïõò ôñüðïõò õëïðïßçóçò, áëëÜ êáé åíôïðßóåé ôïõò ðåñéïñéóìïýò. Ôï ìÜèçìá áõôü, áöïý
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åîåôÜóåé ôï ðåäßï ôùí åìðïñéêþí åðéêïéíùíéþí óôçí Åõñþðç êáé ôéò ðñáêôéêÝò ðïõ
åöáñìüæïíôáé, äéåñåõíÜ ôéò ðïëéôéêÝò ôçò Å.Å. ÷ñçóéìïðïéþíôáò åéäéêÝò ìåëÝôåò óôïõò êëÜäïõò
ôçò äéáöÞìéóçò êáé ôùí äçìïóßùí ó÷Ýóåùí.

Ìåèïäïëïãßá êáôåýèõíóçò
ÏñãÜíùóç- Åðïðôåßá: ÖùôåéíÞ ÁóäåñÜêç 

Ôï ìÜèçìá áõôü åîåôÜæåé ôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï äéáìïñöþíåôáé ç äçìüóéá ðïëéôéêÞ
(óôñáôçãéêÞ Þ ó÷åäéáóìüò) ôùí ÷ùñþí áíáöïñéêÜ ìå ôï åðéêïéíùíéáêü ôïõò óýóôçìá êáé
éäéáßôåñá ìå ôï åðéêïéíùíéáêü ôïõò ðåäßï. Êáô' áñ÷Üò ðñïâáßíåé óôç èåùñçôéêÞ áíÜëõóç ôçò
äçìüóéáò/êñáôéêÞò ðïëéôéêÞò, áöïý ç åðéêïéíùíéáêÞ ðïëéôéêÞ äå äéáöÝñåé éäéáßôåñá áðü ôçí
ïéêïíïìéêÞ Þ åêðáéäåõôéêÞ ðïëéôéêÞ ìéáò ÷þñáò. Óå áõôü ðïõ ðñïöáíþò äéáöÝñåé åßíáé ôï
áíôéêåßìåíï. ÅîåôÜæåôáé ç ðïëéôéêÞ ôùí åðéêïéíùíéþí ìÝóá óå Ýíá ðëáßóéï ðïõ ëáìâÜíåé õðüøç
ôïõ ôçí ðïëéôéêïïéêïíïìéêÞ äéÜóôáóç, ôéò âéïìç÷áíéêÝò áíÜãêåò, êáèþò êáé ôïõò ó÷åôéêïýò ìå
áõôÝò ðåñéïñéóìïýò. Ìå ôçí ðïëéôéêÞ ôùí åðéêïéíùíéþí, ôï üëï èÝìá âÝâáéá êáèßóôáôáé
ðïëõðëïêüôåñï, ãéáôß áó÷ïëïýìáóôå ôüóï ìå ôç óõíïëéêÞ åðéêïéíùíéáêÞ äéáäéêáóßá üóï êáé ìå
ôéò áñ÷Ýò êáé ôïõò êáíüíåò ðïõ Ý÷ïõí èåóðéóôåß ãéá íá äéáìïñöþóïõí ôç äïìÞ êáé ëåéôïõñãßá
ôïõ åðéêïéíùíéáêïý óõóôÞìáôïò ìéáò ÷þñáò, ôï ïðïßï äåí Ý÷åé áðïêëåéóôéêÜ ðïëéôéêÝò êáé
ïéêïíïìéêÝò äéáóôÜóåéò, áëëÜ êáé ðïëéôéóôéêÝò êáé êïéíùíéêÝò. ¸ôóé, ôï ðáñüí ìÜèçìá åîåôÜæåé
ôïõò ïñéóìïýò ôçò äçìüóéáò êáé åðéêïéíùíéáêÞò ðïëéôéêÞò, ôçò åðéêïéíùíéáêÞò óôñáôçãéêÞò êáé
åðéêïéíùíéáêïý ó÷åäéáóìïý. ÅîåôÜæïíôáé åðßóçò ïé äéáäéêáóßåò äéáìüñöùóçò ôçò äçìüóéáò
åðéêïéíùíéáêÞò ðïëéôéêÞò, ç áîéïëüãçóÞ ôçò êáé ç åöáñìïãÞ ôçò. Ï äéåðéóôçìïíéêüò ÷áñáêôÞñáò
ôçò áíÜëõóçò ôçò ðïëéôéêÞò ôùí åðéêïéíùíéþí ðñïóöÝñåé ôç äõíáôüôçôá íá åîåôáóôïýí ïé
óýã÷ñïíåò åðéêïéíùíéáêÝò ðïëéôéêÝò ìÝóá áðü ðïëéôéêÞ, êïéíùíéêïïéêïíïìéêÞ êáé íïìéêÞ
äéÜóôáóç. ÔÝëïò, ç ìåèïäïëïãßá áíÜëõóçò ôçò åðéêïéíùíéáêÞò ðïëéôéêÞò åîåôÜæåôáé ìÝóá áðü
óõãêåêñéìÝíá ðáñáäåßãìáôá.
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ÔÏÌÅÁÓ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÊÁÉ ÐÏËÉÔÉÊÇÓ ÁÍÁËÕÓÇÓ 
ÔÇÓ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ

Káôåýèõíóç ÐÌÓ:

ÊïéíÞ ãíþìç êáé Äçìüóéá Åðéêïéíùíßá

Õðåýèõíç êáôåýèõíóçò: Ñüç Ðáíáãéùôïðïýëïõ

Óôü÷ïò ôçò êáôåýèõíóçò áõôÞò åßíáé íá ðñïóöÝñåé åîåéäéêåõìÝíç åðéóôçìïíéêÞ ãíþóç êáé
ðñáêôéêÝò äåîéüôçôåò óôç èåùñßá êáé ôçí Ýñåõíá ãíþìçò, óå áôïìéêÞ êáé ìáæéêÞ êëßìáêá, êáé
óôï ðåäßï ôçò äçìüóéáò åðéêïéíùíßáò. Ìå ôï ðÝñáò ôùí óðïõäþí ôïõò ïé ìåôáðôõ÷éáêïß
öïéôçôÝò/ôñéåò áíáìÝíåôáé íá Ý÷ïõí áðïêôÞóåé, ìÝóá áðü èåùñçôéêÝò áíáëýóåéò êáé ðñáêôéêÝò
áóêÞóåéò, õøçëïý åðéðÝäïõ ãíþóåéò ãéá ôç öýóç ôçò ãíþìçò êáé ôçò êïéíÞò ãíþìçò, ôéò èåùñßåò
êáé ôéò ìåèüäïõò áíÜëõóÞò ôïõò, ôç ó÷Ýóç êïéíÞò ãíþìçò êáé äçìïêñáôßáò óôï ðëáßóéï ôçò
êïéíùíßáò ôçò ðëçñïöïñßáò, êáèþò êáé åðïðôåßá ôùí ôñüðùí ìå ôïõò ïðïßïõò ôá ìáæéêÜ ìÝóá
åðéêïéíùíßáò ïñßæïõí êáé ðëáéóéþíïõí ôç äçìüóéá èåìáôïëïãßá.

Ç êáôåýèõíóç áõôÞ ôïõ ÐÌÓ áðåõèýíåôáé óå õðïøÞöéïõò ðïõ áðáó÷ïëïýíôáé Þ ðñüêåéôáé íá
áðáó÷ïëçèïýí óôïí ôïìÝá ôùí åñåõíþí ãíþìçò, óôï ðïëéôéêü ìÜñêåôéíãê, ôçí ðïëéôéêÞ
äéáöÞìéóç, ôéò äçìüóéåò ó÷Ýóåéò, ôá ãñáöåßá ôýðïõ, ôï óôñáôçãéêü ðïëéôéêü ó÷åäéáóìü êáé ôç
äçìïóéïãñáößá.

ÌáèÞìáôá:

Á´  ÅîÜìçíï (÷åéìåñéíü 2009-2010)
1. Êõâåñíï÷þñïò êáé äçìüóéá óöáßñá 
2. ÅéäéêÜ èÝìáôá äçìüóéáò åðéêïéíùíßáò 
3. Ìåèïäïëïãßá (ìÜèçìá êïéíü ãéá üëåò ôéò êáôåõèýíóåéò)

Â´  ÅîÜìçíï (åáñéíü 2010)
4. Ìåèïäïëïãßá êáôåýèõíóçò: ¸ñåõíá èåìáôïëïãßáò êáé ðëáéóßùóçò
5. ÊïéíÞ ãíþìç êáé äçìïêñáôßá
6. Èåùñßåò ãíþìçò êáé êïéíÞò ãíþìçò: ÊëáóéêÝò êáé óýã÷ñïíåò ðñïóåããßóåéò
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ÄéäÜóêïõóåò/ÄéäÜóêïíôåò (2009-2010):

Êþóôáò Ëïýëïò
Ëßæá Ôóáëßêç
Ñüç Ðáíáãéùôïðïýëïõ
ÃéÜííçò Ðáíïýóçò
Ãéþñãïò Ðëåéüò
ÄçìÞôñçò ×áñáëÜìðçò

ÐåñéãñáöÞ ìáèçìÜôùí

1. Êõâåñíï÷þñïò êáé äçìüóéá óöáßñá
ÄéäÜóêïõóá: Ëßæá Ôóáëßêç

Óôï ìÜèçìá áõôü, èá áíáëõèïýí êáé èá óõæçôçèïýí ìéá óåéñÜ èåìáôéêþí åíïôÞôùí êáé
ðñïâëçìáôéêþí ðïõ áöïñïýí ôçí åîÝëéîç êáé ëåéôïõñãßá ôïõ êõâåñíï÷þñïõ. Ðéï óõãêåêñéìÝíá,
èá åîåôáóôïýí: ç Ýííïéá ôïõ äéáäéêôýïõ ùò íÝá äéêôõáêÞ ÁãïñÜ, ùò ÷þñïò ðñïþèçóçò ôçò
êïõëôïýñáò ôçò äéáóçìüôçôáò, êáèþò åðßóçò ç ÷ñÞóç ôïõ ãéá áêôéâéóôéêïýò óêïðïýò,
êéíçôïðïéÞóåéò ê.Ü. ÅðéðëÝïí, èá äéåñåõíçèåß ç «êïõëôïýñá» ôïõ êéíçôïý, ôï web 2.0, ïé ÷þñïé
êïéíùíéêÞò äéêôýùóçò, ïé åõêáéñßåò êáé ïé êßíäõíïé ðïõ «óõíïäåýïõí» üëåò ôéò íÝåò ôå÷íïëïãßåò
-éäéáßôåñá óå ü,ôé Ý÷åé ó÷Ýóç ìå ôïõò íåáñïýò óå çëéêßá ÷ñÞóôåò-, êáèþò êáé ïé óõíÝñãåéåò
áíÜìåóá óôçí ðïñíïãñáöéêÞ âéïìç÷áíßá êáé ôïí êõâåñíï÷þñï.

2. ÅéäéêÜ èÝìáôá äçìüóéáò åðéêïéíùíßáò 
ÄéäÜóêïíôåò: Êþóôáò Ëïýëïò êáé ÃéÜííçò Ðáíïýóçò

Óôï ðñþôï óêÝëïò ôïõ ìáèÞìáôïò èá ìåëåôçèåß ç Éóôïñßá ôùí ÌÝóùí äéÜ ôùí ÌÝóùí. Éäéáßôåñç
Ýìöáóç èá äïèåß óôçí áíôéìåôþðéóç ôçò Óýã÷ñïíçò ÅëëçíéêÞò Éóôïñßáò ü÷é áðëþò ùò
ðáñåëèïýóáò ðñáãìáôéêüôçôáò áëëÜ ùò åéêüíáò ðïõ äçìéïõñãåßôáé ãéá ôï ðáñåëèüí, ôï ïðïßï
åñìçíåýåôáé ìåôáîý Üëëùí ìÝóá áðü ôéò åöçìåñßäåò. Ìå äåäïìÝíï üôé ôï ðáñåëèüí åßíáé ôï
êëåéäß ãéá ôçí êáôáíüçóç ôïõ ðáñüíôïò, åßíáé ðñïöáíÝò üôé ïé ðçãÝò ôùí åöçìåñßäùí
äéåõñýíïõí ôïõò üñïõò ðñüóëçøçò êáé ôéò äõíáôüôçôåò êáôáíüçóçò ôïõ éóôïñéêïý ãßãíåóèáé,
áöïý åßíáé ãíùóôü üôé ïé åöçìåñßäåò äåí Þóáí ðïôÝ ìüíïí ðçãÝò ðëçñïöïñéþí, áëëÜ êáé üñãáíá
Üóêçóçò åðéññïÞò. Ôï óõãêåêñéìÝíï èÝìá áöïñÜ ôç óõíôáãìáôéêÞ åêôñïðÞ ôçò áðïóôáóßáò, ç
ïðïßá áðïôÝëåóå ôï Ýíáõóìá ìéáò ìåãÜëçò ðïëéôéêÞò êñßóçò, ðïõ áíáóôÜôùóå ôçí ÅëëÜäá êáé
Üíïéîå äéÜðëáôá ôçí ðüñôá óôç ÷ïýíôá ôùí óõíôáãìáôáñ÷þí ôïí Áðñßëç ôïõ 1967.

Óôï äåýôåñï óêÝëïò ôïõ ìáèÞìáôïò èá áíáëõèïýí êáé èá óõó÷åôéóèïýí ôñßá äéáöïñåôéêÜ
êïéíùíéêÜ öáéíüìåíá (íáñêùôéêÜ, äéêáéïóýíç, äéáöèïñÜ óôéò öõëáêÝò) ìå âÜóç ôéò
áíáðáñáóôÜóåéò ôïõò áðü ôá ÌÌÅ. Óôü÷ïò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé ôüóï ç áíÜäåéîç ôùí óôïé÷åßùí
åêåßíùí ðïõ «áëëïéþíïõí» ôçí åéêüíá ôùí èåóìéêþí ëåéôïõñãéþí üóï êáé ôùí ìåèüäùí ðïõ
ðáñÜãïõí - êáôáóêåõÜæïõí øåõäÞ óõíåßäçóç Þ ðñïêñïýóôåéá óõíáßíåóç. Ç óýíäåóç ôùí
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÷ñçóôþí ìå ôï ïñãáíùìÝíï Ýãêëçìá (Þ ôéò øõ÷éêÝò áíùìáëßåò), ç óõóêüôéóç (ìÝ÷ñé êáé
ìõèïðïßçóç) ôùí ìç÷áíéóìþí áðïíïìÞò ôçò ðïéíéêÞò äéêáéïóýíçò äåí åðéôñÝðïõí óôïí ðïëßôç
íá äéáêñßíåé ôéò áéôéáêÝò ó÷Ýóåéò ðßóù áðü ôïõò áñéèìïýò êáé ôéò óõãêõñéáêÝò åñìçíåßåò.
Õðåñãåíéêåýóåéò êáé õðåñáðëïõóôåýóåéò, äñáìáôïðïéÞóåéò êáé çèéêüò ðáíéêüò Üëëïôå
äéáêñßíïõí ôï áßóèçìá áíáóöÜëåéáò êáé ôéò óôåñåïôõðéêÝò áíôéëÞøåéò êáé Üëëïôå
áðïíïìéìïðïéïýí óôï üíïìá ôçò «êÜèáñóçò» ôï äçìïêñáôéêü - êïéíùíéêü Ýëåã÷ï.

3. Ìåèïäïëïãßá êáôåýèõíóçò: ¸ñåõíá èåìáôïëïãßáò êáé ðëáéóßùóçò
ÄéäÜóêùí: Ãéþñãïò Ðëåéüò

Ìïëïíüôé ç åíçìÝñùóç ãéá ôçí êáèçìåñéíÞ åðéêáéñüôçôá áðü ôá ÌÌÅ èåùñåßôáé ùò áõôïíüçôç,
óôçí ðñÜîç ôá ðñÜãìáôá åßíáé äéáöïñåôéêÜ. Óôï ìÜèçìá åîåôÜæåôáé Ýíá óçìáíôéêü êáé ó÷åôéêÜ
ëéãüôåñï äéåñåõíçìÝíï æÞôçìá ôçò ìáæéêÞò åðéêïéíùíßáò êáé åéäéêüôåñá ôçò ðïëéôéêÞò
åðéêïéíùíßáò, åêåßíï ðïõ áöïñÜ óôç äéÜñèñùóç ôçò èåìáôïëïãßáò ôùí åíçìåñùôéêþí åêðïìðþí
êáé ãåíéêüôåñá ôïõ åíçìåñùôéêïý ðåñéå÷ïìÝíïõ ôùí ÌÝóùí. Ðüóá êáé ðïéá åßíáé ôá èÝìáôá
ãýñù áðü ôá ïðïßá ìðïñïýìå íá ïñãáíþóïõìå ôçí ðëçñïöüñçóç ðïõ ìáò ðáñÝ÷ïõí ôá ÌÝóá
ãéá Ýíá ó÷åôéêÜ ìåãÜëï äéÜóôçìá; Ðùò ðáñÜãïíôáé áõôÜ ôá èÝìáôá; Åßíáé áðüññïéá ôçò
áõèüñìçôçò áíôáðüêñéóçò ôùí ÌÝóùí óôçí áðñüâëåðôç åðéêáéñüôçôá Þ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü
ó÷åôéêþò óôáèåñÜ ðëáßóéá ìÝóá óôá ïðïßá ïñãáíþíåôáé ç ãíþóç ãéá ôçí êïéíùíéêÞ æùÞ; 

Åðéðñüóèåôá, ðáñïõóéÜæåôáé ç èåùñßá ôùí ðëáéóßùí ôüóï óôçí êïéíùíéêÞ èåùñßá üóï êáé
åéäéêüôåñá óôçí åðéêïéíùíéáêÞ èåùñßá. Áíáëýïíôáé ïé åðéêñáôÝóôåñåò ôõðïëïãßåò ôùí ðëáéóßùí
ìÝóá óôá ïðïßá êáé äéáìÝóïõ ôùí ïðïßùí ïñãáíþíïíôáé ïé ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí êïéíùíéêÞ,
ðïëéôéêÞ æùÞ êáèþò êáé ãéá ôçí åðéêáéñüôçôá, ôüóï óå èåùñçôéêü üóï êáé óå åìðåéñéêü åðßðåäï. 

4. ÊïéíÞ ãíþìç êáé äçìïêñáôßá
ÄéäÜóêùí: ÄçìÞôñçò ×áñáëÜìðçò

Óôï ìÜèçìá áõôü, ìå åíäåéêôéêÞ áíÜëõóç óõãêåêñéìÝíùí ðáñáäåéãìÜôùí, èá áíáëõèïýí êáé èá
óõæçôçèïýí èåìáôéêÝò åíüôçôåò êáé ðñïâëçìáôéêÝò üðùò: ç Ýííïéá ôïõ Ðïëéôéêïý êáé ôçò
Äçìïêñáôßáò. ïé Ýííïéåò ôùí äéêáéùìÜôùí, ôùí áñ÷þí êáé ôùí êáíüíùí. êáèïñßæïõóåò áñ÷Ýò ôçò
Äçìïêñáôßáò êáé äéáäéêáóßåò áõôïäÝóìåõóçò. áíôéðñïóþðåõóç, êáèïëéêÞ øçöïöïñßá êáé
êïéíùíéêü êñÜôïò. áíèñþðéíá äéêáéþìáôá, èåóìïß éó÷ýïò êáé ðñïóôáóßáò. ç Ýííïéá ôïõ
óõìöÝñïíôïò êáé ç Ýííïéá ôïõ áãáèïý. ç õëéêüôçôá ôçò éó÷ýïò ôùí äéêáéùìÜôùí. áôïìéêü êáé
ãåíéêü óõìöÝñïí. óõìâüëáéá êáé ðÝðëá. ç Ýííïéá ôïõ ðïëßôç êáé ç äçìïóéüôçôá. äçìïóéüôçôá,
äéáöÜíåéá êáé åëåãîéìüôçôá ôùí áðïöÜóåùí. ìåôáâïëÝò êáé áíáäéáñèñþóåéò ôçò äçìïóéüôçôáò.

êüììáôá, åêëïãÝò êáé äçìïóêïðÞóåéò. ðïëéôéêÞ åðéêïéíùíßá êáé åðéêïéíùíéáêÞ ðïëéôéêÞ.

÷ñåïêïðßá ôçò äçìüóéáò ÷ñÞóçò ôïõ ïñèïý ëüãïõ êáé åéêïíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá. íÝåò
ôå÷íïëïãßåò êáé íÝåò ìïñöÝò äçìïóéüôçôáò. áðáîßùóç ôïõ ðïëéôéêïý êáé äéáäéêáóßåò
åðáíáðïëéôéêïðïßçóçò. åèíéêÞ êáé ìåôá-åèíéêÞ êïéíùíßá ðïëéôþí.
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5. Èåùñßåò ãíþìçò êáé êïéíÞò ãíþìçò: 
ÊëáóéêÝò êáé óýã÷ñïíåò ðñïóåããßóåéò
ÄéäÜóêïõóá: Ñüç Ðáíáãéùôïðïýëïõ

Óôï ìÜèçìá èá ðáñïõóéáóôïýí ïé âáóéêÝò èåùñßåò ðåñß êïéíÞò ãíþìçò, ç öýóç êáé ç äõíáìéêÞ
ôçò Ýííïéáò áõôÞò, êáèþò êáé ïé äéáöïñïðïéÞóåéò óå ó÷Ýóç ìå ðáñåìöåñåßò Ýííïéåò (ð.÷.,
ðñïäéÜèåóç, ãíþìç, óôåñåüôõðá êëð.) Åðßóçò èá ðáñïõóéáóôïýí óýã÷ñïíåò ðñïóåããßóåéò ðïõ
ðñáãìáôåýïíôáé óõããåíåßò üñïõò üðùò ôçò êïéíùíéêÞò êáé ðïëéôéêÞò íïçìïóýíçò, ôçò ðïëéôéêÞò
ãíþóçò êáé äåîéüôçôáò, ôçò ìÜèçóçò, ôïõ âáèìïý ðëçñïöüñçóçò ôùí ðïëéôþí êáé ôçò
äõíáôüôçôáò áíÜêëçóçò ðëçñïöïñéþí êáé óõìâÜíôùí. Åí ôÝëåé èá óõæçôçèåß ôï ðÜíôá åðßêáéñï
åñþôçìá åÜí õðÜñ÷åé Þ ü÷é ç êïéíÞ ãíþìç. Óôï åìðåéñéêü óêÝëïò ôïõ ìáèÞìáôïò èá
ðáñïõóéáóôïýí ôñüðïé ìÝôñçóçò ôçò êïéíÞò ãíþìçò (Ýñåõíåò, äçìïóêïðÞóåéò, exit polls, ïìÜäåò
åóôßáóçò, åóôéáóìÝíåò óõíåíôåýîåéò êëð.) êáé èá óõæçôçèåß ç óçìáóßá ôùí äçìïóêïðÞóåùí ãéá
ôç äéáìüñöùóç êáé ôïí åðçñåáóìü ôùí ðïëéôéêþí óôÜóåùí êáé áíôéëÞøåùí ôùí ðïëéôþí. 
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ÔÏÌÅÁÓ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ, ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ,
ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÊÙÍ ÅÖÁÑÌÏÃÙÍ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ

Êáôåýèõíóç ÐÌÓ:

ÐïëéôéóìéêÝò ÓðïõäÝò

Õðåýèõíïò êáôåýèõíóçò: Óðýñïò Á. Ìïó÷ïíÜò

Óôç óýã÷ñïíç ÅëëÜäá ôùí ñáãäáßùí áëëáãþí, êáèßóôáôáé åðéôáêôéêÞ ç åðåîåñãáóßá ìïíôÝëùí
ðñïóÝããéóçò ôçò äéá÷ñïíßáò (ôçò ó÷Ýóçò ìå ôï éóôïñéêü ðáñåëèüí êáé ôéò ðáñáäüóåéò) êáèþò êáé
ôçò íÝáò ðïëõðïëéôéóìéêÞò ðñáãìáôéêüôçôáò. Ç êáèçìåñéíÞ ðñáãìáôéêüôçôá, o ðáñáäïóéáêüò
êïéíùíéêüò éóôüò, ïé ïéêïíïìéêÝò ó÷Ýóåéò Ý÷ïõí áëëÜîåé ìå ôçí åéóñïÞ ÷éëéÜäùí ìåôáíáóôþí êáé
ðñïóöýãùí. Ç ÅëëÜäá ìåôáìïñöþíåôáé áñãÜ óå ìéá ðïëõðïëéôéóìéêÞ êïéíùíßá. Ôáõôï÷ñüíùò,
ôá ðïëéôéóìéêÜ ðñïúüíôá ðïëëáðëáóéÜæïíôáé, íÝïé ðáñáãùãïß êáé íÝåò õðçñåóßåò ðñïâïëÞò êáé
êáôáíÜëùóçò åíåñãïðïéïýíôáé óôï äçìüóéï ÷þñï. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí ôåëåõôáßùí ÷ñüíùí
ðáñáôçñåßôáé óçìáíôéêÞ áýîçóç ôçò êáôáíÜëùóçò ðïëéôéóìïý, åíþ ç ðáñáãùãÞ ôïõ
óõññéêíþíåôáé. Ç ðáñáãùãÞ ðïëéôéóôéêþí ôùí ðñïúüíôùí õðáêïýåé óå ôÜóåéò ðïõ åêäçëþíïíôáé
ôüóï óå ôïðéêü üóï êáé óå ðáãêüóìéï åðßðåäï.

Óôï ÔìÞìá ìáò, ïé ÐïëéôéóìéêÝò ÓðïõäÝò åßíáé Ýíá ðåäßï ðïõ êáëëéåñãÞèçêå ìå óôü÷ï ôçí
áíÜðôõîç êñéôéêïý ëüãïõ êáé åíáëëáêôéêþí ðñïôýðùí êáé ðñáêôéêþí áðÝíáíôé óôï éóïðåäùôéêü
ðåñéâÜëëïí ôïõ íÝïõ åðéêïéíùíéáêïý ôïðßïõ, üðùò äéáìïñöþíåôáé áðü ôçí «åëåýèåñç»
ñáäéïôçëåüñáóç. Óôéò ìÝñåò ìáò, ôá ðïëéôéêÜ áéôÞìáôá ôçò çèéêÞò êáé ôïõ ãïýóôïõ ôßèåíôáé üóï
ðïôÝ Üëëïôå åðéôáêôéêÜ, ìå äåäïìÝíï üôé Ý÷ïõí ìåéùèåß ïé áíôéóôÜóåéò óôçí ôá÷ýôáôç êáèéÝñùóç
ðñïôýðùí ôïõ life style.

Ôï ðñïôåéíüìåíï ìåôáðôõ÷éáêü ðñüãñáììá êáëýðôåé ðñáãìáôéêÝò áíÜãêåò óå ãíùóôéêü
åðßðåäï, áëëÜ äåí áðïóêïðåß ìüíï óôç èåùñçôéêÞ ãíþóç. óôü÷ïò ôïõ åßíáé åðßóçò ç óõãêñüôçóç
óôåëå÷þí ðïõ èá åßíáé óå èÝóç íá êáôáíïïýí, íá äéá÷åéñßæïíôáé Þ/êáé íá ðáñÜãïõí
êáëëéôå÷íéêÝò ìïñöÝò óôïõò ÷þñïõò ôçò Ëïãïôå÷íßáò, ôïõ ÊéíçìáôïãñÜöïõ, ôïõ ÈåÜôñïõ, ôùí
Åéêáóôéêþí êáé ôùí Ðáñáóôáôéêþí Ôå÷íþí. Ôï ðñüãñáììá óðïõäþí åßíáé áñèñùôü,
äéáöïñïðïéåßôáé áíÜ êýêëï öïéôçôþí/ôñéþí êáé óõíäõÜæåé èåùñçôéêÝò ðñïóåããßóåéò ìå
æçôÞìáôá ìåèïäïëïãßáò êáé ðñáêôéêÞò, óôçñßæåôáé äå óå èåìáôéêÜ óåìéíÜñéá êáé åñãáóôçñéáêÝò
åöáñìïãÝò. 

Ôï ìåôáðôõ÷éáêü áõôü ðñüãñáììá ãßíåôáé óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ÔáéíéïèÞêç ôçò ÅëëÜäáò êáé
ôçí ACE (Association des Cinémathéques Européennes), åíþ óôá ìáèÞìáôá èá Ýñ÷ïíôáé óõ÷íÜ
åðéóêÝðôåò áðü ôï Åèíéêü ÈÝáôñï êáé áðü Üëëá ðáíåðéóôçìéáêÜ ÔìÞìáôá ôçò ÅëëÜäáò êáé ôïõ
åîùôåñéêïý (Âirkbeck, ê.Ü.).
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ÌáèÞìáôá:

Á´  ÅîÜìçíï 
1. ÆçôÞìáôá êïõëôïýñáò óôï äçìüóéï êáé éäéùôéêü ÷þñï
2. Åéêüíá, âëÝììá, öýëï óôïí êéíçìáôïãñÜöï
3. Ìåèïäïëïãßá (ìÜèçìá êïéíü ãéá üëåò ôéò êáôåõèýíóåéò)

Â´  ÅîÜìçíï 
4. ËáíèÜíïõóåò ðçãÝò ôïõ èåáôñéêïý ëüãïõ: Ôï õðï-êåßìåíï êáé ôï äéá-êåßìåíï óôï íåüôåñï êáé

óýã÷ñïíï äñÜìá (Áðü ôïí ÔóÝ÷ùö óôïí ÌðÝêåô)
5. Íüìïò êáé åðéèõìßá: Áðü ôïí Êáíô óôïí ÊÜöêá
6. Ìåèïäïëïãßá êáôåýèõíóçò: ÊáôáãñáöÞ êáé ÁíÜëõóç Ëüãïõ

ÄéäÜóêïõóåò/ÄéäÜóêïíôåò:

Âáóßëçò Êáñáðïóôüëçò
Ìõñôþ ÑÞãïõ
Óðýñïò Ìïó÷ïíÜò
×áñÜ Ìðáêïíéêüëá (ÔìÞìá Èåáôñéêþí Óðïõäþí Ðáí/ìßïõ Áèçíþí) 
ÉùÜííá ÁèáíáóÜôïõ (Ð.Ä.407 ÅÌÌÅ/ÅÊÐÁ)

Óå åðüìåíá áêáäçìáúêÜ Ýôç èá äéäÜîïõí ïé: 
ÐÝðç Ñçãïðïýëïõ, 
Ìáñßá Êïìíçíïý, 
¸ëëç Öéëïêýðñïõ.

ÐåñéãñáöÞ ìáèçìÜôùí

1. ÆçôÞìáôá êïõëôïýñáò óôï äçìüóéá êáé éäéùôéêü âßï
ÄéäÜóêùí: Âáóßëçò Êáñáðïóôüëçò

Óôï ðëáßóéï ôïõ ìáèÞìáôïò èá åîåôáóôïýí ôá âáóéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ äçìüóéïõ êáé ôïõ
éäéùôéêïý ÷þñïõ áðü ôçí áñ÷áéüôçôá Ýùò ôçí óýã÷ñïíç åðï÷Þ. Éäéáßôåñç Ýìöáóç èá äïèåß óôçí
áíÜëõóç ôçò äéáöïñÜò áíÜìåóá óôïí Ïßêï êáé ôçí Ðüëéí üðùò ôßèåôáé óôçí áñ÷áéïåëëçíéêÞ
åðï÷Þ êáé óôç äéåñåýíçóç ôçò óçìáóßáò ðïõ Ý÷åé ãéá ôç äéáìüñöùóç ôùí íåüôåñùí áíôéëÞøåùí
óôï ó÷åôéêü æÞôçìá.

ÌÝóá áðü ôï ðñßóìá áõôÞò ôçò äéáöïñÜò èá åîåôáóôïýí èÝìáôá üðùò åßíáé ç èåáôñéêÞ
åìöÜíéóç ôïõ «åáõôïý» óôçí êáèçìåñéíÞ æùÞ êáôÜ ôï 19ï êáé 20ü áéþíá, ç óçìáóßá ôçò ïìéëßáò
óôï äçìüóéï ÷þñï, ç êïéíùíéêÞ ôåëåôïõñãßá ôùí óõíáíáóôñïöþí, ï ÷áñáêôÞñáò ôçò
äéáóêÝäáóçò ê.Ü. 
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2. Åéêüíá, âëÝììá, öýëï óôïí êéíçìáôïãñÜöï
ÄéäÜóêïõóá: ÉùÜííá ÁèáíáóÜôïõ

Óôï ìÜèçìá áõôü áíáëýåôáé ç áíÜäõóç ôçò íåùôåñéêüôçôáò óôç óöáßñá ôçò ÔÝ÷íçò ôïí 19ï
áéþíá êáé óôéò áñ÷Ýò ôïõ 20ïý. ÐáñïõóéÜæåôáé ç åìöÜíéóç ôïõ êéíçìáôïãñÜöïõ óôïí 20ü áéþíá
êáé åîåôÜæïíôáé ôüóï ôá ðñùôïðïñéáêÜ êéíÞìáôá üóï êáé ç óõãêñüôçóç ôùí êéíçìáôïãñáöéêþí
âéïìç÷áíéþí. Óå Ýíá äåýôåñï Üîïíá áíáëýåôáé ç Ýííïéá ôïõ âëÝììáôïò ìÝóá áðü ôçí áíôé-
ïðôéêïêåíôñéêÞ ðñïóÝããéóç, ìå áíáöïñÝò ðïõ êõìáßíïíôáé áðü ôïí õðåññåáëéóìü Ýùò ôçí
óýã÷ñïíç øõ÷áíáëõôéêÞ èåùñßá êáé ìå ðåäßï åöáñìïãÞò ôçí êéíçìáôïãñáöéêÞ èåùñßá ôïõ
âëÝììáôïò êáé ôç óõãêñüôçóç ôçò õðïêåéìåíéêüôçôáò (C. Metz, P. Willemen, G. Deleuze). Óå
Ýíáí ôñßôï óõíèåôéêü Üîïíá åîåôÜæåôáé ç ðñïóÝããéóç ôïõ öýëïõ óôïí êéíçìáôïãñÜöï. Èá
ìåëåôÞóïõìå ôï ðåäßï ôçò öåìéíéóôéêÞò öéëìéêÞò êñéôéêÞò èåùñßáò, üðùò áõôü äéáìïñöþíåôáé
áðü ôéò ðñùôïðïñéáêÝò áíáëýóåéò ôùí Laura Mulvey, Claire Jonston, Annet Kuhn ê.Ü. ðïõ
áêïëïýèçóáí. 

Ùò ðåäßï åöáñìïãÞò ôùí ôñéþí áõôþí èåìáôéêþí áîüíùí, ìåëåôþíôáé ôáéíßåò áðü ôïí ðáãêüóìéï
êáé ôïí åëëçíéêü êéíçìáôïãñÜöï. Åðßóçò, ôï ìÜèçìá óõíïäåýåôáé áðü åñãáóôÞñéï óåíáñßïõ êáé
åñãáóôÞñéï óôçí åêìÜèçóç êéíçìáôïãñáöéêþí êáé øçöéáêþí ôå÷íéêþí öùôïãñáößáò.

3. ËáíèÜíïõóåò ðçãÝò ôïõ èåáôñéêïý ëüãïõ: 
Ôï õðï-êåßìåíï êáé äéá-êåßìåíï óôï íåüôåñï êáé óýã÷ñïíï äñÜìá 
(Áðü ôïí ÔóÝ÷ùö óôïí ÌðÝêåô)
ÄéäÜóêïõóá: XáñÜ Ìðáêïíéêüëá

Ìå ôç óôáäéáêÞ õðï÷þñçóç Þ êáé áðáîßùóç ôïõ áíáëõôéêïý ëüãïõ, ôï èÝáôñï ôïõ 20ïý áéþíá
öÝñíåé áíôéìÝôùðç ôç ëÝîç ìå ôç óéùðÞ, ôï ðñÜãìá êáèáõôü ìå ôï óýìâïëï, ôï ðáñüí ìå ôï
ðáñåëèüí ôçò êïõëôïýñáò. Ï ðñïâëçìáôéóìüò ôïõ ìáèÞìáôïò èá åðéêåíôñùèåß óôï ñüëï ôïõ
áäéáôýðùôïõ, ôïõ Üññçôïõ êáé ôïõ õðáéíéêôéêïý, Ýôóé üðùò äéáöáßíåôáé áõôüò ìÝóá áðü ôç
÷ñÞóç ôçò íåüôåñçò êáé óýã÷ñïíçò äñáìáôéêÞò ãëþóóáò.

4. Nüìïò êáé åðéèõìßá: Áðü ôïí Êáíô óôïí ÊÜöêá
ÄéäÜóêïõóá: Ìõñôþ ÑÞãïõ

Åßíáé ï íüìïò ç åóùôåñéêüôçôá ôçò óõíåßäçóçò; Ðþò êñßíïõìå üôé ðñÜîáìå ôï óùóôü; Ðþò
êñßíïõìå óôç Íåùôåñéêüôçôá, üôáí ôï üíïìá ôïõ ÊñéôÞ Ý÷åé áðïëåóèåß;

Óôï ìÜèçìá èá åîåôáóôåß ç êáíôéáíÞ áíôéóôñïöÞ ôçò êëáóóéêÞò åéêüíáò ôïõ íüìïõ, üðùò ìáò
ðáñáäüèçêå áðü ôïí ÐëÜôùíá. ÌÝóá áðü ôç öñïûäéêÞ èåùñßá ãéá ôçí óõãêñüôçóç ôçò çèéêÞò
óõíåßäçóçò, èá äéáöáíïýí ôá åîÞò ðáñÜäïîá: á) üôé ï íüìïò åßíáé ôï ßäéï ðñÜãìá ìå ôçí
áðùèçìÝíç åðéèõìßá, þóôå äåí äýíáôáé íá êáèïñéóôåß ôï áíôéêåßìåíü ôïõ ÷ùñßò íá åãåßñåé ôçí
áðþèçóç ðÜíù óôçí ïðïßá óôçñßæåôáé êáé â) áðü ôç óôéãìÞ ðïõ äåí ãíùñßæïõìå ôé ðñïãñÜöåé ï
êáíôéáíüò íüìïò, êáé áöïý äåí áíôáðïêñßíåôáé óå êáíÝíá áíáãíùñéóìÝíï äéêáééêü-çèéêü íüìï,
ðþò ãíùñßæïõìå ôé èÝëåé áðü åìÜò; Åñþôçìá ðïõ áíáäéáôõðþíåôáé óôïí ÊÜöêá: óå ôé ùöåëåß íá
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èÝëïõìå íá åßìáóôå Üðéóôïé ðñïò ôï íüìï áöïý ôï íá åßìáóôå ðéóôïß åßíáé áäýíáôïí; Èá
îáíáäéáâÜóïõìå ôïí Êáíô ìÝóá áðü ôéò åêäï÷Ýò ôïõ íüìïõ, üðùò áõôÝò åìöáíßæïíôáé óôïí
ÊÜöêá, ãéá íá åíóùìáôþóïõìå óôï íüìï áõôü ðïõ ï Êáíô ðáñÝëåéøå íá äåé: ôï êùìéêü ôïõ
óôïé÷åßï. 

5. Ìåèïäïëïãßá êáôåýèõíóçò: ÊáôáãñáöÞ êáé AíÜëõóç Ëüãïõ
ÄéäÜóêùí: Óðýñïò Á. Ìïó÷ïíÜò

ÐáñïõóéÜæïíôáé ôá áêüëïõèá óõóôÞìáôá êáôáãñáöÞò êáé áíÜëõóçò ðñïöïñéêïý Þ ãñáðôïý
ëüãïõ: öùíçôéêÞ/öùíïëïãéêÞ ìåôáãñáöÞ (phonetic/phonemic transcription), áíÜëõóç
óõíïìéëßáò (conversation analysis), áíÜëõóç ëüãïõ (discourse analysis), áíÜëõóç ëüãïõ ôùí
ìÝóùí (media discourse analysis), ÊñéôéêÞ ÁíÜëõóç ôïõ Ëüãïõ (Critical Discourse Analysis).
¸ìöáóç äßíåôáé óôéò ôå÷íéêÝò ðïéïôéêÞò êáé ðïóïôéêÞò åðåîåñãáóßáò óùìÜôùí êåéìÝíùí (cor-
pora) êáèþò êáé óôçí áíÜëõóç êåéìåíéêþí äåéêôþí, óôåñåïôýðùí êáé ðñïûðïèÝóåùí.
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ÔÏÌÅÁÓ ØÕ×ÏËÏÃÉÁÓ ÔÇÓ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ, 
ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÊÙÍ ÐÑÁÊÔÉÊÙÍ ÊÁÉ Ó×ÅÄÉÁÓÌÏÕ

Êáôåýèõíóç ÐÌÓ:

Óõãêñïýóåéò: 
Äéá÷åßñéóç Óõãêñïýóåùí êáé Åðéêïéíùíßá

Õðåýèõíç êáôåýèõíóçò: ÁèçíÜ ×áôæïýëç

Óôü÷ïò ôçò êáôåýèõíóçò åßíáé íá ðñïóöÝñåé åîåéäéêåõìÝíç åðéóôçìïíéêÞ ãíþóç óôéò èåùñçôéêÝò
ðñïóåããßóåéò êáé ðñáêôéêÝò ðïõ áöïñïýí ôç öýóç ôçò óýãêñïõóçò êáé ôéò ãåíåóéïõñãéêÝò áéôßåò
ôùí óõãêñïýóåùí, êáèþò êáé ôçí åðßëõóç êáé äéá÷åßñéóç ôùí óõãêñïýóåùí. Äßíåôáé Ýìöáóç
óôçí áíÜëõóç ôçò øõ÷ïäõíáìéêÞò ôùí áëëçëåðéäñÜóåùí êáé ôùí åðéêïéíùíéáêþí ðñáêôéêþí ðïõ
÷áñáêôçñßæïõí ôéò óõãêñïýóåéò óå åíäïðñïóùðéêü äéáðñïóùðéêü êáé äéáðïëéôéóìéêü åðßðåäï.
ÌÝóá áðü óõæçôÞóåéò êáé ìåëÝôç ðåñéðôþóåùí äéåñåõíþíôáé ïé ôýðïé ôùí óõãêñïýóåùí, ïé
óôñáôçãéêÝò äéá÷åßñéóçò ôùí óõãêñïýóåùí, êáèþò êáé ïé ôå÷íéêÝò äéáìåóïëÜâçóçò êáé
äéáðñáãìÜôåõóçò ôùí óõãêñïýóåùí. 

Ç êáôåýèõíóç áðåõèýíåôáé óå õðïøçößïõò ðïõ áó÷ïëïýíôáé Þ ðñüêåéôáé íá áðáó÷ïëçèïýí óå
ðåñéâÜëëïíôá üðïõ áðáéôïýíôáé äåîéüôçôåò äéáðñáãìáôåýóåùí êáé äéáìåóïëÜâçóçò,
äéáðñáãìáôåýóåùí óå ðåñéðôþóåéò äéáðïëéôéóìéêþí óõãêñïýóåùí, äéá÷åßñéóçò áíèñþðéíùí
ðüñùí óå ïñãáíéóìïýò êáé åðé÷åéñÞóåéò. ÔÝôïéá åðáããåëìáôéêÜ ðåñéâÜëëïíôá åßíáé, ð.÷., ï
÷þñïò ôçò äçìüóéáò äéïßêçóçò, ï ôïìÝáò ôçò åêðáßäåõóçò, ï ôïìÝáò ôçò õãåßáò, êåñäïóêïðéêïß
êáé ìç êåñäïóêïðéêïß ïñãáíéóìïß, öïñåßò ôçò êïéíüôçôáò, êïéíùöåëåßò ïñãáíéóìïß, éäéùôéêïß
ïñãáíéóìïß êáé åðé÷åéñÞóåéò ê.Ü.

Ç ðáñáêïëïýèçóç ôùí äéáëÝîåùí åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ. Ôï ðñüãñáììá ðåñéëáìâÜíåé êáé
õðï÷ñåùôéêÞ ðáñáêïëïýèçóç âéùìáôéêþí óåìéíáñßùí ìå óôü÷ï ôçí åõáéóèçôïðïßçóç ôùí
óõììåôå÷üíôùí/ïõóþí ó÷åôéêÜ ìå èÝìáôá Ýêöñáóçò, åðéêïéíùíßáò êáé ôå÷íéêþí
äéáìåóïëÜâçóçò óå ðåñéðôþóåéò êñßóåùí êáé äéá÷åßñéóçò óõãêñïýóåùí. Ôá âéùìáôéêÜ
óåìéíÜñéá èá äéåîÜãïíôáé óôï ÷þñï ôïõ Åñãáóôçñßïõ Øõ÷ïëïãéêþí Åöáñìïãþí êáé
Åðéêïéíùíéáêïý Ó÷åäéáóìïý.
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ÌáèÞìáôá:

Á´  ÅîÜìçíï
1. Ðåñß Óõãêñïýóåùí: Èåùñßåò êáé ÐñáêôéêÝò
2. Óõãêñïýóåéò, Åðéêïéíùíßá êáé Äéá÷åßñéóç ÓõíáéóèçìÜôùí
3. ÌÜèçìá Ìåèïäïëïãßáò (êïéíü ãéá üëåò ôéò êáôåõèýíóåéò)

Â´  ÅîÜìçíï
4. Äéáðñáãìáôåýóåéò êáé ÄéáìåóïëÜâçóç
5. Óõãêñïýóåéò, Ôáõôüôçôåò êáé Ðïëéôéóìüò
6. Ìåèïäïëïãßá êáôåýèõíóçò

ÄéäÜóêïõóåò/ÄéäÜóêïíôåò:
Ãéþñãïò ÌáíéÜôçò
Ìðåôßíá ÍôÜâïõ
ÃéÜííçò Ðáíïýóçò
ÓôÝëéïò Ðáðáèáíáóüðïõëïò
Ìõñôþ ÑÞãïõ
Ìáñßá Óßìùóç (ËÝêôïñáò, ÐáíåðéóôÞìéï Áéãáßïõ)
ÁèçíÜ ×áôæïýëç
Íéêüëáïò ×ñçóôÜêçò

ÐåñéãñáöÞ ìáèçìÜôùí

1. Ðåñß Óõãêñïýóåùí: Èåùñßåò êáé ÐñáêôéêÝò
ÄéäÜóêïíôåò/ïõóåò: Á. ×áôæïýëç, Ã. ÌáíéÜôçò 
êáé Ó. Ðáðáèáíáóüðïõëïò

Ôï ìÜèçìá áõôü åéóÜãåé ôïõò/ôéò óðïõäáóôÝò/ôñéåò óôï ðïëõåðéóôçìïíéêü ðåäßï ôùí
óõãêñïýóåùí. Áíáðôýóóïíôáé ïé âáóéêÝò èåùñçôéêÝò ðñïóåããßóåéò ó÷åôéêÜ ìå ôçí Ýííïéá ôçò
óýãêñïõóçò óå åðßðåäï åíäïðñïóùðéêü êáé äéáðñïóùðéêü. Óôü÷ïò åßíáé ç äéåñåýíçóç ôçò
øõ÷ïëïãéêÞò âÜóçò ôùí óõãêñïýóåùí, áëëÜ êáé èåìÜôùí ðïõ áöïñïýí çèéêÜ äéëÞììáôá êáé
óõãêñïýóåéò, êáèþò êáé èåìÜôùí ó÷åôéêþí ìå ôéò óõãêñïýóåéò êáé ôá ÌÝóá Åðéêïéíùíßáò.
Åíüôçôåò ôïõ ìáèÞìáôïò:

- Ç øõ÷ïëïãéêÞ âÜóç ôùí óõãêñïýóåùí. ÂáóéêÝò èåùñçôéêÝò ðñïóåããßóåéò
- Èåùñßåò óýãêñïõóçò óôïí åñãáóéáêü, ïñãáíùóéáêü ÷þñï
- ÇèéêÜ äéëÞììáôá, êáíüíåò óõìðåñéöïñÜò êáé óõãêñïýóåéò (ÌáíéÜôçò)
- Ç öýóç ôùí áôïìéêþí êáé óõëëïãéêþí äéêáéùìÜôùí (ÌáíéÜôçò)
- Óõãêñïýóåéò êáé ÌÝóá åðéêïéíùíßáò (Ðáðáèáíáóüðïõëïò).
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2. Óõãêñïýóåéò, Åðéêïéíùíßá êáé Äéá÷åßñéóç ÓõíáéóèçìÜôùí
ÄéäÜóêïíôåò/ïõóåò: Ìð. ÍôÜâïõ, Á. ×áôæïýëç êáé Ã. Ðáíïýóçò

Ôï ìÜèçìá áõôü åéóÜãåé ôïõò/ôéò óðïõäáóôÝò/ôñéåò óôï ìéêñï-åðßðåäï ôçò áíèñþðéíçò
åðéêïéíùíßáò êáé ôùí óôåíþí äéáðñïóùðéêþí ó÷Ýóåùí ìÝóá áðü ôï ðåäßï ôçò óõãêßíçóçò êáé
ôùí óõíáéóèçìÜôùí. Äéåñåõíþíôáé ïé ôñüðïé Ýêöñáóçò êáé äéá÷åßñéóçò ôùí óõíáéóèçìÜôùí,
êáèþò êáé ïé åðéêïéíùíéáêÝò äéáóôÜóåéò êáé ðñáêôéêÝò ðïõ áöïñïýí ôçí åêäÞëùóç
óõãêñïýóåùí êáé âßáéçò óõìðåñéöïñÜò. ÉäéáéôÝñùò èá ìåëåôçèåß ç äéá÷åßñéóç óõíáéóèçìÜôùí
óå êáôáóôÜóåéò óýãêñïõóçò óôéò óôåíÝò äéáðñïóùðéêÝò ó÷Ýóåéò, ôüóï óôïí éäéùôéêü üóï êáé
óôïí åñãáóéáêü ÷þñï. Åíüôçôåò ôïõ ìáèÞìáôïò:

- ÅéóáãùãÞ óôçí áíÜðôõîç ôùí óõíáéóèçìÜôùí
- ÐïëéôéóìéêÝò ðáñÜìåôñïé, «êáíüíåò åêäÞëùóçò» êáé ôá óõíáéóèÞìáôá óôï ðëáßóéï ôùí

ó÷Ýóåùí
- ËåêôéêÞ êáé ìç-ëåêôéêÞ Ýêöñáóç ôùí óõíáéóèçìÜôùí
- ÓõíåñãáôéêÞ äñÜóç êáé äéïñèùôéêÞ ùò ðñïò ôïí óôü÷ï óõíôñïöéêüôçôá
- Áìöéèõìßá, åêäÞëùóç êáé áðüêñõøç óõíáéóèçìÜôùí
- ÓõíáéóèÞìáôá óõíåñãáóßáò êáé óõíáéóèÞìáôá áíôáãùíéóìïý.
- Äéá÷åßñéóç ôùí óõíáéóèçìÜôùí óôï ðëáßóéï óõãêñïýóåùí óôéò óôåíÝò äéáðñïóùðéêÝò ó÷Ýóåéò

êáé óôïí åñãáóéáêü ÷þñï
- ÄéáðñïóùðéêÞ âßá (Ðáíïýóçò).

3. Äéáðñáãìáôåýóåéò êáé ÄéáìåóïëÜâçóç
ÄéäÜóêïíôåò/ïõóåò: Ã. ÌáíéÜôçò, Ã. Ðáíïýóçò êáé Ì. Óßìùóç

Ôï ìÜèçìá åéóÜãåé ôïõò/ôéò öïéôçôÝò/ôñéåò óôéò ãåíéêÝò áñ÷Ýò êáé ðñïóåããßóåéò óôï ÷þñï ôùí
äéáðñáãìáôåýóåùí êáé ôùí óôñáôçãéêþí äéáìåóïëÜâçóçò. ÌÝóá áðü óõæçôÞóåéò, áóêÞóåéò êáé
ðáñïõóéÜóåéò ðåñéðôùóéïëïãéêþí ìåëåôþí, åîåôÜæåôáé ç åîåëéêôéêÞ öýóç ìéáò äéáðñáã-
ìáôåõôéêÞò äéáäéêáóßáò, óôñáôçãéêÝò êáé åðéìÝñïõò ôáêôéêÝò äéá÷åßñéóÞò ôçò, åíþ áíáëýïíôáé
èÝìáôá üðùò: äéáöïñÝò èÝóåùí åîïõóßáò, ãíùóôéêÝò äéåñãáóßåò, ðëáßóéá êáé ðñïêåßìåíåò ôùí
ìåñþí, åðéêïéíùíéáêÝò äåîéüôçôåò ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôç óõìðåñéöïñÜ äéáðñáãìÜôåõóçò óå
äéáöïñåôéêÜ ðåñéâÜëëïíôá (ð.÷. åñãáóéáêü ðåñéâÜëëïí, åõñýôåñï êïéíùíéêü ðëáßóéï).
ÈåìáôéêÝò åíüôçôåò:

- Ç Ýííïéá ôçò ÄéáðñáãìÜôåõóçò. Äéáðñáãìáôåýóåéò êáé äéáìåóïëÜâçóç (Óßìùóç)
- Äçìüóéåò óõæçôÞóåéò, ÄéáìÜ÷åò êáé óõãêñïýóåéò (ÌáíéÜôçò)
- ÈÝìáôá äéáìåóïëÜâçóçò óôï ó÷ïëåßï (Ðáíïýóçò)
- Ç ÄéáðñáãìÜôåõóç ìÝóá áðü ôçí ëÞøç ïìáäéêþí áðïöÜóåùí êáé åðßëõóç ðñïâëçìÜôùí

(×áôæïýëç)
- Ç ôå÷íïëïãßá ôçò ðëçñïöïñßáò óôçí áíÜðôõîç óôñáôçãéêþí åðéêïéíùíßáò êáé äéáìåóïëÜâçóçò.
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4. Óõãêñïýóåéò, Ôáõôüôçôåò êáé Ðïëéôéóìüò
ÄéäÜóêïíôåò/ïõóåò: Í. ×ñçóôÜêçò, Ì. ÑÞãïõ êáé Ã. Ðáíïýóçò

Óôï ìÜèçìá áõôü äéåñåõíÜôáé ï êïéíùíéïøõ÷ïëïãéêüò ðñïóäéïñéóìüò ôçò óýãêñïõóçò ìÝóá áðü
ôéò äéáóôÜóåéò ôùí ðïëéôéóìéêþí ôáõôïôÞôùí, ôçò ðïëéôéóìéêÞò ðïëëáðëüôçôáò, ôçò ðñï-
êáôÜëçøçò, ôùí äéáêñßóåùí êáé ôçò Ýííïéáò ôïõ «¢ëëïõ», ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò, ôçò äéáðïëé-
ôéóìéêÞò åðéêïéíùíßáò, êáèþò êáé ôùí èåìÜôùí ðïõ áöïñïýí ôá áíèñþðéíá äéêáéþìáôá êáé ôéò
ìåéïíïôéêÝò ïìÜäåò. Åíüôçôåò ôïõ ìáèÞìáôïò: 

- Ôáõôüôçôåò êáé ç Ýííïéá ôïõ «¢ëëïõ»
- ÄéáðïëéôéóìéêÝò óõãêñïýóåéò
- Óõãêñïýóåéò ìåéïíïôÞôùí.

5. Ìåèïäïëïãßá êáôåýèõíóçò
ÄéäÜóêïíôåò/ïõóåò: Ìð. ÍôÜâïõ êáé Í. ×ñçóôÜêçò

Ôï ìÜèçìá áõôü åðéêåíôñþíåôáé óôçí êáôáíüçóç êáé ÷ñÞóç ôùí ðïéïôéêþí ìåèüäùí êáé
éäéáßôåñá óå áõôÝò ðïõ ÷ñçóéìåýïõí óôç ìåëÝôç ôùí áíèñþðéíùí ó÷Ýóåùí êáé ôçò
áëëçëåðßäñáóçò, üðùò ð.÷. ïé óõíåíôåýîåéò âÜèïõò, ïé ïìÜäåò åóôßáóçò êáé ç ðáñáôÞñçóç. Ïé
öïéôçôÝò èá áóêçèïýí óôçí ïñãÜíùóç, äéåîáãùãÞ êáé áíÜëõóç ôùí äåäïìÝíùí, åíäåéêôéêþí
«ìéêñþí» åñåõíþí, êáèþò êáé óôç óõããñáöÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí åñåõíçôéêþí åêèÝóåùí. 
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ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏ ÍÅÙÍ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÙÍ 
ÓÔÇÍ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁ, ÔÇÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ ÊÁÉ ÔÁ ÌÌÅ

Káôåýèõíóç ÐÌÓ:

ØçöéáêÜ ÌÝóá Åðéêïéíùíßáò 
êáé ÐåñéâÜëëïíôá Áëëçëåðßäñáóçò

Õðåýèõíïò êáôåýèõíóçò: Ìé÷Üëçò ÌåúìÜñçò

Ç ñáãäáßá åîÝëéîç ôçò øçöéáêÞò ôå÷íïëïãßáò êáé ôùí ôçëåðéêïéíùíéáêþí äéêôýùí óôéò ìÝñåò
ìáò åðéôñÝðåé ôçí áíÜðôõîç åðéêïéíùíéáêÞò äñáóôçñéüôçôáò ìå ðëÞèïò íÝùí õðçñåóéþí ðïõ
Ý÷ïõí ùò âÜóç ôïõò êõñßùò ôï äéáäßêôõï. Ïé íÝåò áõôÝò åðéêïéíùíéáêÝò äõíáôüôçôåò äéÝðïíôáé
áðü Ýíá óýíïëï ðáñáìÝôñùí ðïõ óõíôåëïýí óôçí åðéôõ÷çìÝíç êáé ìáæéêÞ ÷ñÞóç ôïõò üðùò:
áëëçëåðéäñáóôéêüôçôá, óýã÷ñïíç êáé áóýã÷ñïíç áíôáëëáãÞ ìçíõìÜôùí, óõììåôï÷éêüôçôá,
÷ñÞóç áóýñìáôùí óõóêåõþí êáé äéÜäñáóç ìå ðåñéâÜëëïíôá õðåñìÝóùí, ðïëõìÝóùí áëëÜ êáé
åéêïíéêÞò ðñáãìáôéêüôçôáò.

Ôá íÝá áõôÜ åðéêïéíùíéáêÜ ðåñéâÜëëïíôá ðñÝðåé íá ó÷åäéÜæïíôáé ìå êáíüíåò ïé ïðïßïé ðñÝðåé
íá êáôï÷õñþíïõí ôçí åõ÷ñçóôßá, íá ìåéþíïõí ôçí ðïëõðëïêüôçôá ôçò ðëçñïöïñßáò ðïõ
ðáñÝ÷ïõí, íá õðïóôçñßæïõí áõîçìÝíá åðßðåäá áëëçëåðßäñáóçò, íá ðñïóáñìüæïíôáé óôéò
éäéáéôåñüôçôåò êáé ôéò ðñïôéìÞóåéò ôïõ êÜèå ÷ñÞóôç, íá åîáóöáëßæïõí öéëéêüôçôá ÷ñÞóçò êáé
åñãïíïìßá, êáèþò êáé áíèñùðïêåíôñéêü ó÷åäéáóìü, þóôå íá áðïöåýãåôáé ï áðïðñïó-
áíáôïëéóìüò êáé ç äõó÷Ýñåéá óôçí ðëïÞãçóç ôùí ÷ñçóôþí ìÝóá óôï ðåñéâÜëëïí äéÜäñáóçò.

Ïé íÝåò äõíáôüôçôåò ó÷åäéáóìïý, áíÜðôõîçò êáé áîéïëüãçóçò ôÝôïéùí ðåñéâáëëüíôùí
ðåñéëáìâÜíïõí ôå÷íéêÝò êáé ìåèüäïõò ðñïóáñìïãÞò êáé åîáôïìßêåõóçò, ôå÷íçôÞò íïçìïóýíçò,
çëåêôñïíéêÞò ìÜèçóçò (e-learning), åéêïíéêþí ðåñéâáëëüíôùí, áóýñìáôçò åðéêïéíùíßáò êáé
óõóôçìÜôùí åíôïðéóìïý èÝóçò, êáèþò êáé íÝïõò êáíüíåò ó÷åäéáóìïý ðïõ âáóßæïíôáé óôéò áñ÷Ýò
ôïõ áíïéêôïý ðåñéå÷ïìÝíïõ (open content), ôçò ìç-ãñáììéêÞò áöÞãçóçò (non-linear narrative),
ôùí ìÝóùí êïéíùíéêÞò âÜóçò (social media), ôùí ïìüôéìùí êïéíïôÞôùí (peer-to-peer communi-
ties) êáèþò êáé ôùí ó÷çìÜôùí óõììåôï÷éêÞò äéáêõâÝñíçóçò (participatory governance).

Óôü÷ïò ôçò êáôåýèõíóçò åßíáé íá ðáñïõóéÜóåé óôïõò öïéôçôÝò ôéò ðáñáðÜíù ôå÷íéêÝò êáé
êáíüíåò ó÷åäéáóìïý, áíÜðôõîçò, äéá÷åßñéóçò êáé áîéïëüãçóçò øçöéáêþí ìÝóùí åðéêïéíùíßáò,
ôüóï óå åðßðåäï áôïìéêü (åðéêïéíùíßá áíèñþðïõ - õðïëïãéóôÞ) üóï êáé óå åðßðåäï êïéíùíéêü
(áðü õðïëïãéóôÞ äéáìåóïëáâçìÝíç åðéêïéíùíßá) Ýôóé þóôå íá áíáðôýóóïíôáé ðåñéâÜëëïíôá áë-
ëçëåðßäñáóçò ðïõ äéáèÝôïõí áõîçìÝíá åðßðåäá åõ÷ñçóôßáò êáé åßíáé ðåñéóóüôåñï åðéêïéíù-
íéáêÜ êáé öéëéêÜ ðñïò ôï ÷ñÞóôç.

Åéäéêüôåñá, ç êáôåýèõíóç áðåõèýíåôáé óå ìåôáðôõ÷éáêïýò óðïõäáóôÝò ðïõ äñáóôçñéï-
ðïéïýíôáé Þ åðéèõìïýí íá äñáóôçñéïðïéçèïýí óôï ó÷åäéáóìü, ôçí áíÜðôõîç, ôç äéá÷åßñéóç êáé
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ôçí áîéïëüãçóç ðåñéâáëëüíôùí õðåñìÝóùí, óõëëïãþí øçöéáêïý ðåñéå÷ïìÝíïõ, õðçñåóéþí
øçöéáêÞò åðéêïéíùíßáò, õðçñåóéþí êéíçôÞò åðéêïéíùíßáò, óõóôçìÜôùí åéêïíéêÞò ðñáãìá-
ôéêüôçôáò, ðñïóáñìïóôéêþí ðåñéâáëëüíôùí áëëçëåðßäñáóçò ê.Ü., óå ôïìåßò ðïõ åìöáíßæïõí
Ýíôáóç ðëçñïöïñßáò, åðéêïéíùíßáò, ðñïóâáóéìüôçôáò, åõ÷ñçóôßáò êáé äéáäñáóôéêüôçôáò.
ÔÝôïéïé ôïìåßò åßíáé, ìåôáîý Üëëùí, ôá ÌÌÅ, ç åðéêïéíùíßá êïéíùíéêÞò áëëçëüäñáóçò, ç åêðáß-
äåõóç, ç øõ÷áãùãßá, ç äéïßêçóç, ç ðáñï÷Þ õðçñåóéþí, ç ðáñáãùãÞ êáé ðñïþèçóç øçöéáêþí
ðñïúüíôùí êáé õðçñåóéþí. 

ÌáèÞìáôá:
Á´  ÅîÜìçíï
1. ÅðéêïéíùíéáêÝò ÄéáóôÜóåéò ôïõ ÍÝïõ Ôå÷íïëïãéêïý ÐåñéâÜëëïíôïò 
2. ÐåñéâÜëëïíôá Åðéêïéíùíßáò óôï Öõóéêü êáé óôïí Øçöéáêü Êüóìï 
3. Ìåèïäïëïãßá (ìÜèçìá êïéíü ãéá üëåò ôéò êáôåõèýíóåéò)

Â´ ÅîÜìçíï
4. ÐñïóáñìïóôéêÜ êáé ÅîáôïìéêåõìÝíá ÐåñéâÜëëïíôá Åðéêïéíùíßáò óôï Äéáäßêôõï
5. Óõììåôï÷éêÞ ØçöéáêÞ Åðéêïéíùíßá êáé ÄéáêõâÝñíçóç
6. Ìåèïäïëïãßá êáôåýèõíóçò: ÃåíéêÝò Áñ÷Ýò Ãåíéêïý Ðåñéå÷ïìÝíïõ êáé ÓõóôçìÜôùí

Áëëçëåðßäñáóçò

ÄéäÜóêïíôåò
Ìé÷Üëçò ÌåúìÜñçò, ÊáèçãçôÞò ÔìÞìáôïò Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÌÅ
Êùíóôáíôßíïò ÌïõñëÜò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò ÔìÞìáôïò Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÌÅ
ÄçìÞôñçò ×áñßôïò, ËÝêôïñáò ÔìÞìáôïò Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÌÅ
ÄçìÞôñçò Ãêïýóêïò, ËÝêôïñáò ÔìÞìáôïò Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÌÅ

ÐåñéãñáöÞ ìáèçìÜôùí

1. ÅðéêïéíùíéáêÝò ÄéáóôÜóåéò ôïõ ÍÝïõ Ôå÷íïëïãéêïý ÐåñéâÜëëïíôïò

Óôï ìÜèçìá áõôü åðé÷åéñåßôáé ç ãíùñéìßá ôùí öïéôçôþí/öïéôçôñéþí ìå ôç óýã÷ñïíç
ðñáãìáôéêüôçôá êáé ìå ôéò ìåëëïíôéêÝò ôÜóåéò ôùí øçöéáêþí ìÝóùí åðéêïéíùíßáò. Èåùñßá êáé
åöáñìïãÝò åîïéêåéþíïõí ôïí öïéôçôÞ ìå ôïí ðáíôá÷ïý ðáñüíôá õðïëïãéóôÞ (ubiquitous com-
puting), ôç äéåéóäõôéêÞ õðïëïãéóôéêÞ (pervasive computing), ôç ðåñéññÝïõóá íïçìïóýíç (ambi-
ent intelligence), ôïõò öåñüìåíïõò õðïëïãéóôÝò (wearable computers), êáèþò êáé ìå ôéò åêðáé-
äåõôéêÝò êáé åðéêïéíùíéáêÝò áðáéôÞóåéò ôùí áíèñþðùí ôïõ áýñéï ðïõ ÷áñáêôçñßæïíôáé ùò
«øçöéáêïß áõôü÷èïíåò» (digital natives).
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2. ÐñïóáñìïóôéêÜ êáé ÅîáôïìéêåõìÝíá ÐåñéâÜëëïíôá Åðéêïéíùíßáò
óôï Äéáäßêôõï

Ôï ðåñéå÷üìåíï óôï äéáäßêôõï, üðùò êáé óå êÜèå ðåñéâÜëëïí ðïõ ðáñïõóéÜæåôáé ìå ôç äïìÞ
åíüò õðåñìÝóïõ, ðñÝðåé íá ðñïóáñìüæåôáé óôá äéáöïñåôéêÜ åíäéáöÝñïíôá êáé ôéò «ìïíáäéêÝò»
áíÜãêåò ôïõ êÜèå ÷ñÞóôç. Ï óôü÷ïò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé íá ðáñïõóéÜóåé ðñüóöáôá åñåõíçôéêÜ
áðïôåëÝóìáôá êáé íÝåò ìåèüäïõò ó÷åäéáóìïý êáé áíÜðôõîçò åðéêïéíùíéáêïý êáé öéëéêïý ðñïò
ôïí ÷ñÞóôç ðåñéå÷ïìÝíïõ, êÜíïíôáò ÷ñÞóç åíüò «Ýîõðíïõ» (intelligent) êáé åîáôïìéêåõìÝíïõ
(personalized) ó÷Þìáôïò áëëçëåðßäñáóçò ìå ôï äéáäßêôõï êáé ôéò åöáñìïãÝò ôïõ. Ôï íÝï áõôü
ó÷Þìá áëëçëåðßäñáóçò èá õðçñåôåß ôïõò ÷ñÞóôåò âÜóåé ôùí åíäéáöåñüíôùí, ôùí áíáãêþí, ôùí
äõíáôïôÞôùí êáé ôùí ðñïôéìÞóåùí ôïõò, åðéôõã÷Üíïíôáò ôçí áýîçóç ôçò éêáíïðïßçóçò êáé ôçò
áðïôåëåóìáôéêüôçôáò êáôÜ ôçí ðëïÞãçóÞ ôïõò óå Ýíáí éóôï÷þñï êáé ìåôñéÜæïíôáò ôçí ãíùóôéêÞ
ôïõò õðåñöüñôùóç. Èá ðáñïõóéáóôïýí åðßóçò âáóéêïß ïñéóìïß ôçò åõ÷ñçóôßáò äéåðéöáíåéþí
÷ñÞóçò, êáèþò åðßóçò êáé ïé âáóéêüôåñåò ìÝèïäïé áîéïëüãçóçò åõ÷ñçóôßáò. Èá ãßíåé áíáöïñÜ
óôçí áíÜðôõîç áíèñùðïêåíôñéêþí óõóôçìÜôùí äéåðáöÞò êáé óôç äõíáôüôçôá ðñïóáñìï-
óôéêüôçôáò êáé åîáôïìßêåõóçò åöáñìïãþí äéáäéêôýïõ êáé õðåñìÝóùí ìå óôü÷ï ï öïéôçôÞò íá
ìðïñåß íá ó÷åäéÜæåé êáé íá áíáðôýóóåé Ýíá ðéï åðéêïéíùíéáêü ðåñéå÷üìåíï. Ç åöáñìïãÞ ôùí
åííïéþí áõôþí èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôï ðåäßï ôçò çëåêôñïíéêÞò ìÜèçóçò (e-learning), üðïõ èá
áîéïëïãçèåß ç áðüäïóç ôçò ðñïóáñìïãÞò êáé ôçò åîáôïìßêåõóçò óôç ìáèçóéáêÞ äéáäéêáóßá.

3. ÐåñéâÜëëïíôá Åðéêïéíùíßáò óôï Öõóéêü êáé óôïí Øçöéáêü Êüóìï

Ôá öõóéêÜ ðåñéâÜëëïíôá óôï ðëáßóéï ôùí ïðïßùí åêôõëßóóåôáé ç êáèçìåñéíÞ ìáò æùÞ
ëåéôïõñãïýí ùò ðëáßóéá ãéá äéáðñïóùðéêÞ åðéêïéíùíßá. Ç óõíå÷Þò êáé åêôåôáìÝíç äéåßóäõóç
êáé åíóùìÜôùóç ôå÷íïëïãéêþí óõóôçìÜôùí êáé äéêôýùí åðéêïéíùíßáò óå ðïëëïýò ôïìåßò ôçò
êáèçìåñéíÞò áíèñþðéíçò äñÜóçò ìåôáëëÜóóåé êáé åðáíáðñïóäéïñßæåé ôá öõóéêÜ ðåñéâÜëëïíôá,
äéáìåóïëáâþíôáò Ýôóé ôçí åðéêïéíùíßá ôùí áôüìùí ìÝóá óå áõôÜ. Ïé ôå÷íïëïãßåò áõôÝò
õðïóôçñßæïõí åðßóçò ôç ëåéôïõñãßá áìéãþò øçöéáêþí ðåñéâáëëüíôùí åðéêïéíùíßáò (ð.÷.
ðïëõ÷ñçóôéêÜ åéêïíéêÜ ðåñéâÜëëïíôá, ðåñéâÜëëïíôá õðåñìÝóùí óôï äéáäßêôõï). ÐáñÜëëçëá, ïé
ðñüóöáôåò åîåëßîåéò ôùí ôå÷íïëïãéþí êéíçôÞò êáé áóýñìáôçò åðéêïéíùíßáò (ð.÷. óýãêëéóç íÝùí
åõñõæùíéêþí ôçëåðéêïéíùíéáêþí äéêôýùí, ãåùãñáöéêþí óõóôçìÜôùí åíôïðéóìïý êáé áëëçëåðé-
äñáóôéêþí óõóôçìÜôùí äéåðáöÞò ãéá óõóêåõÝò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò) Ý÷ïõí áñ÷ßóåé Þäç íá
ìåôáâÜëëïõí ôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï äñïýìå êáé åðéêïéíùíïýìå óôïí áóôéêü äçìüóéï ÷þñï. 

Óôü÷ïò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé ç êáôáíüçóç ôçò ëåéôïõñãßáò, ôçò ÷ñÞóçò êáé ôùí åðéðôþóåùí ôùí
åðéêïéíùíéáêþí áõôþí óõóôçìÜôùí êáé ðåñéâáëëüíôùí óôïí Üíèñùðï. ÓõãêåêñéìÝíá,
ìåëåôþíôáé óå âÜèïò ïé ðåñéðôþóåéò ôùí åéêïíéêþí ðåñéâáëëüíôùí (virtual environments), ôùí
óõóôçìÜôùí åðéêïéíùíßáò äé' åíôïðéóìïý (locative media) êáé ôùí óõóôçìÜôùí åõöõþí
ðåñéâáëëüíôùí (intelligent environments / ambient intelligence). Ãéá ôçí åðßôåõîç ôùí óôü÷ùí
ôïõ ìáèÞìáôïò ïé öïéôçôÝò èá åîåôÜóïõí ðáñáäåßãìáôá åöáñìïãþí áðü ôï ÷þñï ôùí
óõãêåêñéìÝíùí ôå÷íïëïãéþí áé÷ìÞò ôçò ðëçñïöïñßáò êáé ôçò åðéêïéíùíßáò êáé èá åìðëáêïýí
óôç ÷ñÞóç êáé óôçí åéò âÜèïò äéåñåýíçóç ðñùôïôýðùí óõóôçìÜôùí ôá ïðïßá âñßóêïíôáé
åãêáôåóôçìÝíá óôï ÅñãáóôÞñéï ÍÝùí Ôå÷íïëïãéþí ôïõ ÔìÞìáôïò Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÌÅ. 
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4. Óõììåôï÷éêÞ ØçöéáêÞ Åðéêïéíùíßá êáé ÄéáêõâÝñíçóç

Ç áðïêåíôñùìÝíç öýóç ôïõ äéáäéêôýïõ, üðùò áõôÞ ãßíåôáé êáôáíïçôÞ üëï êáé ðåñéóóüôåñï ü÷é
ìüíï áðü ôïõò ðáñáãùãïýò êáé äéá÷åéñéóôÝò áëëÜ êáé áðü ôïõò áðëïýò ÷ñÞóôåò ðåñéå÷ïìÝíïõ
êáé õðçñåóéþí øçöéáêÞò åðéêïéíùíßáò, äßíåé ëáâÞ óôçí áíÜðôõîç ìéáò áíôßëçøçò ïìüôéìçò
ëåéôïõñãßáò ôïõ ðáãêüóìéïõ éóôïý, ç ïðïßá õëïðïéåßôáé ìå íÝåò õðçñåóßåò êáé ó÷Þìáôá øçöéáêÞò
áëëçëüäñáóçò ðïõ åðéôñÝðïõí, ó÷çìáôéêÜ ìéëþíôáò, ü÷é ìüíï íá «äéáâÜæåé» áëëÜ êáé íá
«ãñÜöåé» êáíåßò óôïí øçöéáêü êüóìï ðïõ ìáò ðåñéâÜëëåé. Ôï êßíçìá ôïõ áíïéêôïý ëïãéóìéêïý
(open software) êáé ç ãåíéêåõìÝíç ìåôåîÝëéîÞ ôïõ óôï áßôçìá ôïõ áíïéêôïý ðåñéå÷ïìÝíïõ (open
content) åßíáé âÞìáôá ðñïò ôçí êáôåýèõíóç áõôÞ. Ç Ýííïéá ôçò áíïéêôÞò äéáêßíçóçò êáé
óõìâïëÞò øçöéáêïý ðåñéå÷ïìÝíïõ, ìå êáèïëéêÜ äéêáéþìáôá áíÜãíùóçò, ó÷ïëéáóìïý êáé
ôñïðïðïßçóçò, áðïôåëåß Üëëùóôå ôç âáóéêÞ áñ÷Þ ëåéôïõñãßáò ôùí óýã÷ñïíùí ìÝóùí êïéíùíéêÞò
âÜóçò (social media), äéÜ÷õóçò êáé áíÜðôõîçò óõììåôï÷éêïý ðåñéå÷ïìÝíïõ (participatory con-
tent). ÅðéðëÝïí, ç óýíäåóç ôçò Ýííïéáò áõôÞò ìå ôçí éäÝá ôçò êáèïëéêÞò óõììåôï÷Þò óôç
äéáìüñöùóç ôùí êáíüíùí êáé ôç ëÞøç ôùí ôåëéêþí áðïöÜóåùí äçìéïõñãåß ôï Ýäáöïò ãéá íÝá
ó÷Þìáôá çëåêôñïíéêÞò äéáêõâÝñíçóçò (electronic governance), ðïõ áðëþíïíôáé ðÝñá áðü ôïõò
ðáñáäïóéáêïýò ôïìåßò ôçò «çëåêôñïíéêÞò äéïßêçóçò» êáé ôçò «çëåêôñïíéêÞò äçìïêñáôßáò» óôçí
åí ãÝíåé äéáêõâÝñíçóç Ýñãùí êáé êïéíïôÞôùí óôï äéáäßêôõï. 

Óôï ðëáßóéï áõôü, ôï ðñïôåéíüìåíï ìÜèçìá ðñáãìáôåýåôáé èÝìáôá üðùò ôï áíïéêôü ðåñéå÷üìåíï
(open content), ôá ìÝóá êïéíùíéêÞò âÜóçò (social media), ïé ïìüôéìåò êïéíüôçôåò (peer-to-peer
communities) êáèþò êáé ôá ó÷Þìáôá óõììåôï÷éêÞò äéáêõâÝñíçóçò (participatory governance), ôá
ïðïßá ðáñïõóéÜæïíôáé õðü üñïõò áõôïôåëïýò ìåëÝôçò áëëÜ êáé óå ó÷Ýóç ìå ôéò ðñïáíáöåñèåßóåò
êïéíÝò áñ÷Ýò ó÷åäéáóìïý êáé ðñüèåóçò ÷ñÞóçò ðïõ äéÝðïõí ôçí áíÜðôõîÞ ôïõò.

5. Ìåèïäïëïãßáò êáôåýèõíóçò: ÃåíéêÝò Áñ÷Ýò Ãåíéêïý Ðåñéå÷ïìÝíïõ
êáé ÓõóôçìÜôùí Áëëçëåðßäñáóçò

Ôï ìÜèçìá áõôü ðñáãìáôåýåôáé ôç ìåèïäïëïãéêÞ ðñïóÝããéóç ðïõ åßíáé êáëü íá áêïëïõèåßôáé
ãéá ôç äçìéïõñãßá øçöéáêþí ðåñéâáëëüíôùí åðéêïéíùíßáò. Ï ó÷åäéáóìüò êáé ç õëïðïßçóç ôùí
ðåñéâáëëüíôùí áõôþí áêïëïõèïýí êáíüíåò ïé ïðïßïé êáôï÷õñþíïõí ôçí åõ÷ñçóôßá, ìåéþíïõí
ôçí ðïëõðëïêüôçôá, õðïóôçñßæïõí áõîçìÝíá åðßðåäá áëëçëåðßäñáóçò, ðñïóáñìüæïíôáé óôéò
éäéáéôåñüôçôåò êáé ôéò ðñïôéìÞóåéò ôïõ êÜèå ÷ñÞóôç, êáèþò êáé áíèñùðïêåíôñéêü ó÷åäéáóìü,
þóôå íá áðïöåýãåôáé ï áðïðñïóáíáôïëéóìüò êáé ç äõó÷Ýñåéá óôçí ðëïÞãçóç ôùí ÷ñçóôþí ìÝóá
óôï ðåñéâÜëëïí áëëçëåðßäñáóçò. 

Åðéðñüóèåôá, ôá øçöéáêÜ ðåñéâÜëëïíôá åðéêïéíùíßáò ìðïñïýí íá õðïóôçñßæïõí áíïéêôïýò êáé
áðëïýò ôñüðïõò åíóùìÜôùóçò ðåñéå÷üìåíïõ ôï ïðïßï ðáñÜãåôáé áðü ôïõò ÷ñÞóôåò, óýíäåóç ìå
ôñßôåò õðçñåóßåò Üíôëçóçò/÷áñáêôçñéóìïý ðåñéå÷ïìÝíïõ åëåýèåñá äéáèÝóéìåò óôï äéáäßêôõï,
êáèþò êáé íá äéÝðïíôáé áðü óôïé÷åßá äéáóêåäáóôéêüôçôáò êáé ðáéêôéêüôçôáò, ìå ôçí åõñýôåñç
Ýííïéá ôùí üñùí, ðïõ êáèéóôïýí ôç áëëçëåðßäñáóç ìå ôï øçöéáêü ðåñéâÜëëïí ìéá åõ÷Üñéóôç
åìðåéñßá. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ìáèÞìáôïò èá ðáñïõóéáóôïýí ôá óôÜäéá óôá ïðïßá óõíßóôáôáé ç
äçìéïõñãßá åíüò øçöéáêïý ðåñéâÜëëïíôïò, ôüóï óå èåùñçôéêü üóï êáé óå êáèáñÜ ðñáêôéêü
åðßðåäï. Óôü÷ïò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé ïé öïéôçôÝò íá áðïêïìßóïõí ü÷é ìüíï ôéò áðáñáßôçôåò
èåùñçôéêÝò ãíþóåéò áëëÜ êáé ðñáêôéêÞ åìðåéñßá áðü ôç äçìéïõñãßá åíüò øçöéáêïý
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ðåñéâÜëëïíôïò åðéêïéíùíßáò, óõììåôÝ÷ïíôáò åíåñãÜ óôç äéáäéêáóßá áõôÞ, óå óõíåñãáóßá ìå ôïõò
óõìöïéôçôÝò ôïõò. Ôá ðÝíôå óôÜäéá äçìéïõñãßáò ðïõ áêïëïõèïýíôáé åßíáé ôá åîÞò: 

1. Ôï óôÜäéï ôçò áíÜëõóçò, êáôÜ ôï ïðïßï áðïöáóßæåôáé ï óêïðüò, ôï êïéíü, ôï ðåñéå÷üìåíï êáé
ôï ÷ñïíïäéÜãñáììá õëïðïßçóçò åíüò ôÝôïéïõ ðåñéâÜëëïíôïò, åíþ óõëëÝãïíôáé äåäïìÝíá
ó÷åôéêÜ ìå ôéò ðñïäéáãñáöÝò ðïõ áöïñïýí óôïõò ÷ñÞóôåò áëëÜ êáé óôç ëåéôïõñãéêüôçôá ôïõ
ðåñéâÜëëïíôïò. 

2. Ôï óôÜäéï ôïõ ó÷åäéáóìïý, üðïõ êáèïñßæåôáé ôï åßäïò êáé ï âáèìüò ôçò áëëçëåðßäñáóçò, ç
ðëïÞãçóç êáé ç áéóèçôéêÞ ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò áëëçëåðßäñáóçò êáèþò êáé ïé áñ÷Ýò ðïõ
äéÝðïõí ôç óýíèåóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ. 

3. Óôï åðüìåíï óôÜäéï ôçò ðáñáãùãÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ç õëïðïßçóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò
êÜíïíôáò ÷ñÞóç åéäéêïý ëïãéóìéêïý üðùò Dreamweaver, Flash, ãëùóóþí ðñïãñáììáôéóìïý
üðùò Java, HTML, êáèþò êáé äéåðáöþí ìå ðëçñïöïñéáêÝò õðçñåóßåò óôï äéáäßêôõï üðùò
RSS êëð. ÅéäéêÜ åñãáóôçñéáêÜ ìáèÞìáôá èá åßíáé áöéåñùìÝíá óôçí åêìÜèçóç ôçò ÷ñÞóçò
ïñéóìÝíùí áðü ôá ðáñáðÜíù åñãáëåßá. 

4. Ôï óôÜäéï ðïõ áöïñÜ óôçí áîéïëüãçóç åíüò øçöéáêïý ðåñéâÜëëïíôïò åëÝã÷ïíôáò ôçí ôå÷íéêÞ
áñôéüôçôÜ ôïõ, ôç ÷ñçóôéêüôçôÜ ôïõ êáé ôï âáèìü éêáíïðïßçóçò ôùí ðñïäéáãñáöþí ðïõ åß÷áí
ðñïóäéïñéóèåß óôï óôÜäéï ôçò áíÜëõóçò, ìÝóù ðïéïôéêþí êáé ðïóïôéêþí åñåõíçôéêþí
ìåèüäùí. 

5. ÔÝëïò, Ýíá íÝï óôÜäéï ðïõ áöïñÜ óôçí åóôßáóç óôéò áíèñþðéíåò áîßåò êáé ôçí õðïãñÜììéóç
åêåßíùí ãéá ôéò ïðïßåò åðéèõìïýìå íá ó÷åäéÜóïõìå êáé íá åñåõíÞóïõìå. ÊÜôé ôÝôïéï áðáéôåß
óõëëïãéóôéêÞ óêÝøç êáé åííïéïëïãéêÞ áíÜëõóç ðïõ èá äáíåßæåôáé óôïé÷åßá áðü ôç öéëïóïößá,
ôçí øõ÷ïëïãßá, ôçí áéóèçôéêÞ, ôéò ðïëéôéóìéêÝò óðïõäÝò, ôç èåùñßá ôçò ëïãïôå÷íßáò, ôçí
áíèñùðïëïãßá êáé ôçí êïéíùíéïëïãßá. 
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ÅÈÍÉÊÏÍ ÊÁÉ ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÁÊÏÍ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÁÈÇÍÙÍ

ÔÌÇÌÁ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ ÊÁÉ ÌÅÓÙÍ ÌÁÆÉÊÇÓ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ

ÓÕÓÔÁÔÉÊÇ ÅÐÉÓÔÏËÇ
Ãéá ôï Ìåôáðôõ÷éáêü Ðñüãñáììá Óðïõäþí
Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÝóùí ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò
Êáôåýèõíóç:���������������������

ÐÑÏÓÙÐÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÕÐÏØÇÖÉÏÕ /ÁÓ

Ðñïò ôïí/ôçí êñéôÞ:
Ðáñáêáëïýìå áîéïëïãÞóôå ôçí éêáíüôçôá ôïõ/ôçò õðïøçößïõ/áò íá ðáñáêïëïõèÞóåé ôï
Ìåôáðôõ÷éáêü Ðñüãñáììá �����������������������������������.
êáèþò êáé ôéò ðñïïðôéêÝò ôïõ/ôçò ãéá åðáããåëìáôéêÞ äéÜêñéóç.

1. Ðüóï êáéñü ãíùñßæåôå ôïí/ôçí õðïøÞöéï/á: ___________________________________________

2. Ìå ðïéá éäéüôçôá: _________________________________________________________________

3. Ðáñáêáëïýìå íá áíáöÝñåôå ôá èåôéêÜ óôïé÷åßá ôïõ/ôçò õðïøçößïõ/áò: 

4. Ðáñáêáëïýìå áîéïëïãÞóôå ôïí/ôçí õðïøÞöéï/á ùò ðñïò ôá êÜôùèé ÷áñáêôçñéóôéêÜ:
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Åðßèåôï ¼íïìá Ðáôñþíõìï

Åîáßñåôïò/ç ¢ñéóôïò/ç Êáëüò/ç ÌÝôñéïò/á
ÊÜôù ôïõ
ìåôñßïõ

Äåí
ãíùñßæù

ÁíáëõôéêÞ éêáíüôçôá

Éêáíüôçôá ãñáðôÞò
åðéêïéíùíßáò

Éêáíüôçôá ðñïöïñéêÞò
åðéêïéíùíßáò

Ùñéìüôçôá
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5. Ðáñáêáëïýìå áíáöÝñáôå ïðïéáäÞðïôå Üëëç ðëçñïöïñßá èá ìðïñïýóå íá âïçèÞóåé ôçí
ÅðéôñïðÞ Áîéïëüãçóçò íá êñßíåé ôçí éêáíüôçôá ôïõ/ôçò õðïøçößïõ/áò íá ðáñáêïëïõèÞóåé ôï
Ìåôáðôõ÷éáêü Ðñüãñáììá. 

(Áí ôï åðéèõìåßôå ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå äéêü óáò Ýíôõðï.)

6. Ðáñáêáëïýìå óçìåéþóôå ôï ó÷åôéêü ôåôñÜãùíï ðïõ áíôéóôïé÷åß óôçí åêôßìçóç óáò ãéá ôïí/ôçí
õðïøÞöéï/á. 

Ðñïôåßíåôáé ÷ùñßò åíäïéáóìïýò Ðñïôåßíåôáé 

Ðñïôåßíåôáé ìå åíäïéáóìïýò Äåí ðñïôåßíåôáé 

Ïé ðëçñïöïñßåò ðïõ ðáñÝ÷åôå åßíáé åìðéóôåõôéêÝò êáé èá ÷ñçóéìïðïéçèïýí áðü ôçí ÅðéôñïðÞ
Áîéïëüãçóçò ìå ìïíáäéêü óêïðü ôçí áîéïëüãçóç ôïõ/ôçò õðïøçößïõ/á. 

Óáò åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôï ÷ñüíï óáò.

ÕðïãñáöÞ ______________________________ Çìåñïìçíßá _______________________________
Ïíïìáôåðþíõìï ____________________________________________________________________
Ôßôëïò Þ èÝóç _______________________________________________________________________
Åôáéñåßá Þ ºäñõìá __________________________________________________________________
Äéåýèõíóç _________________________________________________________________________
Ôçë. _________________ Öáî ________________ e-mail ___________________________________

Ðáñáêáëïýìå íá áðïóôåßëåôå ôç ÓõóôáôéêÞ ÅðéóôïëÞ óáò (óå óöñáãéóìÝíï öÜêåëï) óôç
äéåýèõíóç:

ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí 
ÔìÞìá Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÌÅ
Ãñáììáôåßá ôïõ Ìåôáðôõ÷éáêïý ÐñïãñÜììáôïò Óðïõäþí 

Åðéêïéíùíßáò êáé ÌÝóùí ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò
Óôáäßïõ 5, 105 62 ÁèÞíá 
Ôçë.: 210 3689 406, 210 3689 385, 210 3689 457 
FAX: 210 3220 820
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AñìåíÜêçò Aíôþíçò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: ÅöáñìïóìÝíç ÓôáôéóôéêÞ.
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï (B.Sc.) EöáñìïóìÝíùí Máèçìáôéêþí, ÐáíåðéóôÞìéï Iùáííßíùí, M.A.
ÓôáôéóôéêÞò, University of New Brunswick, KáíáäÜò, Ph.D. ÓôáôéóôéêÞò, University of New
Brunswick, KáíáäÜò. 
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: Ðéèáíüôçôåò êáé ÓôáôéóôéêÞ, Måèïäïëïãßá Eñåõíþí,
Eðåîåñãáóßá êáé AíÜëõóç ÄåäïìÝíùí.

Ãêïýóêïò ÄçìÞôñçò, ËÝêôïñáò
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: Ó÷åäéáóìüò, áíÜðôõîç êáé äéïßêçóç ôçò øçöéáêÞò åðéêïéíùíßáò.
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï ÐëçñïöïñéêÞò (1990) êáé Äéäáêôïñéêü Äßðëùìá óôçí ÁíÜðôõîç
Ðëçñïöïñéáêþí ÓõóôçìÜôùí (1998) áðü ôï ÔìÞìá ÐëçñïöïñéêÞò êáé Ôçëåðéêïéíùíéþí
Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí.
ÅñåõíçôéêÜ åíäéáöÝñïíôá: ÈÝìáôá øçöéáêÞò åðéêïéíùíßáò üðùò øçöéáêÜ ðáé÷íßäéá êáé
ìÜèçóç âáóéóìÝíç óå øçöéáêÜ ðáé÷íßäéá, äéáäéêôõáêÜ ìÝóá êáé óõììåôï÷éêü ðåñéå÷üìåíï,
çëåêôñïíéêÞ óõììåôï÷Þ êáé çëåêôñïíéêÞ äéáêõâÝñíçóç.

ÄåìåñôæÞò Nßêïò, ÊáèçãçôÞò 
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: ÐïëéôéêÞ Êïõëôïýñá êáé Åðéêïéíùíßá.
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï ÐïëéôéêÞò ÅðéóôÞìçò Ðáíôåßïõ Ðáíåðéóôçìßïõ, Äéäáêôïñéêü Äßðëùìá
Êïéíùíéïëïãßáò, University of Lund, Óïõçäßá.
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: ÐïëéôéêÞ Åðéêïéíùíßá, ÊïéíùíéêÞ Èåùñßá (Éäåïëïãßá,
Åèíéêéóìüò), ÐïëéôéêÞ Êïéíùíéïëïãßá.

Káñáðïóôüëçò Báóßëçò, KáèçãçôÞò
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: Åðéêïéíùíßá êáé Ðïëéôéóìüò.
ÓðïõäÝò: ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí, ÐáíåðéóôÞìéï Stirling, Óêùôßá. 
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: Êïéíùíéïëïãßá ôçò êáèçìåñéíÞò æùÞò, áíÜëõóç çèþí êáé
ôñüðùí óõìðåñéöïñÜò, üñïé êáé ôñüðïé ãëùóóéêÞò åðéêïéíùíßáò, áñ÷Ýò öéëïóïößáò ôïõ
Ðïëéôéóìïý, áíÜëõóç ó÷Ýóåùí Ëïãïôå÷íßáò êáé Êïéíùíßáò.
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Kïìíçíïý Máñßá, Aíáðëçñþôñéá ÊáèçãÞôñéá
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: ÐïëéôéêÞ Åðéêïéíùíßá êáé Êïéíùíéïëïãßá.
ÓðïõäÝò: Øõ÷ïëïãßá, Êïéíùíéïëïãßá êáé ÏéêïíïìéêÜ óôï PSE Brunell University, PhD
Êïéíùíéïëïãßáò óôï London School of Economics.
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: Èåùñßá ôçò Åðéêïéíùíßáò, ÐïëéôéêÞ Åðéêïéíùíßá, Èåùñßá
ÊéíçìáôïãñÜöïõ, Åõñùðáúêüò ÊéíçìáôïãñÜöïò ìå Ýìöáóç óôïí Åëëçíéêü. 

MáíéÜôçò Ãéþñãïò, ÊáèçãçôÞò
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: ÐïëéôéêÞ êáé ÇèéêÞ èåùñßá.
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï Öéëïóïöéêïý TìÞìáôïò ôçò ÖéëïóïöéêÞò Ó÷ïëÞò, ÐáíåðéóôÞìéï Aèçíþí,
ÄéäÜêôùñ ÐïëéôéêÞò Èåùñßáò, ÐÜíôåéï ÐáíåðéóôÞìéï.
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: Ióôïñßá ôùí éäåþí, öéëïóïößá, ðïëéôéêÞ êáé êïéíùíéêÞ
èåùñßá, çèéêÞ ôïõ äçìïóßïõ ëüãïõ, ñçôïñéêÞ, áéóèçôéêÞ êáé èåùñßá ôçò ôÝ÷íçò ìå êõñéüôåñï
ðåäßï ôç ìïõóéêÞ äçìéïõñãßá.

Ìáñïýäá - ×áôæïýëç ÁèçíÜ, Åðßêïõñç ÊáèçãÞôñéá
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: ÊïéíùíéêÞ Øõ÷ïëïãßá ìå Ýìöáóç óôç ÄõíáìéêÞ ôùí ÏìÜäùí.
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï (Â.Á.)Øõ÷ïëïãßáò, M.Sc., Ph.D. óôçí ÊïéíùíéêÞ Øõ÷ïëïãßá, London School
of Economics, University of London.  
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: ÈÝìáôá åðéêïéíùíßáò, ëÞøçò áðïöÜóåùí êáé åðßëõóçò
äéëçììÜôùí êáé óõãêñïýóåùí óå Üôïìá êáé ïìÜäåò. Øõ÷ïäõíáìéêÞ êáé øõ÷ïêïéíùíéêÞ Ýñåõíá
êáé ðáñÝìâáóç óå ïìÜäåò êáé ïñãáíéóìïýò. ÊïéíïôéêÞ øõ÷ïëïãßá êáé äéáðïëéôéóìéêÞ
åðéêïéíùíßá. Óõãêñïýóåéò êáé äéëÞììáôá óôéò óôåíÝò äéáðñïóùðéêÝò ó÷Ýóåéò, êëéíéêÞ Ýñåõíá
êáé øõ÷ïêïéíùíéêÞ ðáñÝìâáóç.
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ÌåúìÜñçò Ìé÷Üëçò, ÊáèçãçôÞò
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: ÍÝåò Ôå÷íïëïãßåò êáé ÌÝóá ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò óôçí Åðéêïéíùíßá
êáé ôçí Åêðáßäåõóç.
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï Ìáèçìáôéêþí, ÐáíåðéóôÞìéï Aèçíþí, DEA óôç ÌáèçìáôéêÞ ÓôáôéóôéêÞ,
ÐáíåðéóôÞìéï Pierre et Marie Curie, Paris VI, Doctorat de 3eme cycle óôç ÓôáôéóôéêÞ, Doctorat
d'Etat es Sciences Mathématiques óôçí ÁíÜëõóç ÄåäïìÝíùí ìå Çëåêôñïíéêü ÕðïëïãéóôÞ,
ÐáíåðéóôÞìéï Pierre et Marie Curie, Paris VI.
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: ÈÝìáôá ðïéüôçôáò ðåñéå÷ïìÝíïõ óôéò ÍÝåò Ôå÷íïëïãßåò,
äéáìåóïëáâçìÝíçò äçìïóéïãñáößáò, e-learning, ó÷åäéáóìïý, ïñãÜíùóçò êáé äéïßêçóçò ôçò
øçöéáêÞò åðéêïéíùíßáò, áíÜëõóçò äåäïìÝíùí, åêðáéäåõôéêÞò ôå÷íïëïãßáò. 

Ìoó÷ovÜò Á. Óðýñoò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò 
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: Öéëïóïößá ôçò Ãëþóóáò
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï Ãëùóóïëïãßáò êáé Öéëïóïößáò ôçò ãëþóóáò óôá ÐáíåðéóôÞìéá ôïõ
Georgetown (Washington, D.C.), ôïõ Maryland, êáé ôïõ Texas (Austin). Äéäáêôïñéêü äßðëùìá
óôç ãëùóóïëïãßá áðü ôç ÖéëïóïöéêÞ Ó÷ïëÞ ôïõ Áñéóôoôåëåßoõ Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëïíßêçò
(1994). 
ÅðéóôçìovéêÜ åväéáöÝñovôá: ãñáììáôéêÞ ávÜëõóç (ìå Ýìöáóç óôç óçìáóéoëoãßá êáé ôçv
ðñáãìáôoëoãßá), äéäáóêáëßá ôçò åëëçíéêÞò ùò îÝíçò ãëþóóáò, åîÝëéîç ôùv ãëùóóoëoãéêþv
éäåþv, ãëùóóéêÝò éäåïëïãßåò, öéëoóoößá ôçò ãëþóóáò. 

ÌïõñëÜò Êùíóôáíôßíïò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: ÍÝåò Ôå÷íïëïãßåò óôçí Åðéêïéíùíßá êáé ôá Ì.Ì.Å.
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï ÅðéóôÞìçò Õðïëïãéóôþí, ÐáíåðéóôÞìéï ÊñÞôçò, Äéäáêôïñéêü äßðëùìá óôçí
ÐëçñïöïñéêÞ, ÔìÞìá ÐëçñïöïñéêÞò êáé Ôçëåðéêïéíùíéþí, ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí,
ÌåôáäéäáêôïñéêÝò ÓðïõäÝò óôï åñåõíçôéêü êÝíôñï Rutherford Appleton Laboratory, ÌåãÜëç
Âñåôáíßá.
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: Ôå÷íïëïãßåò ÐïëõìÝóùí, ÐïëõìÝóá óôï Äéáäßêôõï,
Ó÷åäéáóìüò êáé ÁíÜðôõîç Åöáñìïãþí êáé Õðçñåóéþí óôï Äéáäßêôõï, ÐñïóáñìïóôéêÜ êáé
ÅîáôïìéêåõìÝíá ÐåñéâÜëëïíôá Åðéêïéíùíßáò óôï Äéáäßêôõï,  ÊáôáíåìçìÝíá ÓõóôÞìáôá.
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NôÜâïõ Mðåôßíá, ÊáèçãÞôñéá
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: ÃíùóôéêÞ Øõ÷ïëïãßá ôçò Eðéêïéíùíßáò.
ÓðïõäÝò: B.A. Hons. óôçí EöáñìïóìÝíç Øõ÷ïëïãßá, Bishop's University, KáíáäÜò, M.Sc. óôçí
Øõ÷ïëïãßá ôçò Eêðáßäåõóçò, University of London, Aããëßá, Ph.D. óôç ÃíùóôéêÞ Øõ÷ïëïãßá,
University of London, Aããëßá.
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: ÃíùóôéêÝò êáé óõíáéóèçìáôéêÝò áëëçëåðéäñÜóåéò êáôÜ ôçí
ðñüóëçøç êáé åðåîåñãáóßá ìçíõìÜôùí êáé ôçí ðáñáãùãÞ íïÞìáôïò. EðéêïéíùíéáêÞ äéÜóôáóç
ôùí ðáéäéêþí áöçãÞóåùí, ôïõ ðáé÷íéäéïý êáé ôùí ðáéäéêþí åéêáóôéêþí Ýñãùí. Øõ÷ïëïãéêÝò
åðéäñÜóåéò êáé ôñüðïé áîéïðïßçóçò ôùí M.M.E. óôá äéÜöïñá óôÜäéá ôçò áíÜðôõîçò.
Aíèñþðéíåò ó÷Ýóåéò.

Ðáíáãéùôïðïýëïõ Püç, ÊáèçãÞôñéá
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: Êïéíùíéïëïãßá.
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï (Magister) óôçí Êïéíùíéïëïãßá, Ðôõ÷ßï óôçí ÐïëéôéêÞ ÅðéóôÞìç, äéäáêôïñéêü
äßðëùìá óôçí Êïéíùíéïëïãßá (ÐáíåðéóôÞìéï ×áúäåëâÝñãçò, Ãåñìáíßá) 
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: ÐïëéôéêÞ ÓõìðåñéöïñÜ êáé ÐïëéôéêÞ Êïõëôïýñá,
ÊïéíùíéêÝò ÔÜîåéò êáé ÊïéíùíéêÞ ÌåôáâïëÞ óôçí ÅëëÜäá, ÏñãáíùóéáêÞ Åðéêïéíùíßá,
ÐåñéöåñåéáêÞ Ôçëåüñáóç, ÍÝåò Ôå÷íïëïãßåò êáé ÍÝá ÌÝóá Åðéêïéíùíßáò, Åèåëïíôéóìüò êáé
Ïëõìðéáêïß Áãþíåò.  

Ðáíïýóçò ÃéÜííçò, KáèçãçôÞò
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: EãêëçìáôïëïãéêÝò åðéóôÞìåò ìå Ýìöáóç óôçí Åãêëçìáôïëïãßá ùò
óýóôçìá åðéêïéíùíßáò êáé åëÝã÷ïõ.
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï NïìéêÞò, ÐáíåðéóôÞìéï Aèçíþí, Ðôõ÷ßï Ðïëéôéêþí Eðéóôçìþí, ÐáíåðéóôÞìéï
Aèçíþí, DEA Sciences Criminelles, Université de Poitiers, Doctorat Sciences Criminelles,
Université de Poitiers 
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: Eãêëçìáôïëïãßá, Ðïéíïëïãßá, AíáêñéôéêÞ, KáôáóêåõÞ
âßáò êáé åãêëçìáôéêüôçôáò óôá M.M.E., Eãêëçìáôïëïãßá ôùí EéäÞóåùí, H åéêüíá ôïõ
Eãêëçìáôßá, Kïéíùíéïëïãßá ôçò ðáñÝêêëéóçò, Kïéíùíéêüò áðïêëåéóìüò / ðåñéèùñéïðïßçóç /
Ýãêëçìá.
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Ðáðáèáíáóüðïõëïò ÓôÝëéïò, ÊáèçãçôÞò
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: ÐïëéôéêÞ êáé OñãÜíùóç ôùí M.M.E.
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï ÐïëéôéêÞò EðéóôÞìçò, ÐÜíôåéï ÐáíåðéóôÞìéï, DEA Ióôïñßáò, Université
Panthèn Sorbonne (Paris I), Ãáëëßá, M.A. ÐïëéôéêÞò Eðéêïéíùíéþí, City University, Ëïíäßíï,
Ph.D. ÐïëéôéêÞò Eðéêïéíùíßáò, City University, Ëïíäßíï
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: MáæéêÞ Eðéêïéíùíßá (ôçëåüñáóç, ôýðïò, ñáäéüöùíï),
Ýñåõíá óôç ÷ñÞóç ôùí M.M.E., óõãêñéôéêÞ áíÜëõóç ôçëåïðôéêþí ðñïãñáììÜôùí, ðïëéôéêÞ ôùí
M.M.E., äéåèíïðïßçóç ôùí M.M.E., åõñùðáúêÝò åðéêïéíùíßåò, äéåèíÞ åðéêïéíùíéáêÜ
óõóôÞìáôá, ôçëåðéêïéíùíßåò. 

Ðëåéüò Ãéþñãïò, ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: Éäåïëïãßá, Ðïëéôéêüò Ëüãïò êáé ÌáæéêÞ Åðéêïéíùíßá.
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï, M.A. êáé Ph.D. óôçí Êïéíùíéïëïãßá, ÐáíåðéóôÞìéï Óüöéáò, Kl. Ohridski 
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: Êïéíùíéïëïãßá ôùí Ì.Ì.Å (Éäåïëïãßá, Ðïëéôéêüò Ëüãïò,
Èåùñßá ôïõ ÌÝóïõ, Ì.Ì.Å. êáé Ïéêïíïìßá, Ðïëéôéóìüò, Åêðáßäåõóç), ÊïéíùíéêÞ Èåùñßá,
Êïéíùíéïëïãßá ôïõ Ðïëéôéóìïý. 

Pçãïðïýëïõ Êáëëéüðç,  ÊáèçãÞôñéá
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: AéóèçôéêÞ, Eðéêïéíùíßá êáé Ôå÷íïëïãßá.
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï Xçìåßáò, ÐáíåðéóôÞìéï Aèçíþí, Licence, Maitrise, DEA, Ióôïñßá ôçò TÝ÷íçò,
Ecole des Hautes Etudes, Ðáñßóé, Doctorat de 3eme cycle, ÐáíåðéóôÞìéï I, Óïñâüííç.
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: Ióôïñßá êáé Èåùñßá ôçò TÝ÷íçò, AéóèçôéêÞ êáé
Eðéêïéíùíßá, ÐáñáóôáôéêÝò TÝ÷íåò ìå åöáñìïãÝò óôï ÈÝáôñï êáé ôïí KéíçìáôïãñÜöï.
¸ñåõíåò êáëëéôå÷íéêþí åêäçëþóåùí. 

PÞãïõ Mõñôþ, ÊáèçãÞôñéá
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: Èåùñßá ôçò Åðéêïéíùíßáò.
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï Ðáíôåßïõ ÁíùôÜôçò Ó÷ïëÞò Ðïëéôéêþí Åðéóôçìþí, DEA ÊïéíùíéêÞò
Áíèñùðïëïãßáò êáé ÓõãêñéôéêÞò Êïéíùíéïëïãßáò, ÐáíåðéóôÞìéï Paris V Rene Descartes,
ÄéäáêôïñéêÞ äéáôñéâÞ, ÔìÞìá ÐïëéôéêÞò ÅðéóôÞìçò êáé Äéåèíþí Óðïõäþí Ðáíôåßïõ
Ðáíåðéóôçìßïõ.  
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: Öéëïóïößá-Èåùñßá ôçò Åðéêïéíùíßáò, ÇèéêÞ-ÂéïçèéêÞ,
ÐáñáóôáôéêÝò ôÝ÷íåò-ÈÝáôñï.
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Ôóáëßêç Ëßæá, ËÝêôïñáò
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: ÐïëéôéêÞ êáé Êïéíùíßá ôçò Ðëçñïöïñßáò.
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï ÔìÞìáôïò Ðïëéôéêþí Åðéóôçìþí êáé Äçìüóéáò Äéïßêçóçò ôçò ÍïìéêÞò Ó÷ïëÞò
ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, M.A. ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Sussex, PhD ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Sussex,
ÌåôáäéäáêôïñéêÝò óðïõäÝò (Marie Curie Post-Doctorat/Fellow), Radbound University of
Nijmegan, NL êáé ùò õðüôñïöïò ÉÊÕ, ÐáíåðéóôÞìéï Èåóóáëßáò, ÔìÞìá ×ùñïôáîßáò, Visiting
Research Associate, Media @ LSE, 2006-2009 (www.eukidsonline.net).
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: ìÝóá åíçìÝñùóçò êáé åèíéêÞ ôáõôüôçôá, ðáãêïóìéïðïßçóç,
äçìüóéá óöáßñá, èåùñßåò Ýñåõíáò áêñoáôçñßïõ, ìÝóá åíçìÝñùóçò êáé ôå÷íïëïãßá, Äéáäßêôõï
(Énternet Studies), ìÝóá åíçìÝñùóçò êáé ç Ýííïéá ôïõ ðïëßôç (media and citizenship).

ÔóåâÜò Ä. ÁèáíÜóéïò, ËÝêôïñáò
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: Äçìüóéï Äßêáéï ìå Ýìöáóç óôï Äßêáéï ôçò Åðéêïéíùíßáò êáé ôùí ÌÌÅ
ÓðïõäÝò: ÍïìéêÞ Ó÷ïëÞ ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, Ðôõ÷ßï ÍïìéêÞò, 1985, ÍïìéêÞ Ó÷ïëÞ ôïõ
Ðáíåðéóôçìßïõ ÌïíÜ÷ïõ, ÄéäáêôïñéêÞ ÄéáôñéâÞ, 1991
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: Äçìüóéï Äßêáéï, Óõíôáãìáôéêü ðëáßóéï ëåéôïõñãßáò ôùí
ÌÌÅ - åëåõèåñßåò ôçò åðéêïéíùíßáò, Äßêáéï ôïõ Ôýðïõ, Äßêáéï ñáäéïôçëåüñáóçò, êáíüíåò
äåïíôïëïãßáò, Äßêáéï ðñïóôáóßáò ôçò ðñïóùðéêüôçôáò, Äßêáéï ðñïóôáóßáò áðü ôçí
åðåîåñãáóßá äåäïìÝíùí ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá.

Öéëïêýðñïõ ¸ëëç, Åðßêïõñç ÊáèçãÞôñéá
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: ÍåïåëëçíéêÞ Ãëþóóá-Öéëïëïãßá.
ÓðïõäÝò: ÁñéóôïôÝëåéï ÐáíåðéóôÞìéï, ðôõ÷ßï êáé ìåôáðôõ÷éáêü äßðëùìá ÍåïåëëçíéêÞò
Öéëïëïãßáò, ÐáíåðéóôÞìéï Ïîöüñäçò, ÄéäáêôïñéêÞ ÄéáôñéâÞ óôç ÍåïåëëçíéêÞ Öéëïëïãßá
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: ÍåïåëëçíéêÞ Ðïßçóç 19ïõ êáé 20ïõ áéþíá, ÐïéçôéêÞ,
Áöçãçìáôïëïãßá.
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ïäçãüò ìåôáðôõ÷éáêþí óðïõäþí

XáéñåôÜêçò Máíþëçò, ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: ÄéáöçìéóôéêÞ Eðéêïéíùíßá.
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï Máèçìáôéêþí, MáèçìáôéêÞ Ó÷ïëÞ Ðáíåðéóôçìßïõ Aèçíþí, ÄéäÜêôùñ
TìÞìáôïò ÐïëéôéêÞò EðéóôÞìçò êáé Äçìüóéáò Äéïßêçóçò ôçò Ó÷ïëÞò Nïìéêþí, Oéêïíïìéêþí êáé
Ðïëéôéêþí Eðéóôçìþí, ÐáíåðéóôÞìéï Aèçíþí. 
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: ÄéáöÞìéóç êáé óôñáôçãéêüò ðñïãñáììáôéóìüò ôùí
äéáöçìéóôéêþí ìÝóùí, áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôçò äéáöçìéóôéêÞò åðéêïéíùíßáò, Ýñåõíá ó÷åôéêÜ ìå
ôá äéáöçìéóôéêÜ ìÝóá, ðïëéôéóìéêÝò âéïìç÷áíßåò, Marketing ôùí M.M.E., êïéíùíéïëïãßá ôùí
áêñïáôçñßùí ôùí M.M.E., ç óõãêÝíôñùóç ôùí M.M.E.-ðëïõñáëéóìüò êáé äéáöÜíåéá,
ðåñéâÜëëïí êáé åîÝëéîç ôùí M.M.E. óôçí EëëÜäá, M.M.E.-åããñáììáôïóýíç, êáôáíÜëùóç ôïõ
ðåñéå÷ïìÝíïõ ôùí M.M.E.

XáñáëÜìðçò ÄçìÞôñçò, KáèçãçôÞò
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: ÐïëéôéêÞ ÅðéóôÞìç.  
ÓðïõäÝò: ÓðïõäÝò ÐïëéôéêÞò ÅðéóôÞìçò, Êïéíùíéïëïãßáò êáé Öéëïóïößáò óôï ÐáíåðéóôÞìéï
ôïõ Freiburg Ãåñìáíßáò, ÄéäáêôïñéêÞ ÄéáôñéâÞ óôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Muenster Ãåñìáíßáò,
Äéäáêôïñéêü Äßðëùìá ÐïëéôéêÞò Êïéíùíéïëïãßáò ôçò ÖéëïóïöéêÞò Ó÷ïëÞò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ
Muenster Ãåñìáíßáò.
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: ÐïëéôéêÞ Èåùñßá, Åëëçíéêü Ðïëéôéêü Óýóôçìá, ÐïëéôéêÜ
ÓõóôÞìáôá, Èåùñßåò ôçò Äçìïêñáôßáò êáé Äçìïóéüôçôá.

×áñßôïò ÄçìÞôñçò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: Äéá÷åßñçóç ôçò ðëçñïöïñßáò óôïí øçöéáêü êüóìï
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï Áñ÷éôÝêôïíá Ìç÷áíéêïý, ÅÌÐ, MSc óå Computer Aided Design, Strathclyde
University, PhD óå ó÷åäéáóìü áëëçëåðéäñáóôéêþí óõóôçìÜôùí êáé åéêïíéêþí ðåñéâáëëüíôùí,
Strathclyde University, Óêùôßá.
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: åðéêïéíùíßá áíèñþðïõ - õðïëïãéóôÞ, åéêïíéêÜ
ðåñéâÜëëïíôá, ïðôéêÞ åðéêïéíùíßá, ó÷åäéáóìüò áëëçëåðéäñáóôéêþí óõóôçìÜôùí, ðïëý-
áéóèçôçñéáêÞ åðéêïéíùíßá óôï ðëáßóéï çëåêôñïíéêÜ åíéó÷õìÝíùí ðåñéâáëëüíôùí, çëåêôñïíéêÞ
ôÝ÷íç êáé ïðôéêï-áêïõóôéêÝò åãêáôáóôÜóåéò.
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×ñçóôÜêçò Íéêüëáò, ÊáèçãçôÞò
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: Øõ÷ïêïéíùíéïëïãßá ôùí Ì.Ì.Å.
ÓðïõäÝò: Ðôõ÷ßï Øõ÷ïëïãßáò, ÐáíåðéóôÞìéï ôçò Besancon, D.E.A. êáé Äéäáêôïñéêü Äßðëùìá
óôçí ÊïéíùíéêÞ Øõ÷ïëïãßá, ÐáíåðéóôÞìéï Paris X- Nanterre.
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: Ôáõôüôçôá, ïìÜäåò êáé (õðï)êïõëôïýñåò.
Ôåëåôïõñãéêüôçôá óôçí êáèçìåñéíÞ æùÞ. Áíèñþðéíåò ó÷Ýóåéò. ÊïéíùíéêÞ óêÝøç êáé êïéíùíéêÞ
åðéêïéíùíßá. 

ÁÖÕÐÇÑÅÔÇÓÁÍÔÁ ÌÅËÇ ÄÅÐ

Ëïýëïò Kþóôáò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: Óýã÷ñïíç ÅõñùðáúêÞ êáé ÅëëçíéêÞ Éóôïñßá.
ÓðïõäÝò: Éóôïñßáò êáé Öéëïóïößáò óôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Íôýóóåëíôïñö, Äéäáêôïñéêü
Äßðëùìá óôç Íåüôåñç Éóôïñßá, Íôýóóåëíôïñö.
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: ÔïìÝò êáé óõíÝ÷åéåò óôç ìåôáðïëåìéêÞ ÅëëÜäá, Éóôïñßá
ôùí ÌÝóùí ÌáæéêÞò Åðéêïéíùíßáò, Éóôïñßá êáé Äçìïóéüôçôá: ï åëëçíéêüò ìåôáðïëåìéêüò
Ôýðïò óôçí éóôïñéêÞ ôïõ äéÜóôáóç.

Óüñïãêáò ÅõÜããåëïò, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò
Ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: ÏñãÜíùóç êáé ÐáñáãùãÞ Ôçëåïðôéêþí ÐñïãñáììÜôùí.
ÓðïõäÝò: B.A. TçëåïðôéêÞò ðáñáãùãÞò, Columbia College, H.Ð.A., M.A. KéíçìáôïãñÜöïò,
Columbia College, H.Ð.A., M.A. Eðéêïéíùíßáò, Northeastern Illinois University, H.Ð.A.,
Äéäáêôïñéêü Äßðëùìá, ÔìÞìá Eðéêïéíùíßáò êáé ÌÌÅ, Eèíéêü êáé Káðïäéóôñéáêü
ÐáíåðéóôÞìéï Aèçíþí.
ÅñåõíçôéêÜ Ðåäßá ÄñáóôçñéïôÞôùí: Tçëåüñáóç, KéíçìáôïãñÜöïò, Eðéêïéíùíßá.
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Ç óåëéäïðïßçóç ôïõ Ïäçãïý Óðïõäþí Ýãéíå óôï ÅñãáóôÞñéï
ÍÝùí Ôå÷íïëïãéþí óôçí Åðéêïéíùíßá, ôçí Åêðáßäåõóç 
êáé ôá Ì.Ì.Å. Ç åêôýðùóç Ýãéíå áðü ôï Åêôõðùôéêü ÊÝíôñï
ôïõ Åèíéêïý êáé Êáðïäéóôñéáêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí.


