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Έ νας χρόνος πέρασε ήδη από τότε που η κοινότητα του ΤΕΙ Αθήνας μας 
ανέθεσε με τη ψήφο της τη διοίκηση του Ιδρύματος. Ένας χρόνος δεν είναι 

βέβαια αρκετός για την πλήρη επίτευξη των στόχων που είχαμε εξ αρχής θέσει, 
είναι όμως αντιπροσωπευτικό δείγμα του έργου που παράγεται αυτή τη στιγμή 
στο Ίδρυμα και το οποίο είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών του ανθρώπινου 
δυναμικού του.

Οι προσπάθειές μας είχαν και έχουν πάντα ως γνώμονα την αναβάθμιση του 
ΤΕΙ Αθήνας και την καταξίωσή του στον ελληνικό και διεθνή εκπαιδευτικό χώρο. 
Γνωρίζουμε επίσης ότι οι προσπάθειές μας αυτές έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα 
μόνο όταν συμμετέχουν ενεργά όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας.

Στην παρούσα έκδοση γίνεται μια συνοπτική καταγραφή του έργου που 
παράχθηκε  σε κάθε τομέα δραστηριοτήτων του Ιδρύματος κατά την περίοδο 
2005-2006 καθώς επίσης και των έργων  που άρχισαν σε αυτό το διάστημα και 
βρίσκονται σε εξέλιξη. Την παραδίδουμε στην κρίση σας επειδή πιστεύουμε ότι 
αποτελεί απόδειξη των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, ότι δηλαδή κάθε θετικό 
βήμα ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας στην εξυπηρέτηση του κοινού 
οράματος για συνεχή αναβάθμιση του εκπαιδευτικού και του ερευνητικού ρόλου 
του ΤΕΙ.

Ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς που συμμετείχατε και συμπαρασταθήκατε με 
κάθε τρόπο, που μας βοηθήσατε με την καλόπιστη κριτική σας και μας στηρίξατε 
με γνώσεις και πρωτοβουλίες, και ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας για ακόμα 
μεγαλύτερο έργο ώστε το ΤΕΙ Αθήνας να βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία της 
Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 

Δημήτριος Νίνος
Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας

áíôß 
ðñïëüãïõ...
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Τ ο Σεπτέμβριο του 2005 αναλάβαμε αφενός τη διοίκηση του Ιδρύματος 
και αφετέρου την ηθική δέσμευση να χειριστούμε αποτελεσματικά 

τα ποικίλα διοικητικά και εκπαιδευτικά προβλήματα του μεγαλύτερου ΤΕΙ 
της χώρας. Στο διάστημα που ακολούθησε χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε 
πλήθος δυσάρεστων  και απρόοπτων καταστάσεων, με αποκορύφωμα τη 
μακρά κατάληψη του Ιδρύματος από ομάδα σπουδαστών προς το τέλος του 
προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.

Θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι η περιήγηση των χώρων αμέσως μετά τη λήξη 
της κατάληψης υπήρξε ίσως η τραγικότερη εμπειρία στην πολύχρονης θητείας 
μας στην κοινότητα του ΤΕΙ Αθήνας.
Επειδή όμως το βλέμμα όλων μας είναι πάντοτε στραμμένο στο μέλλον, στις 
προκλήσεις και τα προβλήματα που αυτό επιφυλάσσει, θεωρήσαμε ότι πρέπει 
να συνεχίσουμε με την πίστη και την αισιοδοξία ότι δεν θα βρεθούμε ξανά 
αντιμέτωποι με παρόμοιες καταστάσεις.
Όπως πάντα, όλοι μαζί, αποκαταστήσαμε ταχύτατα όλες τις ζημιές και συνεχίσαμε 
την πορεία μας μέσα στο χώρο του ΤΕΙ, ένα χώρο που καταλαμβάνει ίσως το 
μεγαλύτερο κομμάτι της ενέργειας και του παραγωγικού χρόνου μας.

Οι αρχές της στρατηγικής που εφαρμόζουμε είναι απλές και συνοψίζονται 
ως εξής:
 αδιάκοπη προσπάθεια για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού 
και ερευνητικού έργου που πραγματοποιείται στο Ίδρυμα
 μέριμνα για τους φοιτητές και το προσωπικό
 θεσμική και τεχνική αναβάθμιση της λειτουργίας και των υπηρεσιών του 
και τέλος
 αναβάθμιση του κοινωνικού του ρόλου.
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Ήδη αναφέραμε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε ήταν πολλά και σύνθετα. 
Δεσμευτήκαμε να επιλύσουμε ή να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
για την επίλυση, εάν όχι όλων, τουλάχιστον των σημαντικότερων από αυτά.
Η ελλιπής χρηματοδότηση αποτελούσε πάντοτε τροχοπέδη σε κάθε 
πρωτοβουλία μας, γι’ αυτό και οι ενέργειές μας σχεδιάζονται με γνώμονα την 
υφιστάμενη οικονομική κατάσταση και οι στόχοι μας τίθενται μέσα στα πλαίσια 
του εφικτού.  Αυτό δεν σημαίνει πως δεν στοχεύουμε ψηλά, αντίθετα επιδιώκουμε 
την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων  μέσα 
από προσεκτική καταγραφή των προβλημάτων και λεπτομερή σχεδιασμό της 
πολιτικής αντιμετώπισής τους.

Η οργάνωση των προπτυχιακών σπουδών βελτιώθηκε 
ουσιαστικά τόσο σε επίπεδο περιεχομένου όσο και σε 
επίπεδο μέσων και εργαλείων υποστήριξης. Επιδιώχθηκε 
και επιτεύχθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό η αύξηση των
μελών του Ε.Π. είτε με την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
προκηρύξεων θέσεων που εκκρεμούσαν είτε με την
προκήρυξη νέων θέσεων σε σύγχρονα διδακτικά
αντικείμενα.

Η αναβάθμιση 
των 

προπτυχιακών 
σπουδών

Οι επιδιώξεις μας κατά σειρά προτεραιότητας ήταν οι ακόλουθες:

Συνεχίστηκε η προσπάθεια για τον  καθορισμό
του περιεχομένου σπουδών των Τμημάτων του
ΤΕΙ. Στις 16 Μαρτίου 2006 το Συμβούλιο Ανώτατης
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΑΤΕ), υπό την Προεδρία
του Αντιπροέδρου του ΤΕΙ-Α Μιχάλη Μπρατάκου,
εισηγήθηκε στο ΥΠΕΠΘ το περιεχόμενο σπουδών
δεκαεπτά (17) Τμημάτων του Ιδρύματος και την
μετονομασία του τμήματος Βρεφονηπιοκομίας σε τμήμα 
Προσχολικής Αγωγής, του τμήματος Οπτικής σε Οπτικής 
και Οπτομετρίας και του τμήματος Διακοσμητικής σε 
τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακοσμητικής και
Σχεδιασμού Αντικειμένων. Η εισήγηση έγινε δεκτή από
το ΥΠΕΠΘ. Παράλληλα έγινε δεκτή και η εισήγηση
που αφορά στην αντιστοίχιση Τμημάτων του ΤΕΙ-Α 
με Τμήματα άλλων ΤΕΙ της χώρας, ώστε να είναι δυνατή 
η μετεγγραφή φοιτητών μεταξύ αυτών των Τμημάτων.

Ο καθορισμός 
του περιεχομένου 

σπουδών των 
Τμημάτων, η 

μετονομασία και 
η αντιστοίχιση 

Τμημάτων 
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Σε μεταπτυχιακό επίπεδο η πρόοδος ήταν πραγματικά 
εντυπωσιακή. Συγκροτήθηκε και λειτουργεί ένα σύνολο 
σύγχρονων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών 
σε περιοχές - κλειδιά για το Ίδρυμα αλλά και για την

Η αύξηση του 
αριθμού των 

Μεταπτυχιακών 
Προγραμμάτων 

Είναι ευνόητο ότι η σταδιακή μείωση του αριθμού 
των εισακτέων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την
αναβάθμιση της ποιότητας του έργου που επιτελείται στο 
Ίδρυμά μας, όταν μάλιστα πλησιάζουμε προς το 2010,
οπότε και θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε την
ευρωπαϊκή πρόκληση της αξιολόγησης της τεχνολογικής 
εκπαίδευσης που παρέχουμε.
Η μείωση αυτή την οποία θεωρούμε βασικό μας
στόχο, σε ένα βαθμό επιτεύχθηκε και τα πρώτα θετικά 
αποτελέσματα είναι ήδη ορατά. 

Η μείωση του 
αριθμού των 

εισακτέων 

Δόθηκε έμφαση στη μείωση των ωρών ανάθεσης
σε έκτακτο Ε.Π., ώστε να ανταποκρίνονται στις
πραγματικές ανάγκες του Ιδρύματος, με αποτέλεσμα 
την καλύτερη διαχείριση της υλικοτεχνικής υποδομής και 
των διαθέσιμων χώρων σε μεγάλο αριθμό Τμημάτων.

Η εξοικονόμηση 
οικονομικών 

πόρων  

Ενισχύθηκε και επεκτάθηκε ο θεσμός της Πρακτικής
Άσκησης  των φοιτητών. 
Χρηματοδοτήθηκαν για πρώτη φορά εκπαιδευτικές
ασκήσεις στα πλαίσια του μαθήματος «Σεμιναριακά 
Μαθήματα Εξειδίκευσης», όπως αυτή του τμήματος
Τοπογραφίας όπου με την συνεργασία της
διευρυμένης  Κοινότητας οι φοιτητές πραγματοποίησαν 
κινηματογραφική αποτύπωση σε δύο Κοινότητες της
Παγωνιανής και του Δολού του Δήμου Ιωαννίνων. 
Επίσης στις 3 Φεβρουαρίου 2006 το ΤΕΙ-Α υπέγραψε
σύμβαση εκπαίδευσης με το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Πυρηνικών Ερευνών (CERN), στα πλαίσια της οποίας
φοιτητές του Ιδρύματος έχουν την δυνατότητα 
να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση 
στο εν λόγω Ευρωπαϊκό Κέντρο.

Η αναβάθμιση 
της Πρακτικής 

Άσκησης των 
φοιτητών 



- 11 -ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δόθηκε μεγάλη έμφαση στο θέμα της προώθησης 
των προκηρύξεων για πρόσληψη μόνιμου Ε.Π.. 
Στόχος μας είναι το εκπαιδευτικό δυναμικό του Ιδρύματος 
να απαρτίζεται από αξιόλογα μόνιμα μέλη με γνωστικά 
αντικείμενα που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 
ανάγκες της ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης.
Ήδη έχουν προωθηθεί και υλοποιούνται προκηρύξεις  
που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα για μεγάλο χρονικό
διάστημα, ενώ έχουν υποβληθεί στο ΥΠΕΠΘ νέες
προτάσεις για πρόσληψη μόνιμου Ε.Π.

Η ενίσχυση του 
εκπαιδευτικού 

έργου 

Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το νέο σύστημα διανομής
των εκπαιδευτικών συγγραμμάτων, που δίνει στους
φοιτητές μας τη δυνατότητα να έχουν άμεση πρόσβαση 
στη γνώση μέσα από σύγχρονα εγχειρίδια, που τους 
χορηγούνται κατά την έναρξη, και όχι μετά τη λήξη 
του εξαμήνου.

Η εφαρμογή 
νέου συστήματος 

διανομής 
συγγραμμάτων 

Αντικαταστάθηκε ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός μεγάλου
αριθμού εργαστηρίων  και των Υπηρεσιών Διοικητικής
Μέριμνας, που λόγω παλαιότητας δεν ανταποκρίνονταν
πλέον στις υφιστάμενες ανάγκες.

Η αντικατάσταση 
του υφιστάμενου 

υλικοτεχνικού 
εξοπλισμού  

παραγωγική ανάπτυξη της χώρας. Επίσης στις αρχές
του έτους ολοκληρώθηκε η σύνταξη του Κανονισμού
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, που αποτελεί ένα 
σημαντικό βήμα στη δημιουργία του απαραίτητου
θεσμικού πλαισίου μεταπτυχιακών σπουδών.

Αντικαταστάθηκε πιλοτικά το λογισμικό πρόγραμμα
των Γραμματειών δύο Τμημάτων. Με την ολοκλήρωση 
του προγράμματος σε όλες τις Γραμματείες το 2007, θα
γίνονται ηλεκτρονικά οι εγγραφές των σπουδαστών, 
η έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, 
ο έλεγχος διανομής διδακτικών συγγραμάτων και πλήθος 
άλλων χρονοβόρων σήμερα διατυπώσεων.

Εκσυγχρονισμός 
των Γραμματειών 

των Τμημάτων
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Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει το θέμα της αναβάθμισης του 
Δικτύου, διότι η ανάπτυξη του δικτύου δεν αποτελεί απλά 
ζήτημα υποδομής, αλλά πεδίο γενικότερης στρατηγικής 
που σχετίζεται με την ελευθερία και τον έλεγχο της 
ενημέρωσης και της επικοινωνίας. Έτσι ενισχύθηκε
η Υπηρεσία Δικτύων με επιπλέον προσωπικό και 
ανατέθηκε σε ιδιωτική εταιρία η ανακατασκευή όλων 

Η αναβάθμιση 
και επέκταση 
του Κέντρου 
Διαχείρισης 

Δικτύου 

Δόθηκε προτεραιότητα στην ανάπτυξη συνεργασιών 
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και ισχυροποιήθηκε ο θεσμός 
των ακαδημαϊκών υπευθύνων των Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων ανά Τμήμα και Σχολή, γεγονός που έχει
ως αποτέλεσμα την διάδοση των πληροφοριών και την 
υπεύθυνη διαχείρισή τους από μέρους του εκπαιδευτικού
προσωπικού του Ιδρύματος, που είναι πλέον σε θέση να 
προάγουν με αποτελεσματικότητα τις διαπανεπιστημιακές 
συνεργασίες με ευρωπαϊκά και άλλα Ιδρύματα, χωρίς να 
αντιμετωπίζουν χρονοβόρα γραφειοκρατικά
προβλήματα. 

Η ενίσχυση 
του ρόλου 

του τμήματος 
Δημοσίων και 

Διεθνών Σχέσεων 

Δεδομένου ότι η γενικότερη οικονομική πολιτική της
χώρας δεν προσφέρει άμεσες διεξόδους στο πρόβλημα
της στελέχωσης των διοικητικών υπηρεσιών, επιδιώχθηκε 
η προσέγγισή του μέσω της διαδικασίας μετατροπής
συμβάσεων έργου είκοσι επτά υπαλλήλων σε συμβάσεις
αορίστου χρόνου μετά από έντονες πιέσεις προς την
Πολιτεία και παρά τις ενίοτε υπάρχουσες εσωτερικές
αντιδράσεις. Αναμένεται να προστεθούν άλλα επτά
άτομα έτσι ώστε συνολικά τριάντα τέσσερις διοικητικοί
υπάλληλοι να ενισχύσουν άμεσα τις Υπηρεσίες Διοικητικής 
Μέριμνας.  

Η αύξηση του 
διοικητικού 
προσωπικού

Για την αποσυμφόρηση των Τμημάτων που αντιμετωπίζουν 
σοβαρότατα λειτουργικά προβλήματα λόγω της έλλειψης 
των απαραίτητων χώρων διδασκαλίας και εργαστηρίων 
ενοικιάστηκαν νέα κτίρια σε κοντινές με το κεντρικό κτίριο 
περιοχές.

Η μίσθωση 
νέων κτιρίων 
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Το Ίδρυμα σε συνεργασία με το Δήμο Αιγάλεω ξεκίνησε
τη διαδικασία της δημιουργίας πλήρως εξοπλισμένων 
εξωτερικών Ιατρείων για τις ανάγκες των μελών του, αλλά 
και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Αιγάλεω. 
Τα Ιατρεία θα βρίσκονται στο κτίριο που στεγάζεται
σήμερα το Xerox, το οποίο θα μετακινηθεί εκτός ΤΕΙ. 

Διεύρυνση των 
υπηρεσιών 

του Ιατρείου

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες προκήρυξης των 
διαγωνισμών για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης 
με βιβλία, ηλεκτρονικές συνδέσεις και βάσεις 
βιβλιογραφικών δεδομένων.

Ο εμπλουτισμός 
της Βιβλιοθήκης  

Η Διοίκηση επιδιώκοντας να επιλύσει οριστικά το τεράστιο 
πρόβλημα της γραφειοκρατίας που αφορά στην υπογραφή 
των συμβάσεων των Επιστημονικών και Εργαστηριακών 
Συνεργατών του ΤΕΙ Αθήνας, προέβη στη διαμόρφωση 
ενός καινοτόμου συστήματος μηχανογράφησης όλων των 
στοιχείων των σχετικών με το έκτακτο Ε.Π. επιταχύνοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο την ολοκλήρωση των απαραίτητων 
διαδικασιών.
 Το Τμήμα Προϋπολογισμού και Εξόδων της Διεύθυνσης 
Οικονομικού εφαρμόζει σήμερα το πλέον σύγχρονο
διπλογραφικό λογιστικό σύστημα στην Ελλάδα μετά 
την εγκατάσταση πλήρους μηχανογράφησης.
 Ολοκληρώθηκε η μηχανογράφηση του Ειδικού Λογαριασμού, 
των Γραμματειών των Τμημάτων, ενώ προβλέπεται και η 
πλήρης μηχανογράφηση του τμήματος Προμηθειών.

Η μηχανοργάνωση 
των Υπηρεσιών

των ιστοσελίδων των υπηρεσιών και τμημάτων του 
Ιδρύματος. 
Το έργο είναι προϋπολογισμού 35.000€ περίπου
και φιλοδοξεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον νέων 
χρηστών και να αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο
αποτελεσματικής και έγκυρης ενημέρωσης όλων
των μελών της κοινότητάς μας. Ήδη με απόφαση του
Συμβουλίου του ΤΕΙ ορίστηκαν οι υπεύθυνοι ιστοσελίδων 
ανά Υπηρεσία και Τμήμα, οι οποίοι θα μεριμνούν για την 
εξασφάλιση διαρκούς ροής πληροφοριών.
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Οι Επιτροπές που λειτούργησαν ή συνεχίζουν να λειτουργούν 
είναι οι παρακάτω:

Π. Καρανάσιος, αν. καθηγητής, πρόεδρος 
Κ. Μασούρα, Δ.Π., Γενική Γραμματέας του ΤΕΙ, μέλος 
Μ. Ξενογιάννη, Δ.Π., 
Διευθύντρια της Δ/νσης Διοικητικού, μέλος 
Ε. Ξηρουχάκη, Δ.Π., Προϊσταμένη Γραμματείας ΣΓΤΚΣ, μέλος
Ν. Χατζηδάκη, Δ.Π., Προϊσταμένη Τμ. Διοικ. Επιχ/σεων, μέλος 
Έργο της επιτροπής ήταν η αναμόρφωση και βελτίωση 
του Οργανισμού Λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών 
του ΤΕΙ Αθήνας. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τη σύνταξη
σχετικού Σχεδίου που έχει ήδη υποβληθεί στο ΥΠΕΠΘ
για έγκριση (Σεπτέμβριος 2005).

Επιτροπή 
αναμόρφωσης 
και βελτίωσης 

του Οργανισμού 
Λειτουργίας των 

Διοικητικών 
Υπηρεσιών

Η Διοίκηση συγκρότησε επιτροπές, μία για κάθε Τμήμα, 
οι οποίες ολοκλήρωσαν την απογραφή του υλικού και του 
εξοπλισμού που είναι χρεωμένα στο αντίστοιχο Τμήμα 
και παράλληλα έγινε η παραβολή με προηγούμενες 
απογραφές, προκειμένου  να προβεί σε ορθολογικό 
προγραμματισμό προμήθειας νέου εξοπλισμού
(Οκτώβριος 2005).

Επιτροπές για 
την απογραφή 

του εξοπλισμού

Ε πιπλέον, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά τα 
διάφορα εκκρεμή ζητήματα καθώς και όλα όσα ανέκυπταν κατά τη διάρκεια 

του ακαδημαϊκού έτους 2005-2006, συγκροτήθηκαν ειδικές κατά περίπτωση 
επιτροπές.
Βασική προϋπόθεση κατά τη διαδικασία συγκρότησής τους ήταν η επιλογή των 
κατάλληλων μελών, που διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και την εμπειρία 
ώστε να  διαχειριστούν με ευχέρεια το εκάστοτε ζήτημα.

Τις ανάγκες σε προσωπικό αυτών των Ιατρείων 
θα καλύψουν ιατροί και νοσηλευτές του Ιδρύματος. 
Σημειώνεται ότι στο Ιατρείο παρέχονται Πρώτες Βοήθειες 
και ιατρική φροντίδα σε όλα τα μέλη της κοινότητας ενώ 
από τα μέσα του 2006 υπάρχουν και ελεγκτές ιατροί για 
τη θεώρηση βιβλιαρίων του Δημοσίου.
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Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται από το
Συμβούλιο του ΤΕΙ-Α για τριετή θητεία με δυνατότητα 
ανανέωσης. Αποτελείται από τον αρμόδιο για 
τα ακαδημαϊκά θέματα Αντιπρόεδρο του ΤΕΙ Αθήνας ως
πρόεδρο και πέντε μέλη, έναν εκπρόσωπο από κάθε
Σχολή, βαθμίδας καθηγητή ή αναπλ. καθηγητή που 
κατέχει τακτική θέση.
Έργο της Επιτροπής είναι η γενική εποπτεία και 
η διασφάλιση της ποιότητας των Διατμηματικών
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ-Α.

Επιτροπή 
Μεταπτυχιακών 

Σπουδών 
(Ε.Μ.Σ.)

Μ. Μπρατάκος, Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας, 
πρόεδρος
Κ. Σταθάκης, καθηγητής ΣΓΤΚΣ, μέλος
Ν. Παταργιάς, καθηγητής ΣΤΕΦ, μέλος
Γ. Κουτρουμπής, καθηγητής ΣΕΥΠ, μέλος
Α. Βάρκα-Αδάμη, καθηγήτρια ΣΔΟ, μέλος
Β. Λουγκοβόης, καθηγητής ΣΤΕΤΡΟΔ, μέλος
Μ. Κωστοπούλου, ΔΠ, γραμματέας
Έργο της επιτροπής ήταν η υποβολή καταρχήν 
στο Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας πρότασης δημιουργίας
«Κανονισμού Λειτουργίας των Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων Σπουδών», η οποία έγινε ομόφωνα δεκτή 
και διαβιβάστηκε σε όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος. 
Η επιτροπή συνεχίζει να λειτουργεί με σκοπό τον έλεγχο
των προτεινόμενων από τα Τμήματα Μεταπτυχιακών 
Προγραμμάτων, ώστε να πληρούν τους όρους 
του Κανονισμού (Οκτώβριος  2005).

Επιτροπή 
Ελέγχου 

Μεταπτυχιακών 
Προγραμμάτων 

Σπουδών των 
Τμημάτων 

ΤΕΙ - Α

Ε. Αλεξανδρή, καθ. εφαρμογών, επιστημονική υπεύθυνη 
του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών για θέματα 
Φύλου και Ισότητας, 
Επιστημονική Επιτροπή
Γ. Πάντζιου, καθηγήτρια
Β. Αργυροπούλου, αν. καθηγήτρια 
Ζ. Βαρδάκη, αν. καθηγήτρια 
Ε. Τσίλαγα, αν. καθηγήτρια 

Επιτροπή για 
θέματα Φύλου 

και Ισότητας
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Δ. Νίνος, Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας, πρόεδρος
Μ. Μπρατάκος, Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας, μέλος
Α. Καμμάς, Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας, μέλος
Ν. Κολλιόπουλος, καθηγητής, μέλος
Γ. Παναγιάρης, καθηγητής, μέλος
Π. Καρανάσιος, αν. καθηγητής, μέλος 
Ε. Βαβουράκη, επίκ. καθηγήτρια, μέλος 
Δ. Τυμπής, καθηγητής εφαρμογών, μέλος
Κ. Ρουφάνη, Δ.Π., προϊσταμένη του τμήματος Δημοσίων 
και Διεθνών Σχέσεων
Η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της και ο νέος οδηγός
σπουδών του ΤΕΙ-Α είναι αρκετά λεπτομερής ώστε να 
παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και ιδιαίτερα

Επιτροπή 
σύνταξης 

Οδηγού Σπουδών

Α. Καμμάς, καθηγητής, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ-Α, 
Υπεύθυνος της Επιτροπής 
Ι. Καζάζης, καθηγητής, συντονιστής της Επιτροπής 
Ν. Παταργιάς, καθηγητής 
Δ. Χαραλάμπους, καθηγητής  
Ν. Χατζηδάκη, Δ.Π., προϊσταμένη του τμήματος Διοίκησης 
Επιχ/σεων, εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού  
   
Έργο της επιτροπής είναι η σύνταξη Παραρτήματος
Διπλώματος (Diploma Supplement) σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του άρθρου 15 του Ν. 3374/2.8.05 και 
του Π.Δ. 1091/10.8.05 (Νοέμβριος 2005).

Επιτροπή για 
το Παράρτημα 

Διπλώματος 

Ε. Βαβουράκη, επικ. καθηγήτρια 
Ο. Γκοβίνα, καθηγήτρια εφαρμογών 
Έργο της επιτροπής είναι ο συντονισμός των δράσεων 
και η προώθηση των συνεργασιών του ΤΕΙ Αθήνας
σε ακαδημαϊκό επίπεδο και η ευαισθητοποίηση της
ακαδημαϊκής κοινότητας πάνω σε θέματα Φύλου 
και Ισότητας καθώς και η δημιουργία Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ίδιο αντικείμενο 
(Οκτώβριος 2005).
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Μ. Μπρατάκος, καθηγητής, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ -Α, πρόεδρος
Α. Βάρκα - Αδάμη, καθηγήτρια, μέλος
Ν. Παταργιάς, καθηγητής, μέλος
Π. Καρανάσιος, αν. καθηγητής, μέλος
Ν. Χατζηδάκη, Δ.Π., μέλος
Α. Αλεξόπουλος, Ε.Τ.Π., μέλος
Μ. Δαλάπα, Δ.Π., γραμματέας
Έργο της επιτροπής είναι η επανεξέταση, διόρθωση και 
συμπλήρωση του Σχεδίου του Εσωτερικού Κανονισμού 
του Ιδρύματος προκειμένου να υποβληθεί για έγκριση 
στη Συνέλευση του ΤΕΙ.

Επιτροπή 
Εσωτερικού 
Κανονισμού

Χ. Κουτής, καθηγητής, πρόεδρος 
Σ. Ραμαντάνης, καθηγητής, μέλος 
Π. Μπουλανίκη, καθ. εφαρμογών, μέλος 
Έργο της επιτροπής είναι ο ποιοτικός έλεγχος των
κυλικείων - εστιατορίων του Ιδρύματος (Μάρτιος 2006).

Επιτροπή 
ποιοτικού ελέγχου 

λειτουργίας 
κυλικείων - 

εστιατορίων

Α. Καμμάς, καθηγητής, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ-Α,  πρόεδρος
Σ. Φραγκόπουλος, καθηγητής, μέλος 
Η. Νεραντζής, καθηγητής, μέλος 
Δ. Σούρας - Ζαχαριάδης, επικ. καθηγητής, μέλος  
Ε. Τάτλα, επικ. καθηγήτρια, μέλος 
Έργο της επιτροπής είναι η μελέτη όλων των
οργανωτικών θεμάτων που αφορούν στη δημιουργία
κύκλου μαθημάτων, σχετικών με θέματα υγείας,
διατροφής, πολιτισμού, οικονομίας και τεχνολογίας,
τα οποία θα απευθύνονται στους πολίτες των όμορων
Δήμων (Ιανουάριος 2006).

Επιτροπή για 
τη δημιουργία 

Κύκλου 
Μαθημάτων που 
θα απευθύνονται 

στους πολίτες 
των όμορων 

Δήμων

εύχρηστος ώστε να απαντά άμεσα σε όλα τα καίρια 
ερωτήματα που θα μπορούσε να θέσει τόσο ένα μέλος
της επιστημονικής κοινότητας όσο και ένας απλός
πολίτης (Ιανουάριος 2006).
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Μ. Μπρατάκος, Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ-Α, πρόεδρος
Ν. Κολλιόπουλος, καθηγητής, μέλος 
Σ. Κουσίσης, καθηγητής, μέλος 
Γ. Παναγιάρης, καθηγητής, μέλος 
Ζ. Βαρδάκη, αν. καθηγήτρια, μέλος 
Ι. Μπουρής, αν. καθηγητής, μέλος 
Ε. Παπακωνσταντίνου, Δ.Π., γραμματέας
Έργο της Επιτροπής είναι η εξέταση των αιτήσεων
του προσωπικού του ΤΕΙ Αθήνας που αφορούν στην
πιστοποίηση της συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων 
σπουδών τους, ως προς το αντικείμενο απασχόλησής
τους, προκειμένου να χορηγηθεί το επίδομα
μεταπτυχιακών σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 13 
του Ν. 2530/97 (Σεπτέμβριος 2006).

Επιτροπή 
πιστοποίησης 

της συνάφειας 
μεταπτυχιακών 

τίτλων σπουδών 
του προσωπικού 

του ΤΕΙ-Α 

Χ. Κίτσος, καθηγητής, πρόεδρος
Α. Μάρας, καθ. εφαρμογών, μέλος 
Χ. Κοτίτσα, Δ.Π, μέλος 
Έργο της επιτροπής είναι ο ποιοτικός έλεγχος λειτουργίας 
των συμβεβλημένων με το ΤΕΙ Αθήνας ξενοδοχείων, στα 
οποία στεγάζονται φοιτητές του Ιδρύματος (Ιούλιος 2006). 

Επιτροπή 
ποιοτικού ελέγχου 

λειτουργίας των 
ξενοδοχείων

Φ. Χανιώτης, καθηγητής, πρόεδρος 
Α. Λαμπρόπουλος, καθηγητής, μέλος 
Π. Καλδής, αν. καθηγητής, μέλος 
Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος και η έγκριση των
τιμολογίων που αφορούν στη σίτιση των φοιτητών στις
φοιτητικές εστίες και στο εστιατόριο που στεγάζεται 
στο ΤΕΙ Αθήνας (Ιούλιος 2006). 

Επιτροπή 
σίτισης φοιτητών

Γ. Τσιούρης, καθηγητής, πρόεδρος 
Ο. Πατσή - Ασπιώτου, επικ. καθηγήτρια, μέλος 
Α. Τσιούνη, Δ.Π., μέλος 
Έργο της επιτροπής είναι η αξιολόγηση των αιτήσεων 
για δάνεια, τα οποία χορηγούνται σε οικονομικά
ασθενέστερους φοιτητές για την ολοκλήρωση 
των σπουδών τους (Ιούλιος 2006).

Επιτροπή για 
την αξιολόγηση 

των αιτήσεων 
για χορήγηση 

σπουδαστικών 
δανείων
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Με βάση τον  Ν. 3404/2005 καθώς και τις  Πειθαρχικές 
Διατάξεις του «Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας» 
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου,  
συγκροτήθηκε το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας 
ως εξής:
Ε. Γανωσέλη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., πρόεδρος
Δ. Μαυρομμάτη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., αναπληρώτρια 
πρόεδρος
Δ. Νίνος, Πρόεδρος ΤΕΙ Αθήνας, μέλος
Μ. Μπρατάκος, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Αθήνας, μέλος
Α. Καμμάς, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Αθήνας, μέλος
Ν. Χιωτίνης, Διευθυντής ΣΓΤΚΣ, μέλος
Γ. Πολυχρονόπουλος, Διευθυντής ΣΔΟ, μέλος
Ε. Πρωτόπαπα, Διευθύντρια ΣΕΥΠ, μέλος
Δ. Βάττης, Διευθυντής ΣΤΕΦ, μέλος
Ι. Τσάκνης, Διευθυντής ΣΤΕΤΡΟΔ, μέλος
Π. Παπαδάκος, καθηγητής τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών 
Τεχνών, τακτικό μέλος
Κ. Κουρκουτάς, καθηγητής τμήματος Φυσικής, Χημείας 
& Τεχνολογίας Υλικών, αναπληρωματικό μέλος
Α. Βάρκα - Αδάμη, καθηγήτρια τμήματος Εμπορίας & 
Διαφήμισης, τακτικό μέλος
Ε. Ιωακείμογλου, καθηγήτρια τμήματος Συντήρησης 
Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, αναπληρωματικό μέλος  
Κ. Ρουφάνη, γραμματέας
Μ. Δαλάπα, αναπληρώτρια γραμματέας
(Σεπτέμβριος 2006)

Πειθαρχικό 
Συμβούλιο

Α γαπητοί συνάδελφοι και φοιτητές,
γαπητοί συνάδελφοι και φοιτητές,

επιχειρήσαμε μια συνοπτική, αλλά ελπίζουμε και περιεκτική, παρουσίαση 
των στόχων μας. Κάποιοι από αυτούς επιτεύχθηκαν και είμαστε υπερήφανοι 
διότι συμβάλαμε στην επίτευξή τους. Άλλοι εξακολουθούν να αποτελούν τους 
βασικούς άξονες στη διαμόρφωση της στρατηγικής που θα ακολουθήσουμε 
στο άμεσο μέλλον. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να τους υλοποιήσουμε με 
υπευθυνότητα και ευελιξία.
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Δημήτριος Νίνος 
Πρόεδρος

Αντώνιος Καμμάς
Αντιπρόεδρος

Μιχάλης Μπρατάκος 
Αντιπρόεδρος

Αισθανόμαστε καθημερινά το βάρος της ευθύνης που απορρέει από την εξουσία 
που μας εκχωρήσατε όταν μας εμπιστευθήκατε με την ψήφο σας και όλη μας η 
ενεργητικότητα διοχετεύεται στην αποτελεσματικότερη προσέγγιση των στόχων 
που απο κοινού έχουμε θέσει, ώστε το ΤΕΙ Αθήνας να ανταποκρίνεται πλήρως 
στο ρόλο που του εμπιστεύθηκε η ελληνική κοινωνία.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ



- 21 -

ÁèÞíáò
ÔÅÉ

áðïëïãéóìüò

ÔÅÉ
áðïëïãéóìüò

ÁèÞíáò

Α Μέρος



- 22 -



- 23 -

åêðáéäåõôéêü ðñïóùðéêü 
Σ ήμερα στο ΤΕΙ Αθήνας υπηρετούν συνολικά 576 μέλη εκπαιδευτικού 

προσωπικού όλων των βαθμίδων, ενώ οι κενές οργανικές θέσεις ανέρχονται 
στις 394 (βλ.πίνακα). 
Βασικός στόχος και φροντίδα της Διοίκησης είναι η στελέχωση των Τμημάτων 
όλων των Σχολών του ΤΕΙ με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. Για το λόγο αυτό, 
με διάφορες εγκυκλίους προς τα Τμήματα, τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη  της 
προώθησης των προκηρύξεων ενώ παράλληλα υπεβλήθησαν στο ΥΠΕΠΘ νέες 
προτάσεις για πρόσληψη μόνιμου Ε.Π.

Το άρθροισμα των υπηρετούντων Ε.Π και των κενών θέσεων Ε.Π δεν ανταποκρίνεται στο 
σύνολο των οργανικών θέσεων κάθε Σχολής, διότι με βάση το άρθρο 7, παρ. 1ιβ του ν.3404/
2005, κατα την εξέλιξη τακτικών - αναπληρωτών καθηγητών στη βαθμίδα του καθηγητή 
υπάρχει αυτοδίκαιη μεταφορά θέσεων.  

Οργανικές θέσεις Ε.Π. όλων των βαθμίδων ανά Σχολή

Σχολές του ΤΕΙ-Α
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Οργανικές θέσεις Ε.Π. 153 105 259 361 54 932

Υπηρετούντες   97 51 168 190 41 29 576

Κενές θέσεις Ε.Π. 57 56 95 172 14 394
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Προκηρύξεις θέσεων μόνιμου Ε.Π. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μία θέση Ε.Π βαθμίδας επίκουρου καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Βιοδίκαιο & Εφαρμοσμένη Βιοηθική».
Μία θέση Ε.Π βαθμίδας καθηγητή εφαρμογών με
εξειδίκευση στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας.
Μία θέση Ε.Π βαθμίδας καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 
«Κοινωνιολογία της Υγείας και Ποιότητα Ζωής».
Μία θέση Ε.Π. βαθμίδας επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό 
αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας».

Τμήμα 
Διοίκησης 

Μονάδων Υγείας 
και Πρόνοιας

Σ Χ Ο Λ Η  Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ  &  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ

Στη Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας υπάρχουν 105 οργανικές θέσεις μόνιμου Ε.Π. 
Εξ αυτών καλυμμένες με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό διαφόρων βαθμίδων 
είναι οι 51, ενώ οι υπόλοιπες παραμένουν κενές. 

Μία θέση Ε.Π. βαθμίδας καθηγητή εφαρμογών
ειδικότητας Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
με εξειδίκευση στη Συντήρηση Τοιχογραφίας.

Μία θέση Ε.Π βαθμίδας καθηγητή - αναπληρωτή καθηγητή 
στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Τέχνης».
Μία θέση Ε.Π. βαθμίδας επίκουρου καθηγητή 
στο γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης».

Μία θέση Ε.Π. βαθμίδας καθηγητή εφαρμογών
με εξειδίκευση στην Επεξεργασία της Ψηφιακής
Φωτογραφίας.
Μία θέση Ε.Π. βαθμίδας καθηγητή εφαρμογών 
με εξειδίκευση στη Διαφημιστική Φωτογραφία,
Φωτογραφία Μόδας.

Τμήμα 
Συντήρησης 

Αρχαιοτήτων και 
Εργων Τέχνης

Τμήμα 
Γραφιστικής 

Τμήμα 
Φωτογραφίας και 

Οπτικοακουστικών 
Τεχνών

Σ Χ Ο Λ Η  Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν  Τ Ε Χ Ν Ω Ν  &  Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν  Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν

Στη Σχολή Γραφικών και Καλλιτεχνικών Σπουδών υπάρχουν 153 οργανικές 
θέσεις μόνιμου Ε.Π.. Εξ αυτών καλυμμένες με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό 
διαφόρων βαθμίδων είναι οι 97, ενώ οι υπόλοιπες παραμένουν κενές. 

από Σεπτέμβριο 2005 έως Δεκέμβριο 2006
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Τμήμα 
Nοσηλευτικής A΄

Τμήμα 
Νοσηλευτικής Β΄

Τμήμα 
Επισκεπτών-

Επισκεπτριών 
Υγείας

Τμήμα 
Mαιευτικής 

Γενικό Tμήμα 
Bασικών Iατρικών 

Mαθημάτων

Τμήμα 
Δημόσιας 

Υγιεινής

Μία θέση βαθμίδας αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό 
αντικείμενο «Νοσηλευτική».

Μία θέση Ε.Π. βαθμίδας καθηγητή εφαρμογών 
με εξειδίκευση στη Βασική Νοσηλευτική.
Μία θέση Ε.Π. βαθμίδας επίκουρου καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Κοινότητα- 
Χρήση Φαρμάκων».
Μία θέση Ε.Π. βαθμίδας καθηγητή εφαρμογών 
με εξειδίκευση στην Παθολογική Νοσηλευτική.
Μία θέση Ε.Π. βαθμίδας καθηγητή εφαρμογών 
με εξειδίκευση στη Χειρουργική Νοσηλευτική.

Μία θέση βαθμίδας αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό 
αντικείμενο «Νοσηλευτική-Δημόσια Κοινωνική Υγιεινή».
Μία θέση Ε.Π. βαθμίδας καθηγητή εφαρμογών ειδικότητας 
Επισκέπτη Υγείας με εξειδίκευση στην Παθολογική
Νοσηλευτική.

Δύο θέσεις Ε.Π. βαθμίδας καθηγητή εφαρμογών
ειδικότητας «Μαίας-Μαιευτή».

Μία θέση Ε.Π. βαθμίδας επίκουρου καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Ανατομική του Ανθρώπου».

Μία θέση Ε.Π. βαθμίδας καθηγητή εφαρμογών 
με ειδικότητα στη Δημόσια Υγιεινή.
Μία θέση Ε.Π. βαθμίδας επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό 
αντικείμενο «Βιομετρία» με έμφαση στη Δημόσια Υγιεινή.

Σ Χ Ο Λ Η  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ω Ν  Υ Γ Ε Ι Α Σ  &  Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ

Στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας υπάρχουν 361 οργανικές θέσεις 
μόνιμου Ε.Π.  Εξ αυτών καλυμμένες με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό 
διαφόρων βαθμίδων είναι οι 190, ενώ οι υπόλοιπες  παραμένουν κενές. 
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Μία θέση Ε.Π. βαθμίδας επίκουρου καθηγητή 
στο γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Διάδοσης 
& Τηλεπικοινωνιακές Ηλεκτροοπτικές Διατάξεις».

Τμήμα 
Ηλεκτρονικής

Μία θέση Ε.Π. βαθμίδας επίκουρου καθηγητή 
στο γνωστικό αντικείμενο «Ψύξη- Κλιματισμός».
Μία θέση Ε.Π. βαθμίδας επίκουρου καθηγητή 
στο γνωστικό αντικείμενο «Χρήσεις Ενεργειακών
Ηλεκτρικών Συστημάτων».
Μία θέση Ε.Π. βαθμίδας καθηγητή εφαρμογών 
με εξειδίκευση στις «Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής 
& Διαδικτύου».

Τμήμα 
Ενεργειακής 
Τεχνολογίας

Σ Χ Ο Λ Η  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν  

Στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών υπάρχουν 259 οργανικές θέσεις μόνιμου
Ε.Π. Εξ αυτών καλυμμένες με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό διαφόρων
βαθμίδων είναι οι 168, ενώ οι υπόλοιπες  παραμένουν κενές. 

Μία θέση Ε.Π. βαθμίδας καθηγητή εφαρμογών ειδικότητας 
Τεχνολόγου - Ακτινολόγου.

Τμήμα 
Ραδιολογίας- 
Ακτινολογίας

Μία θέση Ε.Π. βαθμίδας επίκουρου καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Οδοντική Μορφολογία».
Μία θέση Ε.Π. βαθμίδας καθηγητή εφαρμογών 
με εξειδίκευση στα Εργαστήρια Ορθοδοντικών
Μηχανημάτων.

Τμήμα Οδοντικής 
Τεχνολογίας

Μία θέση Ε.Π. βαθμίδας καθηγητή εφαρμογών ειδικότητας 
Κοινωνικού Λειτουργού.

Τμήμα Κοινωνικής 
Εργασίας

Μία θέση Ε.Π. βαθμίδας αναπληρωτή ή επίκουρου
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία-Κλινική
Χημεία».

Τμήμα Ιατρικών 
Εργαστηρίων

Τμήμα 
Εργοθεραπείας

Δύο θέσεις Ε.Π. βαθμίδας καθηγητή εφαρμογών 
ειδικότητας Εργοθεραπευτή.
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Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες ανά Σχολή και Τμήμα στους οποίους 
απεικονίζεται πλήρως η υπάρχουσα κατάσταση.

Μία θέση Ε.Π βαθμίδας καθηγητή εφαρμογών ειδικότητας 
Χημικού με εξειδίκευση στη Χημεία Τροφίμων.
Μία θέση Ε.Π. βαθμίδας αναπληρωτή καθηγητή 
στο γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία Τροφίμων».

Τμήμα 
Τεχνολογιας 

Τροφίμων

Τμήμα 
Οινολογίας & 
Τεχνολογίας 

Ποτών

Μία θέση βαθμίδας καθηγητή εφαρμογών ειδικότητας
Γεωπόνου ή Βιολόγου με εξειδίκευση στη Μορφολογία 
Φυσιολογία Αμπέλου.

Σ Χ Ο Λ Η  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν  &  Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Σ 

Στη Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής υπάρχουν 54 οργανικές θέσεις
μόνιμου Ε.Π.  Εξ αυτών καλυμμένες με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό 
διαφόρων βαθμίδων είναι οι 41, ενώ οι υπόλοιπες  παραμένουν κενές. 

Μία θέση Ε.Π. βαθμίδας αναπληρωτή καθηγητή
στο γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση Λειτουργίας 
Εργαστηρίων Γενικής Φυσικής».
Δύο θέσεις Ε.Π. βαθμίδας καθηγητή εφαρμογών
ειδικότητας Φυσικού. 
Μία θέση Ε.Π. βαθμίδας καθηγητή εφαρμογών ειδικότητας 
Χημικού με εξειδίκευση στη Χημεία και Τεχνολογία των
Καταλυτών Αντιρρύπανσης.

Γενικό Τμήμα 
Φυσικής - Χημείας 

και Τεχνολογίας 
Υλικών

Μία θέση Ε.Π. βαθμίδας επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό 
αντικείμενο «Τεχνολογία Βιοϋλικών & Βιομηχανικής
Παραγωγής Συστημάτων Βιοϊατρικής  Τεχνολογίας».

Τμήμα 
Τεχνολογίας 

Ιατρικών Οργάνων

Γενικό Τμήμα 
Μαθηματικών

Μία θέση Ε.Π. βαθμίδας επίκουρου καθηγητή 
στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά».

Μία θέση Ε.Π. βαθμίδας αναπληρωτή καθηγητή 
στο γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικές Μετρήσεις,
Αισθητήρες και Τηλεμετρία».
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Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών (ΣΓΤΚΣ)
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Οργανικές θέσεις Ε.Π. ΥΠΕΠΘ 5 5 7 5 1

Υπηρετούντες Ε.Π. 3 3 7 3 2

Κενές θέσεις Ε.Π. 2 2 0 2

Συνταξιοδοτηθέντες 2005-2006 3 1 1

Νεοδιορισθέντες 2005-2006

Έγκριση θέσεων Ε.Π. 
από ΥΠΕΠΘ 2004-2005

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2005-2006 1

Αν
απ

λη
ρω

τή
ς 

Κα
θη

γη
τή

ς

Οργανικές θέσεις Ε.Π. ΥΠΕΠΘ 7 9 7 5 5

Υπηρετούντες Ε.Π. 3 9 5 2 3

Κενές θέσεις Ε.Π. 4 0 2 3 2

Συνταξιοδοτηθέντες 2005-2006

Νεοδιορισθέντες 2005-2006

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2004-2005 1

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2005-2006 1

Επ
ίκ

ου
ρο

ς 
Κα

θη
γη

τή
ς

Οργανικές θέσεις Ε.Π. ΥΠΕΠΘ 8 14 11 4 6

Υπηρετούντες Ε.Π. 5 10 4 2 3

Κενές θέσεις Ε.Π. 3 4 7 2 3

Συνταξιοδοτηθέντες 2005-2006

Νεοδιορισθέντες 2005-2006 2 1

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2004-2005 2

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2005-2006 1

Κα
θη

γη
τή

ς 
Εφ

αρ
μο

γώ
ν

Οργανικές θέσεις Ε.Π. ΥΠΕΠΘ 12 8 8 15 11

Υπηρετούντες Ε.Π. 7 5 6 10 5

Κενές θέσεις Ε.Π. 5 3 2 5 6

Συνταξιοδοτηθέντες 2005-2006

Νεοδιορισθέντες 2005-2006 2

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2004-2005 2

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2005-2006 1 2
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Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)
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Οργανικές θέσεις Ε.Π. ΥΠΕΠΘ 1 3 3 4 3

Υπηρετούντες Ε.Π. 3 2 1 2 3

Κενές θέσεις Ε.Π. 1 2 2 0

Συνταξιοδοτηθέντες 2005-2006 1 1

Νεοδιορισθέντες 2005-2006

Έγκριση θέσεων Ε.Π. 
από ΥΠΕΠΘ 2004-2005

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2005-2006 1

Αν
απ

λη
ρω

τή
ς 

Κα
θη
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Οργανικές θέσεις Ε.Π. ΥΠΕΠΘ 7 7 3 7 3

Υπηρετούντες Ε.Π. 3 3 1 5 1

Κενές θέσεις Ε.Π. 4 4 2 2 2

Συνταξιοδοτηθέντες 2005-2006

Νεοδιορισθέντες 2005-2006 1

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2004-2005 1

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2005-2006 

Επ
ίκ

ου
ρο

ς 
Κα

θη
γη

τή
ς

Οργανικές θέσεις Ε.Π. ΥΠΕΠΘ 6 9 6 8 7

Υπηρετούντες Ε.Π. 3 4 2 4 4

Κενές θέσεις Ε.Π. 3 5 4 4 3

Συνταξιοδοτηθέντες 2005-2006 1

Νεοδιορισθέντες 2005-2006 1

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2004-2005 1 1 1

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2005-2006 1

Κα
θη

γη
τή

ς 
Εφ

αρ
μο

γώ
ν

Οργανικές θέσεις Ε.Π. ΥΠΕΠΘ 7 4 4 4 9

Υπηρετούντες Ε.Π. 2 1 2 5

Κενές θέσεις Ε.Π. 5 3 2 4 4

Συνταξιοδοτηθέντες 2005-2006

Νεοδιορισθέντες 2005-2006

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2004-2005 1

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2005-2006 1
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Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ)
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Οργανικές θέσεις Ε.Π. ΥΠΕΠΘ 3 2 10 3 2 5 4 4

Υπηρετούντες Ε.Π. 3 2 10 1 2 5 5 1

Κενές θέσεις Ε.Π. 0 0 0 2 0 0 3

Συνταξιοδοτηθέντες 2005-2006

Νεοδιορισθέντες 2005-2006

Έγκριση θέσεων Ε.Π. 
από ΥΠΕΠΘ 2004-2005

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2005-2006 

Αν
απ

λη
ρω

τή
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Κα
θη

γη
τή

ς

Οργανικές θέσεις Ε.Π. ΥΠΕΠΘ 3 3 6 4 3 3 8 5

Υπηρετούντες Ε.Π. 1 1 3 3 2 1 2 3

Κενές θέσεις Ε.Π. 2 2 3 1 1 2 6 2

Συνταξιοδοτηθέντες 2005-2006

Νεοδιορισθέντες 2005-2006

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2004-2005

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2005-2006 1 1 1
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ς 
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ς

Οργανικές θέσεις Ε.Π. ΥΠΕΠΘ 5 7 9 6 5 5 8 7

Υπηρετούντες Ε.Π. 3 4 3 4 3 2 4 7

Κενές θέσεις Ε.Π. 2 3 6 2 2 3 4 0

Συνταξιοδοτηθέντες 2005-2006

Νεοδιορισθέντες 2005-2006 1 1 1 1 1

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2004-2005 2 2 2

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2005-2006 1 1 1 1
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ς 
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Οργανικές θέσεις Ε.Π. ΥΠΕΠΘ 8 7 2 7 15 7 24 24

Υπηρετούντες Ε.Π. 4 1 1 2 7 2 12 13

Κενές θέσεις Ε.Π. 4 6 1 5 8 5 12 11

Συνταξιοδοτηθέντες 2005-2006 1 2 1

Νεοδιορισθέντες 2005-2006 1

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2004-2005 1 1

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2005-2006 1 1 3
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Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ)
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Οργανικές θέσεις Ε.Π. ΥΠΕΠΘ 1 1 5 1 2 2 3

Υπηρετούντες Ε.Π. 4 2 2 2

Κενές θέσεις Ε.Π. 1 1 1 1 0 0 1

Συνταξιοδοτηθέντες 2005-2006 1

Νεοδιορισθέντες 2005-2006

Έγκριση θέσεων Ε.Π. 
από ΥΠΕΠΘ 2004-2005

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2005-2006 

Αν
απ
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Κα
θη
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Οργανικές θέσεις Ε.Π. ΥΠΕΠΘ 3 4 4 2 3 7 3

Υπηρετούντες Ε.Π. 2 3 1 1 2 2 1

Κενές θέσεις Ε.Π. 1 1 3 1 1 5 2

Συνταξιοδοτηθέντες 2005-2006 1

Νεοδιορισθέντες 2005-2006

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2004-2005

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2005-2006 
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Οργανικές θέσεις Ε.Π. ΥΠΕΠΘ 7 4 5 3 6 9 10

Υπηρετούντες Ε.Π. 3 1 2 2 5 4

Κενές θέσεις Ε.Π. 4 3 3 3 4 4 6

Συνταξιοδοτηθέντες 2005-2006 1

Νεοδιορισθέντες 2005-2006

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2004-2005 1

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2005-2006 1
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ς 
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Οργανικές θέσεις Ε.Π. ΥΠΕΠΘ 9 4 6 7 15 7 14

Υπηρετούντες Ε.Π. 4 1 3 4 9 4 9

Κενές θέσεις Ε.Π. 5 3 3 3 6 3 5

Συνταξιοδοτηθέντες 2005-2006 1

Νεοδιορισθέντες 2005-2006 1

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2004-2005 1

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2005-2006 1 1 1 2 1
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Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ)
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Οργανικές θέσεις Ε.Π. ΥΠΕΠΘ 3 10 10 8 1 9 3 5 4

Υπηρετούντες Ε.Π. 4 10 8 10 8 2 6 4

Κενές θέσεις Ε.Π. 0 2 1 1 1 0

Συνταξιοδοτηθέντες 2005-2006 1 3 2 1

Νεοδιορισθέντες 2005-2006

Έγκριση θέσεων Ε.Π. 
από ΥΠΕΠΘ 2004-2005

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2005-2006 

Αν
απ

λη
ρω

τή
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Κα
θη
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Οργανικές θέσεις Ε.Π. ΥΠΕΠΘ 6 8 4 6 5 5 8 5 7

Υπηρετούντες Ε.Π. 1 5 3 1 3 4 3 2 4

Κενές θέσεις Ε.Π. 5 3 1 5 2 1 5 3 3

Συνταξιοδοτηθέντες 2005-2006 1

Νεοδιορισθέντες 2005-2006 1 1

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2004-2005 1 1 1

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2005-2006 1 1
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Οργανικές θέσεις Ε.Π. ΥΠΕΠΘ 6 8 7 8 7 12 11 6 6

Υπηρετούντες Ε.Π. 2 4 3 5 2 10 7 1 3

Κενές θέσεις Ε.Π. 4 4 4 3 5 2 4 5 3

Συνταξιοδοτηθέντες 2005-2006 1 1 1

Νεοδιορισθέντες 2005-2006 1 1 3

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2004-2005 2 1 1 4 1

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2005-2006 1 2 1 1 1
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θη
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τή

ς 
Εφ

αρ
μο
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ν

Οργανικές θέσεις Ε.Π. ΥΠΕΠΘ 6 7 18 9 9 11 8 13

Υπηρετούντες Ε.Π. 2 5 14 7 5 6 4 10

Κενές θέσεις Ε.Π. 4 2 4 2 4 5 4 3

Συνταξιοδοτηθέντες 2005-2006 2 1

Νεοδιορισθέντες 2005-2006 2

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2004-2005 1

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2005-2006 3 1
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Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων (ΣΤΕΤΡΟΔ)
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Οργανικές θέσεις Ε.Π. ΥΠΕΠΘ 5 17

Υπηρετούντες Ε.Π. 4 16

Κενές θέσεις Ε.Π. 1 1

Συνταξιοδοτηθέντες 2005-2006 1 1

Νεοδιορισθέντες 2005-2006

Έγκριση θέσεων Ε.Π. 
από ΥΠΕΠΘ 2004-2005 1

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2005-2006 
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τή
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Κα
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τή

ς

Οργανικές θέσεις Ε.Π. ΥΠΕΠΘ 3 2

Υπηρετούντες Ε.Π. 1 1

Κενές θέσεις Ε.Π. 2 1

Συνταξιοδοτηθέντες 2005-2006

Νεοδιορισθέντες 2005-2006 1

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2004-2005 1

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2005-2006 
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ς 
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ς

Οργανικές θέσεις Ε.Π. ΥΠΕΠΘ 4 5

Υπηρετούντες Ε.Π. 5 4

Κενές θέσεις Ε.Π. 1

Συνταξιοδοτηθέντες 2005-2006

Νεοδιορισθέντες 2005-2006

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2004-2005

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2005-2006 
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τή

ς 
Εφ
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μο
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ν

Οργανικές θέσεις Ε.Π. ΥΠΕΠΘ 8 10

Υπηρετούντες Ε.Π. 3 7

Κενές θέσεις Ε.Π. 5 3

Συνταξιοδοτηθέντες 2005-2006

Νεοδιορισθέντες 2005-2006 1

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2004-2005 1

Έγκριση θέσεων Ε.Π. από 
ΥΠΕΠΘ 2005-2006 1 1
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Ανάθεση ωρών σε επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες 
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 ο αριθμός των ωρών ανάθεσης σε 
Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες διαμορφώθηκε περίπου στις 
13.000 ώρες εβδομαδιαίως, ενώ  κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 ο 
αριθμός αυτός διαμορφώθηκε στις 8.927 ώρες, συμπεριλαμβανομένων και των 
υπερωριών του μόνιμου Ε.Π.

Ανάθεση ωρών κατά τα τελευταία τρία ακαδημαϊκά έτη 
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Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας (ΣΕΥΠ)

Τμήμα Μαιευτικής 1156 906 871

Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων 411 308 280

Τμήμα Επισκεπτών/τριών Υγείας 378 304 280

Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας 214 174 165

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 257 174 180

Τμήμα Ραδιολογίας-Ακτινολογίας 174 157 157

Τμήμα Εργοθεραπείας 161 147 147

Τμήμα Νοσηλευτικής Α΄ 858 667 630

Τμήμα Νοσηλευτικής Β΄ 703 586 550

Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας 255 216 186

Τμήμα Ιατρικών Εργαστηριών 432 329 300

Τμήμα Φυσικοθεραπείας 278 205 195

Τμήμα Προσχολικής Αγωγής 306 286 230

Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας 113 95 93

Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής 260 184 200

Σύνολο 5956 4738 4464

Σχολή  Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών (ΣΓΤΚΣ)

Τμήμα Γραφιστικής 510 414 380

Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτ/κών Τεχνών 310 238 200

Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, 
Διακοσμητικής & Σχεδιασμού Αντικειμένων 443 371 360

Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών 286 161 180

Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων 
& Έργων Τέχνης 551 438 390

Σύνολο 2100 1622 1130

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
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Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ)

Τμήμα Ηλεκτρονικής 309 256 268

Τμήμα Τοπογραφίας 379 308 290

Τμήμα Πληροφορικής 629 527 470

Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων 145 160 154

Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας 353 286 280

Γενικό Τμήμα Μαθηματικών 47 52 45

Τμήμα Ναυπηγικής 103 67 70

Γεν. Τμ. Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών 401 290 260

Τμήμα Πολιτικών ΄Εργων Υποδομής 239 189 150

Σύνολο 2605 2026 1987

Σχολή  Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΤΡΟΔ)

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων 208 177 170

Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών 301 216 190

Σύνολο 509 393 360

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης 227 165 167

Τμ. Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης 125 107 104

Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας 182 142 155

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 336 319 270

Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων 204 155 160

Σύνολο 1074 888 856

Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής

191 148 130

Σύνολο 12425 9815 8927

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
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Σ το ΤΕΙ Αθήνας υπηρετούν 271 διοικητικοί υπάλληλοι (181 μόνιμοι, 82 σε 
προσωποπαγείς & προσωρινές θέσεις αορίστου χρόνου, 6 σε προσωρινές  

θέσεις και 2 νομικοί), ενώ ο αριθμός των οργανικών θέσεων μόνιμου διοικητικού 
προσωπικού ανέρχεται σε 287 και των οργανικών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου 
αορίστου χρόνου σε 21. 
Το σοβαρό πρόβλημα της ελλιπούς στελέχωσης των διοικητικών υπηρεσιών του 
Ιδρύματος έχει κατ’ επανάληψη επισημανθεί από την Διοίκηση στην εκάστοτε 
ηγεσία του ΥΠΕΠΘ, χωρίς ωστόσο να έχει επιλυθεί μέχρι σήμερα. 
Η πρόσληψη δεκαοκτώ (18) διοικητικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου 
χρόνου που πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2006 θα συμβάλλει εν μέρει στην 
αντιμετώπιση του προβλήματος.
Εκκρεμεί η πρόσληψη δέκα (10) επιπλέον διοικητικών υπαλλήλων με την ίδια 
σχέση εργασίας, η οποία για τους εννέα (9) εξ’ αυτών θα ολοκληρωθεί εντός του 
2007.

äéïéêçôéêü 
ðñïóùðéêü
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Πίνακας 1: Οργανικές & προσωρινές θέσεις 
μόνιμου διοικητικού προσωπικού
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ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 38 32 3

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 2 1

ΠΕ Επικοινωνίας 1

ΠΕ Πληροφορικής 5 2

ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων 1

ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας 1

ΠΕ Ιατρών 2

ΠΕ Θεατρικών Σπουδών 1

ΠΕ Πολ. Επιστήμης & Διεθ. Σπουδών 2

ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 36 25

ΤΕ Μηχανικών 3 3 1

ΤΕ Νοσηλευτικής 3 2

ΤΕ Πληροφορικής 5 2

ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας 3 2

ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας 1 1

ΤΕ Καλλιτεχνικών Σπουδών 1 1

ΤΕ Γραφικών Τεχνών 1 1

ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού 73 63

ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων 4

ΔΕ Δακτυλ/φων - Στενογράφων 8

ΔΕ Τεχνικών 14 10

ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων 1

ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 15 8

ΔΕ Τηλεφωνητών 2 2

ΔΕ Ανθοκομίας - Κηπουρικής 2 1

ΔΕ Τυπογραφίας 1

ΥΕ Επιμελητών 17 10

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 32 14 1

ΥΕ Νυκτοφυλάκων 13 2

Πίνακας 2: Προσωποπαγείς & προσωρινές 
θέσεις Δ.Π. αορίστου χρόνου
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ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 14

ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας 1

ΠΕ Γεωτεχνικών - Γεωλογίας 1

ΠΕ Πληροφορικής - Επιστήμης Η/Υ 1

ΠΕ Μηχανικών - Πολιτ. Μηχανικών 2

ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων 1

ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 14

ΤΕ Διοικητικού 1

ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας 8

ΤΕ Τεχν. Εφαρμογών - Μηχανολόγων 1

ΤΕ Πληροφορικής - Ηλεκ. Υπολ. Συστ. 1

ΤΕ Τεχν. Εφαρμογών - Ηλεκτρονικών 2

ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων 1

ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού 15

ΔΕ Χειριστών Η/Υ 1

ΔΕ Προσωπικού Η/Υ - Προγρ/των Η/Υ 1

ΔΕ Τεχνικού - Ηλεκτρολόγων 2

ΔΕ Τυπογραφίας - Γραφικών Τεχνών 1

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 3

ΔΕ Διοικητικού 2

ΔΕ Τεχνικών 1

ΔΕ Οδηγών 1

ΥΕ Επιμελητών 9

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 9

ΥΕ Κλητήρων 1

ΥΕ Νυκτοφυλάκων 1

ΥΕ Φυλάκων - Επιστατών 2

ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων 1

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 1

ΥΕ Φυλάκων 1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
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Πίνακας 3: Οργανικές θέσεις αορίστου 
χρόνου

Κλάδος Οργανικές 
θέσεις

Υπηρετούντες 
υπάλληλοι

ΥΕ Φυλάκων 
- Επιστατών 1

Πίνακας 4: Θέσεις δικηγόρων αορίστου 
χρόνου που υπηρετούν με πάγια αντιμίσθια 
Δικηγόρων 2 2

Πίνακας 6. Μόνιμο Δ.Π που έχει αποχωρήσει 
από το ΤΕΙ-Α

α/
α Κλάδος Αριθμός Λόγος  

Αποχώρησης

1 ΠΕ Διοικητικού 
- Οικονομικού 1 Συνταξιοδότηση

2 ΔΕ Διοικητικού 
- Λογιστικού 1 Συνταξιοδότηση

3 ΥΕ Προσωπικού 1 Συνταξιοδότηση

4 ΠΕ Διοικητικού 
- Οικονομικού 1 Απόσπαση

5 ΤΕ Διοικητικού 
- Λογιστικού 1 Απόσπαση

6 ΔΕ Διοικητικού 
- Λογιστικού 5 Απόσπαση

7 ΥΕ Επιμελητών 1 Απόσπαση

8 ΔΕ Τεχνικού 1 Απόσπαση

9 ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων 1 Παραίτηση

10 ΔΕ Διοικητικού 
- Λογιστικού 1 Μετάταξη

Σύνολο 14

Πίνακας 5. Δ.Π. αορίστου χρόνου που έχει 
αποχωρήσει από το ΤΕΙ-Α

α/
α Κλάδος

Α
ρι

θμ
ός Λόγος  

Αποχώρησης

1 ΠΕ Διοικητικού 1 Μετάταξη

2 ΤΕ Διοικητικού 4 Απόσπαση

3 ΥΕ Επιμελητών 1 Απόσπαση

4 ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 1 Απόσπαση

5 ΔΕ Διοικητικού 1 Μεταφορά σε 
άλλη Υπηρεσία

6 ΠΕ Διοικητικού 1 Απόσπαση

Σύνολο 9

Πίνακας 10. Αποσπασμένοι από 
την δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
από 1-09-2005

α/
α Κλάδος Αριθμός

1 ΠΕ Καλών Τεχνών 2

2 ΠΕ Χημικών 2

3 ΠΕ Φιλολόγων 1

4 ΠΕ Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 2

5 ΠΕ Βρεφονηπιοκομίας 1

6 Ζωγράφων 1

7 ΠΕ 19.00 1

8 ΠΕ 03 1

Σύνολο 11

Πίνακας 7. Προσωπικό Ε.Τ.Π. που 
έχει αποχωρήσει από το ΤΕΙ-Α

α/
α Κλάδος Αριθμός Λόγος  

Αποχώρησης

1 ΤΕ 1 1 Συνταξιοδότηση

2 ΔΕ 1 1 Συνταξιοδότηση

3 ΔΕ 1 1 Παραίτηση

4 ΠΕ 18 1 Απόσπαση

5 ΤΕ 1 1 Θάνατος

6 ΤΕ 1 1
Τοποθέτηση σε 
άλλη Υπηρεσία

Σύνολο 6

Πίνακας 8. Μόνιμο Δ.Π που 
διορίστηκε στο ΤΕΙ από 1-9-2005

α/
α Κλάδος Αριθμός

1 ΔΕ Τηλεφωνητών 2

Σύνολο 2

Πίνακας 9. Μόνιμο Δ.Π που 
μετατάχθηκε στο ΤΕΙ από 1-9-2005

α/
α Κλάδος Αριθμός

1 ΤΕ Γραφικών Τεχνών 1

Σύνολο 1

Εξ αυτών παραμένουν στο ΤΕΙ μόνο οι 4 ενώ 
των υπολοίπων οι αποσπάσεις έχουν λήξει 
στις 31-08-2006.
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Οικονομική Υπηρεσία

Τ ο ΤΕΙ Αθήνας διαχειρίζεται μέσω του Δημοσίου Λογιστικού τις κρατικές 
επιχορηγήσεις οι οποίες αφορούν στον Τακτικό Προϋπολογισμό και τις 

Δημόσιες Επενδύσεις. 
Ο Τακτικός Προϋπολογισμός καλύπτει λειτουργικές ανάγκες, πληρωμή 
ωρομισθίου προσωπικού και σίτιση φοιτητών.
Οι Δημόσιες Επενδύσεις καλύπτουν κτιριακές ανάγκες και συντήρηση κτιρίων 
καθώς και προμήθειες εξοπλισμού.
Τα κονδύλια του Τακτικού Προϋπολογισμού τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν μια 
ελαφρά ανοδική πορεία η οποία βέβαια δεν έχει φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα.
Το έτος 2005 το ΤΕΙ Αθήνας έλαβε για λειτουργικές δαπάνες και πληρωμή 
ωρομισθίου προσωπικού 19.660.000,00 €, ενώ για το 2006 το ποσό αυτό 
ανήλθε στα 21.860.000,00 €. 
Οι προσπάθειες της Διοίκησης και οι εισηγήσεις προς το ΥΠΕΠΘ αποσκοπούν 
στην αύξηση των κονδυλίων αυτών, και ειδικότερα του ποσού που αφορά 
στις λειτουργικές ανάγκες, σε ποσοστό ανάλογο του αριθμού φοιτητών του 
Ιδρύματος.
Επίσης, από το 2006 η Διοίκηση ξεκίνησε μία προσπάθεια ανακατανομής των 
κονδυλίων στις διάφορες κατηγορίες δαπανών, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση 
των κωδικών που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή (π.χ. συντήρηση 
κτιρίων και εγκαταστάσεων, προμήθεια εξοπλισμού και Η/Υ, καθώς και δαπάνες 
συντήρησης αυτού και  προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκπαίδευσης).
Όλες οι δαπάνες, ο προϋπολογισμός, ο απολογισμός και οι εγκρίσεις τους είναι 
καταχωρημένες στο site του Ιδρύματος.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

õðçñåóßåò
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Κονδύλια που διατέθηκαν κατά τα έτη 2005 και 2006

2005 2006

Συντήρηση κτιρίων 390.000,00 900.000,00

Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων 50.000,00 600.000,00

Συντηρήσεις εξοπλισμού και υλικά 349.000,00 453.000,00

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκπαίδευσης 350.000,00 1.000.000,00

Προμήθεια Η/Υ 309.000,00 1.300.000,00

Προμήθεια εξοπλισμού 420.000,00 1.700.000,00

Είδη Διαγωνισμών 2005 2006

Τακτικοί 2

Πρόχειροι 
Μειοδοτικοί

15 23

Διεθνείς 8 4

Πλειοδοτικοί 1

Σύνολο 26 27

Επίσης το τμήμα Προμηθειών προετοίμασε, 
διεξήγαγε και διεκπεραίωσε τους 
διαγωνισμούς για τα κυλικεία, τον 
καθαρισμό και τη φύλαξη των χώρων 
του ΤΕΙ.

Δ ιαγωνισμοί του τμήματος Προμηθειών 
από Σεπτέμβριο 2005 έως 

Δεκέμβριο 2006

Τμήμα Προμηθειών 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τμήμα  Συλλογικών  &  Ατομικών 
Οργάνων & Επιτροπών

Τ ο τμήμα Συλλογικών & Ατομικών 
Οργάνων & Επιτροπών από 

τον Σεπτέμβριο του 2005 μέχρι και 
τον Δεκέμβριο του 2006 χειρίστηκε 
και διεκπεραίωσε όλα τα θέματα που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
Τμήματος.
Ειδικότερα:
Διενήργησε τις εκλογές
για την ανάδειξη Διευθυντών στις πέντε  
Σχολές του ΤΕΙ καθώς και του Διευθυντή 
του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.
για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων 
Δ.Π. (μονίμου & αορίστου) καθώς και 
του Ε.Τ.Π. και Τ.Ε. στο Υπηρεσιακό και 
Πειθαρχικό Συμβούλιο Δ.Π., Ε.Τ.Π. και Τ.Ε.
για την ανάδειξη Γενικού Γραμματέα του 
ΤΕΙ-Α.
Επίσης, υποστήριξε γραμματειακά και 
τήρησε τα πρακτικά του Συμβουλίου 
και των Συνελεύσεων του ΤΕΙ και 
τα πρακτικά του Υπηρεσιακού και 
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Πειθαρχικού Συμβουλίου Δ.Π., Ε.Τ.Π.& Τ.Ε.
Το Συμβούλιο του ΤΕΙ από τον Σεπτέμβριο του 2005 έως και τον Δεκέμβριο του 
2006 πραγματοποίησε 46 συνεδριάσεις και ασχολήθηκε με ένα μεγάλο αριθμό 
θεμάτων (εκπαιδευτικά, σπουδαστικά, θέματα της Τεχνικής και Οικονομικής 
Υπηρεσίας, θέματα που αφορούν το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό 
κ.λ.π.).

Νομική Υπηρεσία

Α πό το Σεπτέμβριο του 2005 έως και το Δεκέμβριο του 2006 η Νομική 
Υπηρεσία του Ιδρύματος είχε την ακόλουθη δραστηριότητα:

χειρίστηκε συνολικά 223 δικαστηριακές υποθέσεις, ενώ εστάλησαν περί τις 90 
απόψεις-προτάσεις στα αρμόδια δικαστήρια, εκ των οποίων 23 στο Ακυρωτικό 
Εφετείο, 7 στο Συμβούλιο της Επικρατείας, 1 στο Ελεγκτικό Συνέδριο, 13 στο 
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο, 21 στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο, 
1 στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο, 8 στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, 7 στο 
Ειρηνοδικείο, 3 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, 3 στο Μονομελές Πρωτοδικείο 
Αθηνών και 2 στο Εφετείο Αθηνών
Οι προαναφερόμενες υποθέσεις έχουν ενδεικτικά ως αντικείμενο: 
εκλογή Ε.Π., καταβολή αναδρομικών αποδοχών, καταβολή επιδομάτων 
(οικογενειακών, γενικών εξετάσεων, παραγωγικότητας, Η/Υ), διδακτικές 
σημειώσεις, προσαυξήσεις 25ετίας, διαγωνισμούς προμηθειών, μετεγγραφές 
σπουδαστών, αιτήματα Συνεργατών (εκτάκτων) για μετατροπή της εργασιακής 
τους σχέσης σε αορίστου χρόνου, κ.λ.π.
απάντησε γραπτώς σε 72 ερωτήματα που άπτονται όλων των αντικειμένων 
της εκπαιδευτικής και διοικητικής διαδικασίας 
κατέθεσε περί τα 20 ένδικα μέσα (εφέσεις - αναιρέσεις)
απασχολήθηκε με την κατάρτιση περίπου 10 μισθωτηρίων συμβολαίων
απασχολήθηκε με τη νομική κάλυψη περί των 20 συμβάσεων του Ιδρύματος 
και του Ειδικού Λογαριασμού.

 Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Τ ο τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων έχει δυο μεγάλους τομείς 
δραστηριοτήτων, τις Δημόσιες Σχέσεις του ΤΕΙ σε ελληνικό και διεθνές 

επίπεδο και τη διαχείριση των  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Κινητικότητας 
Erasmus και Leonardo da Vinci (βλέπε σχετικά κεφάλαια). 
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Συμμετοχή σε Ημέρες Σταδιοδρομίας
Ημέρα Σταδιοδρομίας του 4ου Γυμνασίου Ν. Σμύρνης 
με θέμα «Σπουδές μετά το Γυμνάσιο και το Λύκειο και 
επαγγελματικές διέξοδοι και προοπτικές».
Ημέρα Σταδιοδρομίας στο 1ο Ενιαίο Λύκειο Νίκαιας με 
θέμα «Γέφυρα: από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση».
Ημέρα Σταδιοδρομίας στο 4ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης 
με θέμα «Το επάγγελμα που με ενδιαφέρει».
Ημέρα Σταδιοδρομίας του 1ου ΤΕΕ Πετρούπολης με 
θέμα «Ο ρόλος των ΤΕΙ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
με την οπτική του φύλου».
Ημέρα Σταδιοδρομίας του 3ου Ενιαίου Λυκείου Πειραιά 
με θέμα «Ρωτάω, μαθαίνω, αποφασίζω».
Ημέρα Σταδιοδρομίας του  Ενιαίου Λυκείου Μελισσίων.
Ημέρα Σταδιοδρομίας του 1ου ΤΕΕ Κορυδαλλού. 
Ημέρα Σταδιοδρομίας του Πειραματικού Γυμνασίου 
Ευαγγελικής Σχολής Ν. Σμύρνης. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

30-3-2006  

5-4-2006

12-4-2006

4-5-2006

5-5-2006

5-5-2006
11-5-2006
16-5-2006

Κατά την διάρκεια της περιόδου Σεπτέμβριος 2005 έως Δεκέμβριο 2006 
το προσωπικό του τμήματος ανέπτυξε μια πλούσια δράση σε πολλούς και 
διαφορετικούς τομείς, δίνοντας  έμφαση στην προβολή του Ιδρύματος στη χώρα 
μας αλλά και στο εξωτερικό.
Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του ΤΕΙ 
αλλά και εκτός ΤΕΙ, μία σειρά εκδηλώσεων, όπως ημερίδες, συνέδρια, εκθέσεις 
και άλλες δραστηριότητες. 

Οι εκδηλώσεις αυτές συνοψίζονται ως ακολούθως:

Συνεργασία του ΤΕΙ-Α με την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Το προσωπικό του τμήματος αποδέχθηκε προσκλήσεις συμμετοχής στις Ημέρες 
Σταδιοδρομίας που διοργανώνονται σε Γυμνάσια, Ενιαία Λύκεια και ΤΕΕ, με 
σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τις δυνατότητες και 
τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρουν οι σπουδές στο ΤΕΙ Αθήνας. 
Αναλυτικότερα η συμμετοχή αφορούσε στις παρακάτω διοργανώσεις:
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Επισκέψεις - ξεναγήσεις μαθητών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης στο χώρο του ΤΕΙ 
Παράλληλα με την παραπάνω δραστηριότητα,
επισκέφθηκαν το ΤΕΙ Αθήνας μαθητές και εκπαιδευτικοί 
από σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
προκειμένου να συζητήσουν με τα μέλη της ακαδημαϊκής 
κοινότητας πάνω σε θέματα εκπαίδευσης και
επαγγελματικού προσανατολισμού. Οι επισκέψεις αυτές
γίνονται συνήθως στο τελευταίο τρίμηνο της σχολικής 
χρονιάς, όταν οι μαθητές καλούνται να αποφασίσουν
σχετικά με την κατεύθυνση των σπουδών τους.

Επίσκεψη του 40ου Συστήματος Προσκόπων Αθηνών
στο πρότυπο Οινοποιείο του τμήματος Οινολογίας, όπου 
οι μαθητές ενημερώθηκαν για την παραγωγή κρασιού
μέσα από διαδικασίες εναλλακτικής εκπαίδευσης.
Επίσκεψη του Λυκείου Ναυπλίου.
Επίσκεψη της τρίτης τάξης του 27ου Γυμνασίου Αθήνας.
Επίσκεψη της τρίτης τάξης του 14ου Γυμνασίου
Περιστερίου.
Επίσκεψη του 5ου Ενιαίου Λυκείου Ν. Σμύρνης. 
Επίσκεψη της τρίτης τάξης του 6ου Γυμνασίου
Γλυφάδας.

Ημερίδες - Συνέδρια 
Συνέδριο του προγράμματος Αρχιμήδης Ι-ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με 
θέμα την παρουσίαση και δημοσιοποίηση του ερευνητικού 
έργου των πενήντα δύο υποέργων του προγράμματος 
Αρχιμήδης Ι, στο αμφιθέατρο του ΤΕΙ. 
Ημερίδα με θέμα «Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας» στο αμφιθέατρο του ΤΕΙ.
14ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με θέμα
«Διαχείριση της Γνώσης: ο Παγκόσμιος Ιστός και οι 
Μονάδες Πληροφόρησης» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

25-2-2006

6-4-2006
12-4-2006

2-5-2006

8-5-2006
10-5-2006

24 έως 26-11-2005

1-12-2005

1 έως 3-12-2005

Διοργάνωση ή συμμετοχή και παροχή βοήθειας στη διοργάνωση
ημερίδων και συνεδρίων
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Ημερίδα του Γραφείου Φύλου και Ισότητας με θέμα
«Γυναίκα και Νέες Τεχνολογίες» στο αμφιθέατρο του ΤΕΙ.
Ημερίδα με θέμα «Η Κινητικότητα στα πλαίσια 
των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων» 
στο αμφιθέατρο του ΤΕΙ.
«Εβδομάδα επικοινωνίας» αφιερωμένη στα άτομα 
με προβλήματα ακοής με παρέμβαση της κινητής μονάδας 
ΠΗΓΑΣΟΣ του ΚΕΘΕΑ, στο αμφιθέατρο του ΤΕΙ. 
Ημερίδα με θέμα «Η Εκπαίδευση των κωφών -
βαρήκοων ατόμων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»
που διοργανώθηκε από την Κοινωνική Υπηρεσία -
Συμβουλευτική Υπηρεσία στο αμφιθέατρο του ΤΕΙ.
21ο Συνέδριο της ΟΣΕΠ - ΤΕΙ στο αμφιθέατρο του ΤΕΙ.
Ημερίδα του τμήματος Φωτογραφίας και 
Οπτικοακουστικών Τεχνών του ΤΕΙ με θέμα «Ταξίδι 
και Φωτογραφία» στο αμφιθέατρο του ΤΕΙ.
Ημερίδα του Γραφείου Φύλου και Ισότητας σε συνεργασία 
με την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης
των Λοιμώξεων με θέμα «Γυναίκα και σεξουαλικώς
μεταδιδόμενα νοσήματα» στο αμφιθέατρο Πληροφορικής  
του ΤΕΙ.
Ημερίδα του τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής,
Διακοσμητικής και Σχεδιασμού Αντικειμένων του ΤΕΙ 
με θέμα «Η δημιουργική σκέψη στην καινοτομία» 
στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ «Αναμόρφωση 
Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών» 
στο αμφιθέατρο του ΤΕΙ.
Ανοιχτή συζήτηση που διοργάνωσε το Γραφείο Φύλου
και Ισότητας με θέμα «Ο μητρικός ρόλος στη σύγχρονη 
κοινωνία των αντιφάσεων», με κύριο ομιλητή 
τον καθηγητή Βασίλη Φίλια, στο αμφιθέατρο του ΤΕΙ.
Ημερίδα του τμήματος Πληροφορικής με θέμα 
«Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Πληροφορικής - 
Εφαρμογή νέων μεθόδων υποστήριξης της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας» στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ 
«Ενίσχυση σπουδών Πληροφορικής στο ΤΕΙ Αθήνας» 
στο αμφιθέατρο του ΤΕΙ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

7-12-2005

20-12-2005

13 έως 17-3-2006

16-3-2006

17 έως 18-3-2006
22-3-2006

28-3-2006

12-4-2006

15-5-2006

22-5-2006
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Συνέδριο του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με θέμα 
«Η επιστήμη της Διοίκησης στον 21ο αιώνα: Τάσεις,
Εξελίξεις και Προοπτικές» στο αμφιθέατρο του ΤΕΙ.
Διημερίδα του τμήματος Τοπογραφίας στο Πολεμικό
Μουσείο με θέμα «Η Τοπογραφία στο ΤΕΙ Αθήνας -
Ελληνική πραγματικότητα και προοπτικές».
Συνέδριο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ «Αρχιμήδης Ι»
με θέμα «Ημερίδες Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» 
στο αμφιθέατρο του ΤΕΙ.  
Ημερίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΙ-Α με θέμα
«Η συμβολή της αειφορίας στην Τριτοβάθμια Τεχνολογική 
Εκπαίδευση για την προώθηση της απασχόλησης και
της Επιχειρηματικότητας» στο συνεδριακό κέντρο 
του Δήμου Αιγάλεω.
Ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης με θέμα 
«Η προώθηση και κατοχύρωση της Καινοτομίας και 
ο ρόλος της Εκπαίδευσης» στο ξενοδοχείο Holiday Ιnn.

Εκδήλωση του τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών 
προς τιμή του καθηγητή Μανώλη Βιθυνού. Στον κ. Βιθυνό 
απονεμήθηκε ο τίτλος του ομότιμου καθηγητή.
Έκθεση βιβλίου για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 
Η εκδήλωση ήταν πρωτοβουλία της φοιτητικής 
παράταξης ΠΑΣΠ της ΣΕΥΠ.
Χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή.
Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Αποκριάτικος χορός για το προσωπικό του ΤΕΙ. 
Εκδήλωση του τμήματος Νοσηλευτικής προς τιμή 
της καθηγήτριας Ελένης Κυριακίδου για την προσφορά 
της και την συμβολή της στην αναβάθμιση του τμήματος. 
Στην κ. Κυριακίδου απονεμήθηκε ο τίτλος του ομότιμου 
καθηγητή.
Υποδοχή εισερχομένων σπουδαστών και καθηγητών 
στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 
στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.
Πρώτη τελετή ορκωμοσίας αποφοίτων του Διατμηματικού 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο «Μουσειακές

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

25 έως 26-5-2006

1 έως 2-6-2006

22 έως 24-11-2006

15-12-2006

19-12-2006

13-12-2005

12 έως 21-12-2005

22-12-2005
26-1-2006
23-2-2006
28-2-2006

6-4-2006

7-4-2006

Διοργάνωση Εκδηλώσεων
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Σπουδές», στο οποίο συμπράττει το τμήμα Συντήρησης 
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ΣΓΤΚΣ.
Εορτασμός της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου,
στην οποία συμμετείχε και η χορωδία του 4ου Γυμνασίου 
Αιγάλεω.
Χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή στο θέατρο Αλκυονίς. 

Συμμετοχή του τμήματος Διακοσμητικής και παρουσίαση 
καινοτομιών από το εργαστήριο Βιομηχανικού Σχεδιασμού 
στην Διεθνή έκθεση DESIGN INDEX 05.
Το τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης 
σε συνεργασία με το τμήμα Φυσικής Χημείας και 
Επιστήμης των Υλικών συμμετείχαν στην Έκθεση
 “Communicating European Research - CERN 2005”  
στο Κέντρο Εκθέσεων Βρυξελλών.  
Συμμετοχή στη 13η Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση
Κύπρου.
Συμμετοχή του ΤΕΙ στην 8η Διεθνή Έκθεση «Εκπαίδευση 
2006» στον εκθεσιακό χώρο του Οργανισμού Λιμένος
Πειραιώς.
Συμμετοχή του τμήματος Δημόσιας Υγιεινής της ΣΕΥΠ
στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας 
και Υπηρεσιών Υγείας.
Έκθεση με θέμα  «Διάλογοι 2006», στο Πνευματικό
Κέντρο του Δήμου Αθήνας. Η έκθεση διοργανώθηκε
από το τμήμα Διακοσμητικής με υπεύθυνη την 
κ. Μ. Περιβολιώτη.
Συμμετοχή της ΣΔΟ στην 11η Διεθνή έκθεση Τουρισμού
«Τουριστικό Πανόραμα 2006».  
Εικαστική έκθεση του Γραφείου Φύλου και Ισότητας 
με θέμα «Γυναίκα και Οικογένεια».
Εκθεση με θέμα «Η εφαρμογή της εικαστικής τέχνης
στα θεατρικά δρώμενα», στο Πνευματικό Κέντρο 
του Δήμου Αθήνας. Η έκθεση διοργανώθηκε από 
το τμήμα Διακοσμητικής με υπεύθυνη την  
κ. Μ. Περιβολιώτη και συμμετείχαν καθηγητές 
του Πανεπιστημίου της Λαπωνίας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οκτώβριος 2006

19-12-2006

23-10-2005 έως 
13-11-2005

14 έως 15-11-2005

22 έως 25-2-2006

9 έως 12-3-2006

Μάρτιος 2006

5 έως 20-4-2006

4 έως 7-5-2006

8 έως 9-5-2006

20 έως 30-9-2006

Διοργάνωση και συμμετοχή του ΤΕΙ σε Εκθέσεις  
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Θεατρικό τμήμα του ΤΕΙ

Η Θεατρική Ομάδα του ΤΕΙ Αθήνας, αποτελούμενη από φοιτητές και 
προσωπικό του Ιδρύματος υπό την σκηνοθετική καθοδήγηση του 

Παναγιώτη Σπηλιόπουλου, παρουσίασε τα μονόπρακτα «Ο Ζητιάνος» και «Ο 
Εβραίος» του Μ. Μπρεχτ και «Μίλα μου σαν τη βροχή» του Τ. Ουίλιαμς στις 
παρακάτω διοργανώσεις:
 3ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικών Φοιτητικών Θεατρικών Ομάδων, που 
έγινε στον Πολυχώρο του Δήμου Αθηναίων από 20 ως 30 Μαΐου 2006.
 Πολιτιστική Διαδρομή 2006 του Δημοτικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου 
Αιγάλεω, που έγινε στο Θέατρο «Αλέξης Μινωτής» από 30 Ιουνίου ως 30 Ιουλίου 
2006.    

31-10-2005

Φιλοξενία Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 
άλλων φορέων στο ΤΕΙ
Το Δ.Π.Ο. του Δήμου Αιγάλεω έδωσε παράσταση στο 
Αμφιθέατρο του ΤΕΙ με το έργο «Ιφιγένεια εν Αυλίδι».

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Ο  Τ Μ Η Μ Α
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Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας

Σ την αρμοδιότητα του ως άνω τμήματος υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν 
σχέση με την υλοποίηση των σπουδαστικών παροχών, τη μέριμνα για τη 

διαβίωση, τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία και την άθληση των σπουδαστών.
Ο αριθμός των σιτιζομένων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 ανήλθε 
στους 2.767 σπουδαστές και ο αριθμός των στεγαζομένων σπουδαστών σε 138. 
Η στέγαση έγινε σε ενοικιαζόμενα δωμάτια ξενοδοχείων. 
Επιπλέον από το Σεπτέμβριο του 2006 εφαρμόστηκε και το μέτρο επιδότησης 
μισθώματος. Το ποσό επιδότησης είναι 150€ μηνιαίως για διάστημα δέκα (10) 
μηνών και επιδοτήθηκαν 98 φοιτητές, όσες και οι αιτήσεις που κατατέθηκαν.
Για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία της σπουδαστικής μέριμνας συγκροτήθηκε 
Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και επιτροπές  παρακολούθησης και ελέγχου όλων 
των οργάνων της Σπουδαστικής Λέσχης ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο Σπουδαστικής Λέσχης με πρόεδρο τον Δ. Νίνο, Πρόεδρο του 
ΤΕΙ και μέλη τους:
Υβόννη Δημουλά, αν. καθηγήτρια 
Γαβριήλ Μανωλάτο, επίκουρο καθηγητή 
Ανδρέα Γκολφινόπουλο, καθηγητή  
Φιλοκτήμωνα Κομισόπουλο, αν. καθηγητή 
Σωτήριο Μπρέστα, καθηγητή εφαρμογών 
Κων/νο Κοπανέλη - Αναστάσιο Ζμά - Στυλιανή Σμυρλή, εκπρόσωποι φοιτητών  

Επιτροπή ποιοτικού ελέγχου της λειτουργίας των κυλικείων, αποτελούμενη από 
τους:
Χαρίλαο Κουτή, καθηγητή 
Σπυρίδωνα Ραμαντάνη, καθηγητή  
Παρασκευή Μπουλανίκη, καθηγήτρια εφαρμογών  

Επιτροπή ελέγχου σίτισης, αποτελούμενη από τους:
Φραγκίσκο Χανιώτη, καθηγητή
Αθανάσιο Λαμπρόπουλο, καθηγητή  
Παναγιώτη Καλδή, αν. καθηγητή  

Επιτροπή ελέγχου στέγασης, αποτελούμενη από τους:
Χρήστο Κίτσο, καθηγητή 
Αθανάσιο Μάρα, καθηγητή εφαρμογών 
Χρυσάνθη Κοτίτσα, Δ.Π.
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Ýñãá 

Η Διοίκηση του ΤΕΙ Αθήνας παρά τις γνωστές οικονομικές δυσχέρειες και το 
πρόβλημα της υποχρηματοδότησης των ΤΕΙ, κατόρθωσε και εξασφάλισε 

από τις Δημόσιες Επενδύσεις ικανά κονδύλια με τα οποία πραγματοποιήθηκαν 
ή βρίσκονται σε εξέλιξη αρκετά μεγάλα έργα υποδομής.
Ένας μεγάλος αριθμός έργων βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης.
Ακολουθεί σύντομη αναφορά στα πιό σημαντικά Έργα και Μελέτες που έγιναν 
από το Σεπτέμβριο του 2005 έως το Δεκέμβριο του 2006.

Έργα που χρηματοδοτούνται 
από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Προϋπολογισμός έργου: 559.192,81 € 
Προϋπολογισμός Μελέτης: 95.845,50 € 
Το έργο της ενεργητικής πυροπροστασίας των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Αθήνας αποτέλεσε μία από τις
βασικές προτεραιότητες της παρούσας Διοίκησης, 
δεδομένου ότι η ασφάλεια των χώρων εργασίας είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με την υλοποίηση των γενικότερων 
εκπαιδευτικών στόχων του Ιδρύματος.
Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης. 

Eνεργητική 
πυροπροστασία 
των κτιριακών 

εγκαταστάσεων 
του ΤΕΙ-A

óôï ÔÅÉ ÁèÞíáò



- 50 - ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Προϋπολογισμός έργου: 650.000,00 €
H εξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων 
στις μέρες μας κατέστησε επιτακτική την ανάγκη
 καλύτερων επικοινωνιών στο ΤΕΙ Αθήνας
υπαγορεύοντας με τον τρόπο αυτό την αναβάθμιση
του τηλεφωνικού κέντρου, η οποία όμως προϋπέθετε
την ενοποίηση δικτύου τηλεφωνίας και δεδομένων,
δομημένης καλωδίωσης. Στην προηγούμενη κατάσταση,
το Τ/Κ ήταν σε τοπολογία αστέρα με χρήση 
πολυαγωγικών καλωδίων 30 η 50 ζευγών (γραμμών) 
σε κατανεμητή κάθε κτιρίου όπου και γινόταν η τελική
μικτονόμηση για το τηλέφωνο που υπήρχε σε κάθε χώρο,  
γραφείο. Λόγω της παλαιότητας του δικτύου (20 ετών),
αλλά και λόγω κορεσμού των πολυαγωγικών καλωδίων,
δεν ήταν εφικτή η τοποθέτηση νέων τηλεφωνικών γραμμών. 
Σήμερα, μετά την ανάπτυξη του δικτύου, έχει αλλάξει 
η τοπολογία με χρήση νέων τεχνολογιών.
Αναλυτικότερα το τηλεφωνικό κέντρο είναι εξοπλισμένο 
με διασυνδετικά συστήματα: 
Optical network unit (ONU) και PCM 2Mbit 
για την επικοινωνία μέσω ΟΤΕ και Voice over IP (VoIP) 
για την επικοινωνία μέσα στο ΤΕΙ.
Το Τ/Κ είναι είναι τοποθετημένο στο NOC του ΤΕΙ 
Αθήνας όπου με χρήση δικτύου (LAN) και οπτικών ινών 

Αναβάθμιση του 
Τηλεφωνικού 
Δικτύου Data

Προϋπολογισμός έργου: 60.000,00 € 
Η ταχύτατη ανάπτυξη του ΤΕΙ Αθήνας κατά τα τελευταία
χρόνια κατέστησε αναγκαία την αναβάθμιση 
του υποσταθμού μέσης τάσης που ήταν εγκατεστημένος 
ήδη από τον πρώτο χρόνο της ίδρυσής του.
Το έργο συνίσταται στην προμήθεια και εγκατάσταση 
δυο μετασχηματιστών μέσης τάσης, ξηρού τύπου, 
ισχύος 1250 KVA έκαστος, καθώς και στην αποξήλωση 
των δύο υπαρχόντων μετασχηματιστών ελαίου, 
οι οποίοι δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών 
του Ιδρύματος σε περίπτωση βλάβης του ενός.
Το έργο ολοκληρώθηκε.

Αναβάθμιση του 
Υποσταθμού 

του ΤΕΙ-Α 
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Προϋπολογισμός έργου: 150.000,00 € 
Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει τρία υποέργα τα οποία
με την κατασκευή τους συνετέλεσαν στην αποφυγή 
των καταστροφών που ακολουθούσαν τις έντονες 
βροχοπτώσεις και προκαλούσαν σωρεία οργανωτικών 
προβλημάτων στις διάφορες υπηρεσίες του ΤΕΙ. 
Υποέργα:
Αντικατάσταση μόνωσης του κεντρικού διαδρόμου 
και των λοιπών χώρων του ΤΕΙ. 
Υδατοστεγάνωση του κτιρίου της ΣΔΟ με κεραμοσκεπή
Συντήρηση - τοποθέτηση μονώσεων στην οροφή 
του Β-Α τμήματος του κτιρίου Βιβλιοθήκης. 
Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

Αντικατάσταση 
της μόνωσης 

του κεντρικού 
διαδρόμου και 
λοιπών χώρων 

του ΤΕΙ-Α 

διασυνδέονται υπόκεντρα που βρίσκονται τοποθετημένα 
σε κάθε σχολή - κτίριο. Αυτό λύνει το πρόβλημα 
του κορεσμού δικτύου που υπήρχε λόγω του ότι από
μια οπτική ίνα μπορούν να υπάρχουν έως και 
30.000 ταυτόχρονες κλήσεις.
Στο υπόκεντρο κάθε κτιρίου υπάρχουν βαθμίδες που
αποδίδουν τα εσωτερικά τηλέφωνα, κάθε μονάδα
αποδίδει ως και 96 τηλεφωνά και είναι επεκτάσιμη.   
Εκεί γίνεται και η τελική μικτονόμηση στο νέο ενοποιημένο 
δίκτυο (τηλεφωνίας και Internet). 
Ταυτόχρονα με τη χρήση VoIP είναι δυνατή η διασύνδεση
VoIP συσκευής στο δίκτυο του ΤΕΙ Αθήνας και η άμεση
ενεργοποίησή της.
Το τηλεφωνικό κέντρο έχει πλέον τη δυνατότητα 
να  δεχτεί σε πλήρη ανάπτυξη έως 3.000 ταυτόχρονες
διασυνδέσεις αντιμετωπίζοντας  κατ’ αυτόν τον τρόπο 
το πρόβλημα του κορεσμού δικτύου που ταλαιπωρούσε 
επί χρόνια το Ίδρυμα.
Το έργο έχει ολοκληρωθεί.
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Προϋπολογισμός: 1.332.000,00 €
Υποέργα:
Διάφορες ηλεκτρολογικές εργασίες σε χώρους του ΤΕΙ
Προϋπολογισμός: 17.000,00 € - Ολοκληρώθηκε
Εργασίες συντήρησης - βελτίωσης στα Παραρτήματα
του ΤΕΙ
Προϋπολογισμός: 13.800,00 € - Ολοκληρώθηκε
Διάφορες εργασίες συντήρησης και βελτίωσης 
σε χώρους του ΤΕΙ
Προϋπολογισμός: 31.118,50 - Ολοκληρώθηκε 
Ηλεκτρολογικές εργασίες στο κεντρικό διάδρομο
Προϋπολογισμός: 13.500,00 € - Ολοκληρώθηκε
Εργασίες αναδιαμόρφωσης του εργαστηρίου
Υδραυλικής του τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής
Προϋπολογισμός: 8.000,00 € - Ολοκληρώθηκε
Επισκευές και διαμορφώσεις χώρων του ΤΕΙ
Προϋπολογισμός: 30.000,00 € - Ολοκληρώθηκε
Διαμόρφωση δύο χώρων στον 1ο όροφο του 
κτιρίου Διοίκησης σε ένα ενιαίο χώρο
Προϋπολογισμός: 35.000,00 € - Ολοκληρώθηκε
Ανακαίνιση τριών Αμφιθεάτρων (Φυσικής, Μικρό 
και Μεγάλο Αμφιθέατρο Πληροφορικής)
Προϋπολογισμός: 44.100,00 € - Ολοκληρώθηκε
Ανακαίνιση W.C. ισογείου και 1ου ορόφου 
του κτιρίου της κεντρικής Διοίκησης
Προϋπολογισμός: 35.000,00 € - Ολοκληρώθηκε

Συντηρήσεις, 
βελτιώσεις, 

διαμορφώσεις 
κτιρίων και 

εγκαταστάσεων 
του ΤΕΙ

ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΘΗΝΑΣ

ÁèÞíáò
ΤΕΙÔÅÉ
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Προϋπολογισμός έργου: 467.000,00 € 
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο εγχείρημα, μέσα 
από την ολοκλήρωση του οποίου δίνονται πρακτικές
λύσεις σε προβλήματα εξοικονόμησης ενέργειας
και οικονομικών πόρων που δαπανώνται για 
την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών. 
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή εσωτερικής
εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου στο ΤΕΙ Αθήνας
και περιλαμβάνει προμήθεια υλικών, κατασκευή, έλεγχο
και συντήρηση χαλύβδινου δικτύου πίεσης 300 mbar
και δικτύου πολυαιθυλενίου μήκους περίπου 
33 μέτρων, ανακαίνιση και αναδιάταξη των υπαρχόντων 
λεβητοστασίων με την αντικατάσταση δύο εκ των
υπαρχόντων παλαιών λεβήτων 1.300.000Kcal/h
(περίπου 25ετίας) με δύο νέους  μεγαλύτερης ισχύος
των 2.000.000Kcal/h έκαστος και διατήρηση του 
λέβητα 1.700.000Kcal/h, κατάργηση τεσσάρων μικρών
λεβητοστασίων και τηλεθέρμανσή τους με ζεστό νερό
από το κεντρικό λεβητοστάσιο, μεταφορά και αναδιάταξη  
των υπαρχόντων κυκλοφορητών, καθώς και 
έλεγχο-αποξήλωση, απομάκρυνση των παλαιών
σωληνώσεων,  τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία 
του νέου συστήματος καύσεως και όλων εν γένει των 
υπό ανακαίνιση εγκαταστάσεων των λεβητοστασίων. 
Το έργο ολοκληρώθηκε.

Κατασκευή 
εσωτερικής 

εγκατάστασης 
δικτύου Φυσικού 

Αερίου 

ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ



- 54 - ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Προϋπολογισμός έργου: 6.000.000,00 €
Το έργο θα κατασκευαστεί στον υπαίθριο χώρο όπου 
παλαιότερα στεγαζόταν το γήπεδο μπάσκετ του ΤΕΙ και θα 
αποτελείται από δύο μεγάλα αμφιθέατρα χωρητικότητας 
300 περίπου θέσεων το ένα, δέκα αίθουσες διδασκαλίας, 
είκοσι γραφεία καθηγητών και ένα τριώροφο υπόγειο που 
θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων 
χωρητικότητας 400 περίπου θέσεων.
Το έργο αυτό εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων και ετοιμάζεται η οριστική Μελέτη και 
η Δημοπράτησή της. Η Γεωτεχνική Μελέτη είναι 
προϋπολογισμού 60.000,00 € και θα ακολουθήσει η 
δημοπράτησή της. Το έργο θα δημοπρατηθεί μετά την 
τροποποίηση του συντελεστή δόμησης. 

Κατασκευή νέων 
αμφιθεάτρων και 

υπόγειου χώρου 
στάθμευσης

Ανακαίνιση 
του Κεντρικού 

Αμφιθεάτρου 

Προϋπολογισμός έργου: 536.000,00 €
Υπογράφηκε ήδη η σύμβαση με την ανάδοχο κοινοπραξία 
και το έργο εκτελείται.

Προϋπολογισμός έργου: 6.100.000,00 €
Το εν λόγω έργο έχει ιδιαίτερη σημασία διότι θα καλύψει 
τις στεγαστικές ανάγκες μιάς Σχολής δρομολογώντας με 
τον τρόπο αυτό την αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
έντονου στεγαστικού προβλήματος και των υπολοίπων 
Σχολών του ΤΕΙ.

Αναδιαρρύθμιση 
και συμπλήρωση 

του κτιρίου της 
οδού Πειραιώς 

για το ΤΕΙ-Α

Προϋπολογισμός έργου: 400.000,00 €
Το έργο συνίσταται στην κατασκευή δέκα (10) ανελκυ-
στήρων σε χώρους του Ιδρύματος κυρίως για εξυπηρέ-
τηση ατόμων με ειδικές ανάγκες. 
Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της κατακύρωσης.

Κατασκευή 
ανελκυστήρων
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Συμπληρωματικά έργα που χρηματοδοτούνται 
από τον Τακτικό Προϋπολογισμό

Επαναχρωματισμοί χώρων του ΤΕΙ-Α 
Διαμόρφωση γραφείου και ανακαίνιση χώρων 1ου ορόφου 
κεντρικής Διοίκησης
Επισκευές σιδηρών κατασκευών 
Επισκευές ξυλουργικών κατασκευών 
Αντικατάσταση φθαρμένων πολυκαρβουνικών φύλλων 
σε φεγγίτες της Βιβλιοθήκης
Διάφορες εργασίες συντήρησης και βελτίωσης σε χώρους του ΤΕΙ-Α
Εργασίες συντήρησης - βελτίωσης στα παραρτήματα του ΤΕΙ-Α
Αντικατάσταση σωλήνων αποχέτευσης όμβριων υδάτων στο αίθριο 
μεταξύ κτιρίων 5Β-5Γ και κεντρικού διαδρόμου και κατασκευή 
φρεατίου στην είσοδο του Γκαράζ του ΤΕΙ-Α
Διάφορες ηλεκτρολογικές εργασίες 
Εργασίες αναδιαμόρφωσης του εργαστηρίου Υδραυλικής του Τμήματος
Πολιτικών Έργων Υποδομής και κατασκευή ραμπών για ΑΜΕΑ
Αποψήλωση και μετεγκατάσταση  κλιματιστικών μονάδων στη ΣΔΟ
Καθαρισμός αποχέτευσης και απόφραξης των φρεατίων όμβριων υδάτων
στο κεντρικό δίκτυο και στο δίκτυο του κτιρίου ΕΡΓΑΣ
Επισκευές στο τμήμα Προσχολικής Αγωγής της ΣΕΥΠ 
στο Κέντρο Βρεφών ΜΗΤΕΡΑ
Διαμόρφωση χώρων νέων γραφείων στο κτίριο Διοίκησης και Βιβλιοθήκης 
Προμήθεια και εγκατάσταση δύο ηλεκτρομηχανικών μπαρών στο Ίδρυμα
ΜΗΤΕΡΑ και στο ανατολικό φυλάκιο
Διαμόρφωση του αθλητικού χώρου σε χώρο στάθμευσης
Επισκευή κεραμοσκεπής στα κτίρια 5Α, 5Β και 5Γ
Εργασίες στον Υποσταθμό του ΤΕΙ-Α
Διαγράμμιση σε θέσεις στάθμευσης
Υδραυλικές εργασίες στο εργαστήριο Χημείας
Αναδιαμόρφωση αίθουσας τηλεματικής κ.λ.π. χώρων
Διαμόρφωση αιθουσών στο τμήμα Γραφιστικής της ΣΓΤΚΣ 
Κατασκευή κεραμοσκεπής πέργκολας στο κτίριο Διοίκησης 
Τοποθέτηση πλακιδίων στο Αμφιθέατρο Φυσικής και ηλεκτρολογικές 
εργασίες στο Αμφιθέατρο Πληροφορικής 
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Ανακαίνιση αίθριων της ΣΤΕΦ και διάφορες άλλες εργασίες 
Αντικατάσταση παραθύρων στα κτίρια ΣΤΕΦ & ΣΤΕΤΡΟΔ 
Κατασκευή και τοποθέτηση αυτομάτων ρολών ασφαλείας στις εισόδους 
της Κεντρικής Διοίκησης 
Προμήθεια και τοποθέτηση πορτών ασφαλείας στο κτίριο της Διοίκησης 
Τοποθέτηση πλακιδίων στη ΣΕΥΠ 
Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος σημειακής απορρόφησης 
του τμήματος Διακοσμητικής της ΣΓΤΚΣ 
Εργασίες στα Αμφιθέατρα
Εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού στο ισόγειο του κτιρίου ΕΡΓΑΣ
(εστιατόριο, κυλικείο, τουαλέτες) 
Αναδιαμόρφωση αίθριου ΣΤΕΤΡΟΔ και εργασίες στο κτίριο ΕΡΓΑΣ 
και στο κτίριο της οδού Μήλου
Τοποθέτηση πλακιδίων στη ΣΔΟ και στη ΣΤΕΦ 
Αναδιαμόρφωση γραφείου καθηγητών ξένων γλωσσών
Εργασίες επισκευής στην περιμετρική μετώπη του κτιρίου ΣΕΥΠ 
Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων στα Αμφιθέατρα Πληροφορικής
Αναδιαμόρφωση του Γραφείου Προϊσταμένου - Συμβουλίου του τμήματος
Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης 
Συνολικός Προϋπολογισμός: 792.304,05 € 

Μελέτες
 
Προσθήκες - Συμπληρώσεις - Επεκτάσεις - Βελτιώσεις
Εγκαταστάσεων του ΤΕΙ-Α
Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο «Ανακαίνιση Αμφιθεάτρου»
Προϋπολογισμός: 26.550,00 €
Πρόσληψη τεχνικών συμβούλων για μελέτη των έργων:
α. Ενεργητική πυρασφάλεια
β. Ανελκυστήρες του ΤΕΙ-Α
Προϋπολογισμός: 123.400,00 €
Γεωτεχνική μελέτη στο νέο κτίριο του ΤΕΙ-Α
Προϋπολογισμός: (2007) 60.000,00 €
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ÂéâëéïèÞêç

Β ασικός στόχος της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας είναι η δυναμική ανάπτυξη 
των συλλογών της έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες 

των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Παράλληλα με τις συλλογές εντύπων η 
ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συλλογών έρχεται να καλύψει τα υπάρχοντα κενά 
και να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στη διαχείριση της γνώσης.
Το προσωπικό της  Βιβλιοθήκη αποτελείται από 23 άτομα (12 Βιβλιοθηκονόμοι, 
10 Διοικητικό προσωπικό και 1 γραφίστας).

Για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης δαπανήθηκε ένα σημαντικό ποσό 
χρημάτων τόσο από τον τακτικό προϋπολογισμό όσο και από το ΕΠΕΑΕΚ. Μια 
γενική εικόνα των δαπανών ανά είδος και πηγή χρηματοδότησης δίνεται στον 
πίνακα που ακολουθεί.
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Πίνακας 1. Δαπάνες για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης 
από το Σεπτέμβριο του 2005 έως και Δεκέμβριο του 2006.

Είδος Ποσά σε ευρώ Πηγές χρηματοδότησης

Αγορά βιβλίων 161.000,00 Προϋπολογισμός ΤΕΙ-Α

Προμήθεια αντικλεπτικού 26.000,00 Προϋπολογισμός ΤΕΙ-Α

Προμήθεια χαρτιού Α4 90.000,00 Προϋπολογισμός ΤΕΙ-Α

Ηλεκτρονικά περιοδικά 41.000,00 ΕΠΕΑΕΚ

Λογισμικό αυτοματοποίησης 131.747,00 ΕΠΕΑΕΚ

Βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων 518.906,00 ΕΠΕΑΕΚ

Βιβλιοδεσία ελληνικών & 40.000,00 ΕΠΕΑΕΚ

Προμήθεια βιβλίων 73.800,00 ΕΠΕΑΕΚ

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 24.199,00 ΕΠΕΑΕΚ

Σύνολο 1.106.652,00

Από Σεπτέμβριο 2005 έως Δεκέμβριο 2006, 
στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης, 
πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

Νέες συλλογές
Η Βιβλιοθήκη απέκτησε 1.700 νέους τίτλους ελληνικών και ξενόγλωσσων 
μονογραφιών, εμπλουτίστηκε η συλλογή των περιοδικών με 446 νέους τίτλους 
ενώ βιβλιοδετήθηκαν οι τόμοι των παλαιότερων περιοδικών. Επιπλέον, το 
τμήμα τεχνικής επεξεργασίας υλικού της Βιβλιοθήκης επεξεργάστηκε περίπου 
1.000 βιβλιογραφικές εγγραφές.

Τεχνολογική υποδομή αυτοματισμός και εξοπλισμός
Ολοκληρώθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων μεγάλων κεντρικών 
υπολογιστικών συστημάτων συμμετρικής πολυεπεξεργασίας, τεχνολογίας 
Xeon, μεγάλης υπολογιστικής ισχύος και δυναμικότητας. Κάθε κεντρικός 
υπολογιστής διαθέτει δικό του «έξυπνο» τροφοδοτικό, αδιάλειπτης παροχής 
τροφοδοσίας σε διάταξη πλεονασμού λειτουργίας. Η κεντρική παροχή ισχύος 
είναι ξεχωριστή για κάθε κεντρικό υπολογιστή. Το λειτουργικό σύστημα που 
είναι εγκατεστημένο στα κεντρικά συστήματα είναι Windows Server 2003 
Enterprise Edition SP1.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
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Επιπρόσθετα, κάθε κεντρικός υπολογιστής διαθέτει 6 δίσκους τεχνολογίας 
Ultra320 SCSI (hot swap), με το λειτουργικό σύστημα εγκατεστημένο σε 
διάταξη RAID-1, σύστημα αρχείων για τις διάφορες υπηρεσίες σε διάταξη 
RAID-5, με ένα δίσκο σε κατάσταση αναμονής για αντικατάσταση σε 
περίπτωση βλάβης. Τέλος διαθέτουν δίδυμες κάρτες σύνδεσης στο δίκτυο 
1GBps.
Οι κεντρικοί υπολογιστές παρέχουν σε 24ωρη βάση, τις υπηρεσίες: 
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), για τον έλεγχο πρόσβασης του 
προσωπικού στους πόρους της Βιβλιοθήκης
DNS (Domain Name System)
WEB, για τον ιστότοπο της κεντρικής βιβλιοθήκης και τη μηχανή πρόσβασης 
στο δημόσιο κατάλογο για την αναζήτηση τεκμηρίων όπως βιβλία, περιοδικά, 
πρότυπα, ταινίες, οπτικούς δίσκους
σύνδεση, με βάση το πρωτόκολλο Z39.50, με το Ζέφυρο, το σύστημα 
πρόσβασης στον κατάλογο των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών
αυτοματοποίηση βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ 5.5
πρόσβαση στις τοπικές βάσεις δεδομένων με το σύστημα ERL (σε σύνολο 22 
βάσεις δεδομένων που καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων των 
Σχολών του ΤΕΙ Αθήνας) και διασύνδεση στο πλήρες κείμενο άρθρων μέσω 
του συστήματος SilverLinker (ήδη ολοκληρώθηκε ο διεθνής διαγωνισμός για 
την ανανέωση των συνδρομών των βάσεων δεδομένων για το έτος 2007).

Στατιστικά στοιχεία κίνησης ιστότοπου βιβλιοθήκης (1/1/2001 έως 31/10/2006)
με αριθμό επισκεπτών και νέων επισκεπτών ανά μήνα.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
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Στατιστικά στοιχεία κίνησης ιστότοπου βιβλιοθήκης (1/1/2001 έως 31/10/2006)
με εύρος ζώνης (ΚΒ)  και αριθμό κλήσεων ανά μήνα.

Επιπλέον
Επανασχεδιάστηκαν οι ιστοσελίδες της βιβλιοθήκης σύμφωνα με το 
πρότυπο Unicode, καλύπτοντας δύο αναλύσεις: α) 800x600 εικονοστοιχεία 
για τα συστήματα χαμηλής ανάλυσης και β) 1024x768 εικονοστοιχεία για τα 
συστήματα υψηλής ανάλυσης. (ο ιστότοπος της Βιβλιοθήκης διατίθεται σε 
δύο γλώσσες, ελληνική και αγγλική ενώ η υλοποίηση του στηρίζεται στην 
τεχνολογία NET).
Ολοκληρώθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση τριών μεγάλων συστοιχιών 
οπτικών δίσκων DVD, χωρητικότητας 480 δίσκων ανά μονάδα, με σύνδεση 
μέσω αντίστοιχων ειδικών ισχυρών σταθμών εργασίας στο δίκτυο σε 24ωρη 
βάση (η συνολική αποθηκευτική ικανότητα για το σύνολο των μονάδων 
ξεπερνά τα 12,5ΤΒ).
Αναβαθμίστηκε η δικτυακή υποδομή του δικτύου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, 
με την αντικατάσταση όλων των συγκεντρωτήρων παλαιάς τεχνολογίας που 
παρείχαν εσωτερικές ταχύτητες 10Mbps και ταχύτητες σύνδεσης με το δίκτυο 
κορμού στα 100Mbps. Στην παρούσα φάση, το δίκτυο είναι εξοπλισμένο με 
τη σειρά μεταγωγέων δεδομένων Cisco Catalyst 3750G. Οι κατακόρυφες 
οδεύσεις από τους επιμέρους ορόφους του κτηρίου της Βιβλιοθήκης είναι 
1Gbps, ενώ οι οριζόντιες οδεύσεις έχουν ταχύτητα 100Mbps. Το δίκτυο όλων 
των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων είναι στο 1Gbps, ενώ το δίκτυο 
του προσωπικού καθώς και των χρηστών του δικτύου της Βιβλιοθήκης 
(ηλεκτρονικό αναγνωστήριο, αίθουσα τηλεδιάσκεψης) στα 100Mbps.
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Αντικαταστάθηκαν οι παλαιοί υπολογιστές του προσωπικού της κεντρικής 
βιβλιοθήκης με ισχυρούς σταθμούς εργασίας, με το λειτουργικό σύστημα 
Windows XP Professional SP2. Σε όλους τους σταθμούς εργασίας είναι 
εγκατεστημένο το πακέτο αυτοματοποίησης γραφείου Microsoft Office 
Professional Edition 2003. Οι σταθμοί εργασίας είναι ενταγμένοι στον τομέα 
library.teiath.gr, στον οποίο είναι ενεργές οι υπηρεσίες καταλόγου (Active 
Directory).
Για την υποστήριξη της τεχνικής επεξεργασίας υλικού από τους βιβλιοθηκονόμους 
ενεργοποιήθηκαν οι υπηρεσίες Web Dewey του οργανισμού OCLC και 
Classification Web της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου και εγκαταστάθηκαν στους 
σταθμούς εργασίας, οι εφαρμογές «Ελληνική Βιβλιογραφία» και «Αρχεία 
Καθιερωμένων Επικεφαλίδων» της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας.
Ολοκληρώθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος 
(υλισμικού-λογισμικού) εκτύπωσης και διαχείρισης κάρτας μέλους της 
Βιβλιοθήκης.
Ολοκληρώθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση σαρωτή για την ψηφιοποίηση 
εγγράφων και άλλου υλικού.
Εγκαταστάθηκε «έξυπνο» τριφασικό τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής 
τροφοδοσίας ισχύος 20KVA της εταιρίας PowerWare, σε αντικατάσταση 
παλαιότερου UPS, για την υποστήριξη των συστοιχιών οπτικών δίσκων, των 
ελεγκτικών σταθμών εργασίας που τις οδηγούν, καθώς και των σταθμών 
εργασίας που χρησιμοποιούνται για τα συστήματα δανεισμού.
Ολοκληρώθηκαν οι διαγωνισμοί για την προμήθεια λογισμικού 
αυτοματοποίησης βιβλιοθήκης. Η προμήθεια γίνεται στα πλαίσια του έργου 
«Αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης», Μέτρο 2.1, 
Ενέργεια 2.1.3.

Τηλεκπαίδευση - Αυτοματισμός
Το ΤΕΙ Αθήνας διαθέτει αίθουσα πολυμέσων η οποία χρησιμοποιείται για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς κάθε είδους (μαθήματα, παρουσιάσεις κ.α.) και 
για συναντήσεις εργασίας. Παρέχει ολοκληρωμένα συστήματα εικόνας, 
ήχου, προβολής εκπαιδευτικού υλικού και τηλεδιάσκεψης και έχοντας την 
κατάλληλη δικτυακή υποδομή επιτρέπει τηλεδιασκέψεις με ένα ή περισσότερα 
απομακρυσμένα σημεία σε υψηλές ταχύτητες. 
Η αίθουσα πολυμέσων είναι χωρητικότητας 24 ατόμων, παρέχει ευελιξία στο 
χειρισμό τοπικών και απομακρυσμένων πηγών εικόνας και ήχου και δίνει τη 
δυνατότητα καταγραφής αποθήκευσης και μετάδοσης των γεγονότων που 
λαμβάνουν χώρα στο χώρο. 
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Η αίθουσα τηλεδιάσκεψης διαθέτει τις παρακάτω δυνατότητες: 
συνεκπαίδευση από το ΤΕΙ Αθήνας με σπουδαστές, που βρίσκονται εκτός ΤΕΙ
τηλεκπαίδευση από απομακρυσμένο καθηγητή σε σπουδαστές του ΤΕΙ
τηλεδιάσκεψη πολλαπλών σημείων
τηλεδιάσκεψη ομάδων εργασίας 
τηλεδιάσκεψη από το γραφείο με χρήση Vpoint
βιντεοσκοπήσεις και μεταδόσεις συνεδρίων. 

Υπηρεσίες σε χρήστες
Η  Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ προσφέρει βασικές υπηρεσίες προς τους χρήστες και 
τους διευκολύνει στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο τους 
μέσω της χρησιμοποίησης του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού. 
Κάθε χρήστης έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης και στην 
εξελιγμένη μηχανή αναζήτησης, σκοπός της οποίας είναι η διευκόλυνση στην 
ανάκτηση της πληροφορίας. 
Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ-Α είναι μέλος του Συνδέσμου Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών και έχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 10.200 περίπου 
περιοδικών των παρακάτω εκδοτών:
 ACM 
   (Association of Computing Machinery) 
 ACS (American Chemical Society) 
 AIP (American Institute of Physics) 
 Blackwell 
 Cambridge University Press 
 Emerald 

 Institute of Physics 
 Lippincott Williams & Wilkins 
 Oxford University Press 
 SpringerLink 
 Taylor & Francis 
 Wiley 
 Wilson 

Επίσης έχει πρόσβαση στις παρακάτω Βιβλιογραφικές βάσεις και Βάσεις 
πλήρους κειμένου  καθώς και λεξικά.

Βάσεις
Γραμματεία Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων (Thesaurus Linguae Graecae)  
Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 12.000 Ελληνικών κειμένων και 3.700 
Ελλήνων συγγραφέων, χρονολογούμενα από τον Όμηρο έως το 1453 μ.Χ.
OCLC FirstSearch 
Πρόσβαση σε 12 βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων με δυνατότητα σύνδεσης 
στο πλήρες κείμενο διαφόρων περιοδικών.
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Scopus 
Πρόσβαση στη βιβλιογραφική βάση δεδομένων του Elsevier, με ταυτόχρονη 
αναζήτηση σε περισσότερους από 14.000 τίτλους επιστημονικών περιοδικών 
και στο Διαδίκτυο, και δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης με το πλήρες κείμενο 
του άρθρου, αν αυτό αποτελεί συνδρομή της ΚΕΑΒ (HEAL-Link). 
WilsonWebArt Index και Art Index Retrospective
Περιέχει δημοσιεύσεις των τελευταίων 55 χρόνων, σχετικές με την τέχνη
με αναφορές περιοδικών (στην αγγλική, τη γαλλική, γερμανική, ισπανική,
ολλανδική), επετηρίδων και δελτίων μουσείων Art Museum Image Gallery.
Διαθέτει πλούσια ψηφιακή πηγή εικόνων τέχνης και σχετικών πολυμέσων
από τις συλλογές διακεκριμένων μουσείων. 
Wilson OmniFile Select Full Text
Παρέχει το πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 1.600 τίτλους
περιοδικών.

Λεξικά
Grove Art 
Πλήρες κείμενο των λεξικών «The Dictionary of Art» και «The Oxford
Companion to Western Art», με περισσότερα από 1.500 σχέδια τέχνης.
Grove Music  
Πλήρες κείμενο των λεξικών «The New Grove Dictionary of Music and
Musicians», «The New Grove Dictionary of Opera» και «The New Grove 
Dictionary of Jazz», με περισσότερα από 500 ηχητικά παραδείγματα 
του Grove.
Oxford Reference Online 
Πλήρες κείμενο περισσότερων από 100 τίτλων λεξικών, εγκυκλοπαιδειών 
και άλλων έργων αναφοράς του Oxford University Press.

Παραρτήματα Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Εκτός από την κεντρική Βιβλιοθήκη, λειτουργεί και το παράρτημα της 
Βιβλιοθήκης στο ΕΡΓΑΣ που εξυπηρετεί τα τμήματα της ΣΕΥΠ. Πρόσφατα 
έγινε αναβάθμιση των λειτουργικών συστημάτων και εγκατάσταση του 
συστήματος μηχανογράφησης ΑΒΕΚΤ 55 και εμπλουτισμός της συλλογής με 
νέους τίτλους βιβλίων.
Επιπλέον σχεδιάστηκε και θα υλοποιηθεί το  νέο παράρτημα της Βιβλιοθήκης, 
στο κτίριο της οδού Θηβών. Η έναρξη λειτουργίας του παραρτήματος θα 
πραγματοποιηθεί με την έκδοση του παρόντος ισολογισμού.
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êÝíôñï 

1. Ρόλος του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου 

Τ ο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (Κ.Δ.Δ) του ΤΕΙ Αθήνας αποτελεί 
πυρήνα στήριξης όλων των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Από 

το 1998 έχει αναλάβει το σύνολο των υποχρεώσεων που αφορούν στην 
οργάνωση και λειτουργία του δικτύου δεδομένων του Ιδρύματος, το οποίο 
περιλαμβάνει την δομημένη καλωδιακή υποδομή, τον ενεργό εξοπλισμό 
και τις προσφερόμενες υπηρεσίες Διαδικτύου και του δικτύου δεδομένων. 
Είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του δικτύου δεδομένων του Ιδρύματος 
καθώς και την αξιοποίησή του για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. 
Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητές του Κ.Δ.Δ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση δικτυακών υπηρεσιών (ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, ιστοσελίδες (www), υπηρεσίες καταλόγου, απομακρυσμένη 
πρόσβαση dialup, κ.α) καθώς και ενσωμάτωση νέων 
διαχείριση ενεργού και παθητικού εξοπλισμού του δικτύου δεδομένων 
(διάρθρωση, επίβλεψη καλής λειτουργίας, εντοπισμός και αποκατάσταση 
βλαβών και εκτάκτων περιστατικών) 
υλοποίηση της πολιτικής του Ιδρύματος για την προστασία του δικτύου και των 
προσφερόμενων υπηρεσιών πληροφόρησης
αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης της ασφάλειας του δικτύου.

www.teiath.grwww.teiath.gr
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ενημέρωση  και τεχνική υποστήριξη των χρηστών (help-desk)
τεκμηρίωση  της καλωδιακής υποδομής του δικτύου δεδομένων, του ενεργού 
εξοπλισμού και των υπηρεσιών του
προγραμματισμός και πραγματοποίηση αναβαθμίσεων του δικτύου
παρακολούθηση της λειτουργίας του δικτύου και διαχείριση των πόρων του
εγκατάσταση νέων συνδέσεων και αλλαγή των χαρακτηριστικών των ήδη ενεργών
εγκατάσταση και διαχείριση προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής (π.χ, 
Τηλεδιασκέψεις, Τηλεεκπαιδεύσεις κ.α.)
σχεδιασμός και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών γραμμών σε συνεργασία 
με τον ΟΤΕ
παρακολούθηση της λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών γραμμών και 
αποκατάσταση βλαβών σε συνεργασία με τον ΟΤΕ
σύνταξη μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για τις δικτυακές επεκτάσεις 
και αναβαθμίσεις
διενέργεια διαγωνισμών για προμήθεια ή συντήρηση του δικτυακού εξοπλισμού
διαχείριση συμβολαίων συντήρησης και συνεργασία με αναδόχους εταιρείες
συνεργασία και επικοινωνία με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων δικτύων 
(Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο, Εθνικό Ερευνητικό Δίκτυο)
παροχή υπηρεσιών τηλεματικής σε τρίτους (Ερευνητικούς και Πανεπιστημιακούς 
Φορείς, Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς π.χ. Helpdesk ΕΔΕΤ, helpdesk 
πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΚΕΠΛΗΝΕΤ κ.α.).

1.1  Υποστήριξη ενεργού δικτυακού εξοπλισμού
Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του ΤΕΙ φροντίζει να διατηρεί σε υψηλά 
επίπεδα τις παρεχόμενες υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία, ασφαλή 
πρόσβαση και συνεχή λειτουργία του δικτύου. Έχει ευθύνη για την ομαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία του ενεργού εξοπλισμού των:
δικτύου κορμού
δευτερεύοντος δικτύου
δικτύου διανομής
εξωτερικών δικτυακών διασυνδέσεων των απομακρυσμένων κτιρίων
κεντρικών εξυπηρετητών

1.2  Υποστήριξη υπηρεσιών
Στο ΤΕΙ παρέχονται σήμερα οι εξής υπηρεσίες:
ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)  
World Wide Web (www)    
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μεταφορά προγραμμάτων και αρχείων (FTP)
ονοματολογία Διαδικτύου (DNS)
υπηρεσία Proxy
απομακρυσμένη πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Dialup)
υπηρεσία Καταλόγου (Directory Service) (Πιλοτικά)     
υπηρεσία Αρωγής Χρηστών (HelpDesk).

Ο κύκλος ζωής κάθε υπηρεσίας (προγραμματισμός και υλοποίηση
αναβαθμίσεων του δικτύου, e-mail, dns, dialup) που παρέχει το Κ.Δ.Δ. 
αποτελείται από τις παρακάτω λειτουργίες:
μελέτη και σχεδιασμός 
υλοποίηση, συντήρηση & ασφάλεια Δικτύων και Υπηρεσιών
τεχνική υποστήριξη (HelpDesk)
τεκμηρίωση.

1.3  Ασφάλεια δεδομένων
Το Κ.Δ.Δ. λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα  για την ασφαλή λειτουργία του 
δικτύου δεδομένων και συγκεκριμένα για:
την διασφάλιση του απορρήτου της διακινούμενης πληροφορίας από υποκλοπές
την διασφάλιση της αποθηκευμένης πληροφορίας (e-mail)
την ακεραιότητα των συστημάτων των κόμβων του δικτύου από μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

1.4  Τεκμηρίωση του δικτύου
Η τεκμηρίωση του δικτύου δεδομένων περιλαμβάνει: 
τα σχέδια καλωδιώσεων (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή Visio) οριζόντιας, 
κατακόρυφης καλωδίωσης και καλωδίωσης κορμού, πάνω στις κατόψεις των 
ορόφων όλων των κτιρίων του campus (κτιριακό συγκρότημα Αιγάλεω) και 
των απομακρυσμένων κτιρίων
την αρίθμηση και αποτύπωση παροχών  πάνω στις κατόψεις των ορόφων των 
κτιρίων
την αποτύπωση των patch-panels, ενεργού εξοπλισμού, καλωδίων και 
συνδετικών καλωδίων (χαλκός και ίνες), στους κατανεμητές
την καταγραφή της μικτονόμησης μεταξύ patch-panels και ενεργού εξοπλισμού, 
όλων των κατανεμητών δεδομένων
τα αποτελέσματα ελέγχου καλωδίωσης χαλκού και οπτικών ινών σύμφωνα 
με τα αντίστοιχα πρότυπα (TSB-36, TSB-40)
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την αποτύπωση των ενεργών συσκευών του δικτύου, ανά κτίριο και ανά όροφο
την τεκμηρίωση των τηλεπικοινωνιακών παροχών  συνδέσεων ενεργού εξοπλισμού
την τεκμηρίωση της διάρθρωσης όλων των ενεργών συσκευών του δικτύου.

1.5  Υποστήριξη χρηστών (Help Desk)
Η υπηρεσία Αρωγής Χρηστών (Ηelp Desk) δέχεται, καταγράφει και επιλύει τα 
δικτυακά προβλήματα των χρηστών. Συγκεκριμένα ασχολείται με:
νέες συνδέσεις χρηστών (ενεργοποίηση πριζών ή απομακρυσμένη πρόσβαση)
ακυρώσεις ή μεταφορές συνδέσεων
εγκατάσταση νέου δικτυακού εξοπλισμού
υποστήριξη υπηρεσιών δικτύου
τηλεφωνική υποστήριξη χρηστών
επίλυση βλαβών καλωδιακού εξοπλισμού.

2.  Περιγραφή του Δικτύου Δεδομένων

Σ τα πλαίσια του Γ΄ Κ.Π.Σ. το Δίκτυο του ΤΕΙ Αθήνας αναβαθμίστηκε από 
τεχνολογία ΑΤΜ σε τεχνολογία Gigabit. Άμεσος στόχος ήταν η ταχύτατη 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο, για την αδιάλειπτη πρόσβαση στις παγκόσμιες 
πηγές πληροφοριών από φοιτητές, ερευνητές, διοικητικό και εκπαιδευτικό 
προσωπικό. Η μελλοντική εισαγωγή τεχνολογιών IP νέας γενιάς, που 
παρέχουν εγγυήσεις ποιότητας υπηρεσιών, επιτρέπει την ποιοτική υλοποίηση 
εφαρμογών πολυμέσων πραγματικού χρόνου (ήχος, εικόνα, βίντεο) τόσο 
σε τοπικό επίπεδο (Intranet ΤΕΙ Αθήνας) όσο και μεταξύ των ακαδημαϊκών 
Ιδρυμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Έτσι, το δίκτυο του ΤΕΙ Αθήνας δεν 
αποτελεί πλέον ένα γρήγορο δίκτυο πρόσβασης, αλλά γίνεται πραγματικά μία 
πλατφόρμα υλοποίησης, ανάπτυξης και διάχυσης προηγμένων εφαρμογών 
τηλεματικής, όπως η τηλεδιάσκεψη, η τηλεκπαίδευση και η τηλεσυνεργασία, 
στην υπηρεσία της εκπαίδευσης και της έρευνας. Η αναβάθμιση του Δικτύου 
ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2004. 

Το 2006 το Δίκτυο Δεδομένων του ΤΕΙ Αθήνας επεκτάθηκε ως ακόλουθα:

2.1  Αναβάθμιση τεχνικής υποδομής
Δομημένη καλωδίωση
Επεκτάθηκε η δομημένη καλωδίωση στο κτιριακό συγκρότημα του Ιδρύματος 
και στα απομακρυσμένα κτίρια του ΕΡΓΑΣ και της οδού Θηβών, καλύπτοντας 
όλους τους ορόφους των κτιρίων αυτών. Εγκαταστάθηκαν συνολικά 1700 
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νέες παροχές, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για τηλέφωνο είτε για 
δεδομένα. Επεκτάθηκε επίσης και η υποδομή των οπτικών ινών στα κτίρια 
5Α, 5Β, 5Γ, 4ΙΙ, 9ΙΙ και Πολυγωνικό, συνδέοντάς τα με τον Κεντρικό Κόμβο του 
δικτύου.
Απομακρυσμένα κτίρια
Αναβαθμίστηκε η διασύνδεση των απομακρυσμένων κτιρίων ΕΡΓΑΣ και 
ΘΗΒΩΝ (πρώην Τιμαίου) με το δίκτυο του ΤΕΙ σε 1Mbps από 330Kbps. Η 
αναβάθμιση έγινε μέσω της ISDN γραμμής (2Mbps) που χρησιμοποιείται για 
την τηλεφωνική διασύνδεση των κτιρίων, εξοικονομώντας έτσι τα πάγια τέλη, 
που πλήρωνε το Ίδρυμα στον ΟΤΕ για 4 μισθωμένες γραμμές δεδομένων, 
τύπου Μ1020.
Αναβαθμίστηκε επίσης η ταχύτητα σύνδεσης του κτιρίου της οδού Μήλος από 
2 σε 4 Mbps με την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού (δρομολογητή, μεταγωγέα) 
και ειδικών modems SHDSL.
Ενεργός εξοπλισμός
Στα πλαίσια αναβάθμισης του Τηλεφωνικού Δικτύου του Ιδρύματος 
αναβαθμίστηκε το ακραίο δίκτυο πρόσβασης των χρηστών από απλό 
Ethernet (10Mbps) σε Fast Ethernet (100Mbps), με την αντικατάσταση 70 
απλών συγκεντρωτών (hubs) με μεταγωγείς (switches) υψηλών ταχητύτων. 
Έτσι κάθε Η/Υ στα γραφεία των χρηστών μπορεί να συνδεθεί σήμερα στο 
δίκτυο δεδομένων με ταχύτητα 100Mbps. Το δίκτυο διανομής, δίκτυο κορμού 
και η διασύνδεση του δικτύου δεδομένων του ΤΕΙ με το Internet (μέσω ΕΔΕΤ) 
είναι τεχνολογίας GigaEthernet (1000Mbps).
Επίσης, στα πλαίσια αναβάθμισης της τηλεφωνικής υποδομής εγκαταστάθηκαν 
στα γραφεία των Προϊσταμένων 30 περίπου τηλεφωνικές συσκευές VoiceIP 
για πιλοτική χρήση τηλεφώνου μέσα από το δίκτυο δεδομένων IP.

3. Γενική εικόνα του Δικτύου Δεδομένων του ΤΕΙ Αθήνας

Σ ήμερα, μετά την αναβάθμιση, το Δίκτυο αποτελείται από:
ήμερα, μετά την αναβάθμιση, το Δίκτυο αποτελείται από:

ένα δίκτυο κορμού τεχνολογίας Gigabit, ταχύτητας 1 Gbps. Όλα τα κτίρια του 
ΤΕΙ συνδέονται σε τοπολογία αστέρα με τον κεντρικό κόμβο με πολύτροπες 
οπτικές ίνες και τεχνολογία Gigabit 
ένα δίκτυο διανομής εντός των κτιρίων τεχνολογίας Fast Ethernet  
ένα δίκτυο πρόσβασης τεχνολογίας Ethernet/Fast Ethernet
δομημένη καλωδίωση κτιρίων με 2200 παροχές (πρίζες)
τοπικά δίκτυα (περίπου 50 LANs) εντός των κτιρίων του ΤΕΙ, που διασυνδέονται 
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Δίκτυο Κορμού Gigabit Ethernet του ΤΕΙ Αθήνας

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

στο δίκτυο κορμού μέσω μεταγωγέων (switches) Fast Ethernet 
ισχυρό δρομολογητή (router) για την διασύνδεση με τα απομακρυσμένα 
κτίρια του ΤΕΙ (στην οδό Μήλου, ΕΡΓΑΣ, στην οδό Θηβών) και το δίκτυο 
κορμού ΜΑΝ του ΕΔΕΤ2, τεχνολογίας DWDM (2,5 Gbps). Η διασύνδεση του 
ΤΕΙ Αθήνας με το ΕΔΕΤ2 είναι τεχνολογίας Gigabit (1Gbps)
εξειδικευμένους εξυπηρετητές (servers) που παρέχουν τις βασικές και 
προηγμένες δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές προς τους χρήστες.

Συνολικά υπάρχουν
1 x 7304 router Cisco, με  Gigabit και WAN interfaces
1 x 6509 switch L2 & L3 κεντρικός μεταγωγέας με 32 Gigabit interfaces για 
συνδέσεις με τα κτίρια του campus
2 x PIX 525 Firewall Cisco για την ασφάλεια του δικτύου από εξωτερικές επιθέσεις
1 x 5400 Access Server Cisco (με 8 ISDN PRI γραμμές) για τις dialup συνδέσεις 
1 x 2610 router Cisco για την διασύνδεση με το κτίριο της οδού Μήλου
55 x 3750 και 15 x 3550 switches Cisco Fast Ethernet/Ethernet με Gigabit trunks
10 x 8326 switches Allied Telesyn Fast Ethernet/Ethernet με Gigabit trunks
10 x 3300 switches 3Com
8 x Servers SUN για τη υποστήριξη των προσφερόμενων υπηρεσιών Internet.

Μία γενική εικόνα του Δικτύου Δεδομένων απεικονίζεται στο παρακάτω 
σχέδιο: 
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4.  Στατιστικά Εξυπηρέτησης Χρηστών

4.1 Υπηρεσίες Internet
Tα παρακάτω μεγέθη αφορούν στοιχεία για τα 2 τελευταία χρόνια (2005-2006) 
Αιτήματα Web:  100
Εξυπηρετήθηκαν συνολικά 100 αιτήματα web για αλλαγές και συντήρηση 
των web σελίδων. Επιπρόσθετα δημιουργήθηκαν 40 λογαριασμοί χρηστών 
και η απαραίτητη υποδομή για την διαχείριση των δικτυακών σελίδων των 
Τμημάτων και Υπηρεσιών του ιδρύματος από τους αντίστοιχους διαχειριστές 
web, τοπικά ή απομακρυσμένα.
Αιτήματα DNS:  30
Διεκπεραιώθηκαν 30 αιτήσεις DNS, σχετικά με την προσθήκη νέων ονομάτων 
κάτω από το domain teiath.gr, καθώς και για την δημιουργία νέων ζωνών.
Αιτήματα προβλημάτων mail:  250
Τα αιτήματα αυτά αφορούσαν:
προβλήματα λήψης e-mail επειδή ότι ο αποστολέας ήταν σε black list (i.e. 
yahoο.com)
προβλήματα λήψης e-mail επειδή τα εισερχόμενα μηνύματα ήταν μολυσμένα 
και καθαρίζονταν από το κεντρικό αντιβιοτικό λογισμικό 
προβλήματα λήψης e-mail επειδή τα εισερχόμενα μηνύματα είχαν 
απαγορευμένα θέματα (subject) και κόβονταν από το κεντρικό AntiSpam 
φίλτρο του εξυπηρετητή mail
προβλήματα σε αποστολή και λήψη e-mail από ADSL γραμμή λόγω άγνοιας 
σωστών ρυθμίσεων και χειρισμών από τους χρήστες
επανειλημμένα προβλήματα επειδή οι προσωπικοί υπολογιστές PC των 
χρηστών ήταν μολυσμένοι, χωρίς να το αντιλαμβάνονταν οι χρήστες
προβλήματα ρυθμίσεων στους mail clients (outlook).

4.2 Υποστήριξη χρηστών σε δικτυακά θέματα: 
Κατά το διάστημα 2005 έως 2006 εξυπηρετήθηκαν τα ακόλουθα αιτήματα 
που αφορούσαν κυρίως ρυθμίσεις Η/Υ σχετικά με την διασύνδεση στο 
Δίκτυο/Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες Internet. Η υποστήριξη αυτή έγινε τοπικά 
στους χώρους των χρηστών.
Αιτήματα προβλημάτων Η/Υ: 1.030
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5.  Στατιστικά χρηστών και κίνησης
Πλήθος ενεργών e-mail στον κεντρικό mail server: 1.415
Πλήθος ενεργών  dial-up χρηστών στον dial-up server: 5.200
Πλήθος τομέων DNS  που εξυπηρετούνται: 35
Πλήθος μολυσμένων μηνυμάτων: 11.000 μολυσμένα e-mail  σε σύνολο 435.840 
τον μήνα.
Πλήθος μηνυμάτων που ο αποστολέας του βρίσκεται σε black λίστα: 106.578 σε 
σύνολο 435.840 τον μήνα.
Πλήθος μηνυμάτων που εντοπίζονται από το AntiSpam λογισμικό: 7.500 σε 
σύνολο 435.840 τον μήνα
Νέες συνδέσεις Internet: 75

Η κατανομή των λογαριασμών email και dialup την τελευταία διετία
παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες:

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Κατανομή λογαριασμών dialup προσωπικού

Μόνιμο Ε.Π. Έκτακτο Ε.Π. Διοικητικό Προσωπικό Σύνολο

2005 - 2006 40 86 39 165

Η καθημερινή κίνηση προς το Internet δεν ξεπερνά το 5% (50Mbps) της μέγιστης 
χωρητικότητας της διασύνδεσης του ΤΕΙ με το ΕΔΕΤ (1000Μbps), όπως φαίνεται 
από τα διαγράμματα κίνησης της επόμενης σελίδας:

Κατανομή 

Κλάδος

20
05

 - 
20

06

Σύ
νο

λο

Μόνιμο Ε.Π. 54 628

Έκτακτο Ε.Π. 62 235

Διοικητικό 
Προσωπικό 32 302

Δ.Π. με Σύμβαση 11 85

Φοιτητές 
Πρακτική 2 68

Υπόλοιποι 6 97

Σύνολο 167 1415

Κατανομή λογαριασμών 
φοιτητών dialup ανά Σχολή

20
05

20
06

Σύ
νο

λο

ΣΤΕΦ 293 110 403

ΣΓΤΚΣ 106 25 131

ΣΔΟ 112 75 187

ΣΤΕΤΡΟΔ 35 17 52

ΣΕΥΠ 130 46 176

Μεταπτυχιακοί 9 4 13

Σύνολο 685 277 962
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Ημερήσια κίνηση προς ΕΔΕΤ (8/11/06)
Max In: 53.9 Mb/s (5.4%)  /  Average In: 16.2 Mb/s (1.6%)  /  Current In: 20.9 Mb/s (2.1%)
Max Out: 53.0 Mb/s (5.3%)  /  Average Out: 22.0 Mb/s (2.2%)  /  Current Out: 23.2 Mb/s (2.3%)

Εβδομαδιαία κίνηση προς ΕΔΕΤ (Week 45 2006)
Max In: 53.9 Mb/s (5.4%)  /  Average In: 13.2 Mb/s (1.3%)  /  Current In: 15.1 Mb/s (1.5%)
Max Out: 77.3 Mb/s (7.7%)  /  Average Out: 21.9 Mb/s (2.2%)  /  Current Out: 24.2 Mb/s (2.4%)

Μηνιαία κίνηση προς ΕΔΕΤ (Οκτώβριος 2006)
Max In: 78.0 Mb/s (7.8%)  /  Average In: 10.3 Mb/s (1.0%)  /  Current In: 25.4 Mb/s (2.5%)
Max Out: 77.3 Mb/s (7.7%)  /  Average Out: 22.8 Mb/s (2.3%)  /  Current Out: 24.5 Mb/s (2.5%)

Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  Κ Ι Ν Η Σ Η Σ
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6. Αναβάθμιση και ανάπτυξη Υπηρεσιών Internet

Π αρά την σοβαρή έλλειψη προσωπικού, τα τελευταία δύο χρόνια 
έγιναν οι ακόλουθες εργασίες αναβάθμισης των Υπηρεσιών Internet, 

παράλληλα με την διαχείριση και την υποστήριξή τους:
αναβαθμίστηκε η υπηρεσία dialup των φοιτητών με την απόκτηση νέων 
IP διευθύνσεων (1024 συνολικά) από το RIPE και έγιναν οι απαραίτητες 
ρυθμίσεις του εξοπλισμού σε συνεργασία με το ΕΔΕΤ ώστε οι φοιτητές να 
έχουν την δυνατότητα οικονομικής ADSL διασύνδεσης με το Διαδίκτυο μέσω 
των ISP και ταυτόχρονα να έχουν πρόσβαση στους πόρους του Ιδρύματος 
(mail servers, βάσεις πληροφοριών του εξωτερικού κ.α.)   
αναβάθμιση της υπηρεσίας web του Ιδρύματος σε νέo server και με λογισμικό 
τελευταίας έκδοσης
υλοποίηση νέας web πλατφόρμας με χρήση των πακέτων λογισμικού 
apache2, ssl, MySql, Php στους servers athena, iason και hercules
δημιουργία 7 ιδεατών web εξυπηρετητών (virtual hosts) στον κεντρικό web 
server του ιδρύματος
ανάπτυξη υπηρεσίας email για τους φοιτητές σε νέο server (υπηρεσία δεν 
έχει δοθεί ακόμα στη παραγωγή ελλείψει προσωπικού και εκπαίδευσης των 
γραμματειών των Τμημάτων)
υλοποίηση λύσης secure file transfer (sftp) για την μεταφορά αρχείων στον 
server athena για αύξηση της ασφάλειας του μηχανήματος
υλοποίηση και ενεργοποίηση RBL filtering στον κεντρικό mail server του 
ιδρύματος για ασφαλή λήψη email, φιλτράροντας τα μολυσμένα για την 
προστασία των χρηστών
εγκατάσταση 2 ζευγών δίσκων στους servers hermes και hercules ώστε 
να γίνει δυνατή η υλοποίηση RAID 1 (mirroring) του συστήματος και των 
γραμματοθυρίδων των χρηστών
εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης συστήματος webmin πάνω από ασφαλή 
πρόσβαση (ssl) στους server hermes και hercules και παραμετροποίησή του
αναβάθμιση των φίλτρων email σε πλήθος και σε είδος (συνολικό πλήθος 
φίλτρων: 135)
αναβάθμιση του λογισμικού ανοιχτού κώδικα της υπηρεσίας proxy
αναβάθμιση του λογισμικού bind σε όλους τους name servers (3) του ιδρύματος
εγκατάσταση νέας πιλοτικής λειτουργίας freeradius σε δεύτερο H/Y, για 
τη δημιουργία εφεδρείας της υπηρεσίας πιστοποίησης dialup χρηστών με 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
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αναβαθμισμένο εξοπλισμό και με πιο ασφαλές λογισμικό (υπηρεσία αυτή 
βρίσκεται σε στάδιο πιλοτικής λειτουργίας για την επίλυση των τεχνικών 
λειτουργικών προβλημάτων της)
εγκατάσταση νέας πιλοτικής λειτουργίας τύπου webmail στους server hermes 
και  hercules με το λογισμικό usermin (το λογισμικό λειτουργεί κανονικά και 
ευρίσκεται σε φάση αξιολόγησης)
τακτική αναβάθμιση της search engine του αντιβιοτικού ανοιχτού κώδικα του 
server hercules
εγκατάσταση λογισμικού spamassassin στον server hercules 
εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης χρηστών (curbas) στον server hercules. 
εγκατάσταση λογισμικού openldap στον server iason. (πιλοτική φάση)
εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης λιστών mailman στον Hercules (δημιουργία 
και διαχείριση λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε πιλοτική φάση)
ενημέρωση διαγραμμάτων MRTG σε τακτική βάση
ανάπτυξη νέων φίλτρων (spamassassin, spamassasmilter, σε πρόσφατες 
εκδόσεις λογισμικού sendmail) για βελτίωση της ασφάλειας στον server iason. 
αξιολόγηση φίλτρου sasl (ευρίσκεται σε φάση υλοποίησης και αξιολόγησης 
ώστε να μεταφερθεί μελλοντικά στον server hermes).

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
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êïéíùíéêÞêïéíùíéêÞ 

Η Κοινωνική Συμβουλευτική Υπηρεσία λειτουργεί στο ΤΕΙ Αθήνας από το 
1989 και στόχος της είναι να σταθεί δίπλα στους φοιτητές παρέχοντας 

ενημέρωση, ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευάγγελος Παπαγεωργίου, καθηγητής,
Νευρολόγος - Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπευτής
Η Κοινωνική Συμβουλευτική Υπηρεσία στελεχώνεται από μία μόνιμη 
κοινωνική λειτουργό, τρείς ψυχολόγους και πέντε άλλους επιστημονικούς 
συνεργάτες συναφών ειδικοτήτων.

Υπηρεσίες που παρέχει η Κοινωνική Συμβουλευτική Υπηρεσία:
α. Πρόληψη
Η Κοινωνική Συμβουλευτική Υπηρεσία επιδιώκει να ενημερώσει και να 
ευαισθητοποιήσει την εκπαιδευτική κοινότητα σε ψυχο-κοινωνικά θέματα.
Η δράση αυτή περιλαμβάνει συζητήσεις σε μικρές ομάδες, εκπαιδευτικές 
ημερίδες και έκδοση ενημερωτικού υλικού καθώς και την διοργάνωση της 
εβδομάδας επικοινωνίας, στα πλαίσια της οποίας γίνεται προσπάθεια να 
ενημερωθεί η κοινότητα του ΤΕΙ για τα προβλήματα της τοξικοεξάρτησης 
και για τα υπάρχοντα προγράμματα σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ και τις 
κοινότητές του. 
Ενδεικτικά πραγματοποιήθηκαν:
Σεμινάρια για φοιτητές με θέματα:
“Η κατανόηση του φαινόμενου της τοξικοεξάρησης και η πρόληψή του σε 
συνεργασία με την Κινητή Ομάδα Πρόληψης «Πήγασος» και τον Τομέα 
Πρόληψης του ΚΕ.Θ.Ε.Α.”  



óõìâïõëåõôéêÞ 
õðçñåóßá
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“Οι κοινωνικές  δεξιότητες” 
“Οι δεξιότητες μελέτης” 
“Γιατί δεν παίρνω αυτό που μου αξίζει”
“Πώς να διεκδικώ, στη σχολή, στις σχέσεις μου με τους με τους φίλους, 
στη δουλειά μου” 
“Εκπαίδευση σε στρατηγικές διαχείρισης του άγχους”
Τον συντονισμό των σεμιναρίων είχαν ψυχολόγοι συνεργάτες της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας.
Σεμινάρια για το Διοικητικό & Εκπαιδευτικό προσωπικό 
με θέματα:
«Η βία κατά των γυναικών, ερευνητικά δεδομένα - Σύγχρονοι προβληματισμοί» 
«Προκατάληψη γύρω από την ψυχική ασθένεια και η διαχείριση κρίσεων στο 
φοιτητικό πληθυσμό» 
«Διαχείριση στρες - τεχνικές χαλάρωσης». 
Διοργάνωση ημερίδας με θέμα:
«H εκπαίδευση κωφών - βαρήκοων ατόμων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» 
Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων για τους φοιτητές, 
με θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία, όπως
αλκοόλ - χρήση, κατάχρηση, εξάρτηση
διαταραχές στην πρόσληψη τροφής - ψυχογενής ανορεξία, ψυχογενής βουλιμία
άγχος
κατάθλιψη.
Διοργάνωση της εβδομάδας επικοινωνίας
Πρόκειται για μία εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε 
συνεργασία με τις θεραπευτικές κοινότητες του ΚΕΘΕΑ, την Κινητή Ομάδα 
Ενημέρωσης «ΠΗΓΑΣΟΣ», το Κέντρο Πρόληψης Εξάρτησης Αγωγής Υγείας 
«ΑΡΞΙΣ» των Δήμων Αγ. Βαρβάρας, Αιγάλεω και Χαϊδαρίου και το Φορέα 
Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Κοινωνικού Κεφαλαίου για την αντιμετώπιση 
του κοινωνικού αποκλεισμού «ΚΛΙΜΑΚΑ».
Στα πλαίσια της εκδήλωσης διοργανώνονται εκθέσεις φωτογραφίας και 
ζωγραφικής, ημερίδες, ανοιχτές ομιλίες στο θέμα της τοξικοεξάρτησης κ.λ.π.

β. Συμβουλευτική
Παρέχεται ατομική και συμβουλευτική υπηρεσία στους σπουδαστές για την 
αντιμετώπιση δυσκολιών ή προβλημάτων που μπορεί να σχετίζονται με:
εκδηλώσεις άγχους, κατάθλιψη, άγχος εξετάσεων
την ψυχική υγεία 
οικογενειακά - κοινωνικά προβλήματα 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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τις διαπροσωπικές σχέσεις  
δυσκολίες στις σπουδές και προσαρμογής στην σπουδαστική κοινότητα 
(κυρίως αλλοδαπών σπουδαστών, με ειδικές ανάγκες κ.λ.π).
Στον τομέα της συμβουλευτικής παρέμβασης πραγματοποιήθηκαν ατομικές 
συνεδρίες με σπουδαστές και μέλη του εκπαιδευτικού και διοικητικού 
προσωπικού για την αντιμετώπιση δυσκολιών ή προβλημάτων. 
Το 2005 πραγματοποιήθηκαν  180 επισκέψεις στην Κοινωνική Υπηρεσία και 
το 2006, 250 επισκέψεις.

γ. Έρευνα
Η έρευνα γύρω από τις ανάγκες και τα προβλήματα των φοιτητών του ΤΕΙ 
είναι βασική επιδίωξη της Κοινωνικής Συμβουλευτικής Υπηρεσίας.
Στον τομέα αυτόν πραγματοποιήθηκαν: 
έρευνα με αντικείμενο τις στρατηγικές αντιμετώπισης  του άγχους  των  
πρωτοετών  σπουδαστών του ΤΕΙ Αθήνας των Κ. Ζγαντζούρη, Κ. Ρούσσου 
Ε. Παπαγεωργίου.
έρευνα με αντικείμενο την ανίχνευση τάσεων εξάρτησης από ψυχοδραστικές 
ουσίες στον σπουδαστικό πληθυσμό του ΤΕΙ-Α. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη.

δ. Πρόγραμμα Υποστήριξης για κωφούς - βαρήκοους φοιτητές
Το πρόγραμμα παροχής βοήθειας στους κωφούς και βαρήκοους φοιτητές 
εφαρμόζεται για ένατη συνεχή χρονιά. 
Στόχος του προγράμματος είναι η ένταξη των παραπάνω φοιτητών 
στην εκπαιδευτική διαδικασία με τη δημιουργία περιβάλλοντος στήριξης,
ενημέρωσης και επικοινωνίας.  
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005-06 στο πρόγραμμα συμμετείχαν 17 κωφοί ή 
βαρήκοοι φοιτητές και στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος συμμετέχουν 18 φοιτητές.
Η προσπάθεια ένταξης των φοιτητών υποστηρίζεται:
με εβδομαδιαίες συναντήσεις που πραγματοποιούνται στον χώρο
της Κοινωνικής Υπηρεσίας, με τους Υπεύθυνους του προγράμματος 
με την λειτουργία του ειδικού φροντιστηριακού τμήματος διδασκαλίας
Αγγλικής γλώσσας από καθηγήτρια Αγγλικών και βοηθό - διερμηνέα 
με την λειτουργία φροντιστηριακού προγράμματος σε μαθήματα, κυρίως
Γραφιστικής (λόγω των πολλών κωφών φοιτητών στο τμήμα Γραφιστικής). 
Τα φροντιστηριακά μαθήματα για τα έτη 2005 και 2006, έχει αναλάβει κωφός 
απόφοιτος του συγκεκριμένου τμήματος 
με την πρόσληψη εργαστηριακού συνεργάτη - διερμηνέα ελληνικής νοηματικής 
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γλώσσας, καλύπτοντας με την παρουσία του, μέρος των αναγκών διερμηνείας 
των φοιτητών μας
με την προσπάθεια κάλυψης των επιπλέον αναγκών σε διερμηνεία, από 
εθελοντές  διερμηνείς και διερμηνείς των Σωματείων Κωφών. 

Πραγματοποιηθείσες ενέργειες στα πλαίσια του προγράμματος

Προώθηση θεσμικών αλλαγών
Η Κοινωνική Υπηρεσία στα πλαίσια της προσπάθειας βελτίωσης των 
συνθηκών εκπαίδευσης των κωφών φοιτητών υπέβαλε μέσω του Συμβουλίου 
του ΤΕΙ, πρόταση προς το τμήμα υποστήριξης και φοιτητικής μέριμνας του 
ΥΠΕΠΘ για την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης που θα καλύπτει την 
πρόσληψη διερμηνέων στο ΤΕΙ-Α.

Συνεργασίες - Επικοινωνία 
Η Κοινωνική Υπηρεσία συνεργάστηκε με κοινωνικούς φορείς, Δήμους, 
Υπηρεσίες  Ψυχικής Υγείας, Υπηρεσίες Πρόνοιας και Ιδρύματα για την 
προώθηση αιτημάτων των φοιτητών. 
Παράλληλα, σε συνεργασία με την υπεύθυνη του προγράμματος, κ. Γκλίνου, 
καθηγήτρια του τμήματος Γραφιστικής, δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό υλικό 
(CD-ROM), που περιλαμβάνει ορολογία του μαθήματος γραφιστικής στην 
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα στα πλαίσια αναμόρφωσης του προπτυχιακού 
εκπαιδευτικού προγράμματος (ΕΠΕΑΕΚ).
Επίσης συνεργάστηκε με τους καθηγητές Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
των Ειδικών Σχολείων Κωφών Αγ. Παρασκευής και Αργυρούπολης και 
ενημέρωσε τους μαθητές σχετικά με τις παροχές που τους εξασφαλίζονται 
απο το ΤΕΙ μέσω του προαναφερθέντος προγράμματος για την διευκόλυνση 
των σπουδών τους σε ορισμένα τμήματα. 

Η συμμετοχή των φοιτητών σε όλες τις δραστηριότητες της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας, η αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα 

καθώς και η μη εγκατάλειψη των σπουδών τους, αποδεικνύει ότι η λειτουργία 
αυτού του προγράμματος είναι επιτυχής και διευκολύνει την εκπαίδευσή 
τους.
Είναι δε πολύ σημαντικό να συνεχιστεί η ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη 
των φοιτητών, η λειτουργία των δύο ειδικών τμημάτων και να ενισχυθεί με 
περισσότερες ώρες η παροχή διερμηνείας. 
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Τ ο ΤΕΙ Αθήνας διαθέτει Γυμναστήριο  με άρτιο εξοπλισμό και εξειδικευμένο 
προσωπικό. 

Στον χώρο του Γυμναστηρίου πραγματοποιούνται διάφορες δραστηριότητες 
(aerobic, μυϊκή ενδυνάμωση, ξιφασκία, κ.λ.π.) στις οποίες συμμετέχουν καθημερινά 
250 περίπου άτομα (φοιτητές, εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό). 
Επίσης, λόγω της καταλληλότητας και του εξοπλισμού του χώρου, στο 
γυμναστήριο πραγματοποιούνται τα μαθήματα Αισθητικής Γυμναστικής Ι,ΙΙ,ΙΙΙ και 
Κινησιολογίας  του τμήματος Αισθητικής της ΣΕΥΠ, από τους καθηγητές της 
Φυσικής Αγωγής. 

Αθλητικές δραστηριότητες 
Η ακαδημαϊκή χρονιά 2005 - 2006 ήταν ιδιαίτερα πλούσια σε αθλητικές 
δραστηριότητες. Ειδικότερα, οι αθλητικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
ήταν οι ακόλουθες: 

  Καλαθοσφαίριση  
Ύστερα από τις επιτυχίες των δύο προηγούμενων ετών, τόσο στο εσωτερικό 
όσο και στο εξωτερικό, οι ομάδες καλαθοσφαίρισης συνέχισαν την καλή τους 
πορεία. Οι προπονήσεις των αντιπροσωπευτικών ομάδων και των φοιτητών που 
ενδιαφέρονται για το άθλημα, πραγματοποιούνται τρεις φορές την εβδομάδα 

öõóéêÞò áãùãÞò



- 81 -ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

στο κλειστό Γυμναστήριο του ΕΑΚ Αιγάλεω. Το προγραμματισμένο εσωτερικό 
πρωτάθλημα μεταξύ των Τμημάτων δεν ολοκληρώθηκε λόγω των καταλήψεων 
του Ιουνίου 2006.

  Πετοσφαίριση 
Οι προπονήσεις των ομάδων πετοσφαίρισης πραγματοποιήθηκαν στο κλειστό 
Γυμναστήριο Ε.Α.Κ. Αιγάλεω και οι προσπάθειες επιβραβεύτηκαν με τις 
συμμετοχές στο Πανελλήνιο και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Στις προπονήσεις μπορούν να συμμετάσχουν και φοιτητές που ενδιαφέρονται 
για το άθλημα. Το προγραμματισμένο εσωτερικό πρωτάθλημα μεταξύ των 
Τμημάτων δεν ολοκληρώθηκε λόγω των καταλήψεων τον Ιούνιο του 2006.

  Υδατοσφαίριση - Κολύμβηση 
Για την πραγματοποίηση αυτών των δύο αθλημάτων χρησιμοποιήθηκαν τα 
κολυμβητήρια του Χαϊδαρίου και του Αιγάλεω, τα οποία παραχωρήθηκαν από 
τις διοικήσεις τους στο Ίδρυμα σε καθημερινή βάση. Η συμμετοχή φοιτητών 
ήταν μεγάλη και εκτός από την εκμάθηση κολύμβησης και τις προπονήσεις 
Υδατοσφαίρισης πραγματοποιήθηκαν και μαθήματα γυμναστικής στο νερό 
(aqua aerobic), τόσο για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές και καθηγητές όσο και 
στα πλαίσια του μαθήματος Αισθητική Γυμναστική ΙΙ του Τμήματος Αισθητικής 
της ΣΕΥΠ.  

 Στίβος 
Το 2006 ήταν μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά για τα αγωνίσματα του στίβου, 
ξεκινώντας από το Πανελλήνιο Φοιτητικό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου που 
πραγματοποιήθηκε στην Αρεόπολη της Μάνης τον Μάρτη του ιδίου έτους. 
Την 2η θέση στις γυναίκες κατέλαβε η φοιτήτρια Κοκκιναρίου Ειρήνη από το 
τμήμα Διακοσμητικής, η οποία είναι και πρωταθλήτρια Ελλάδος στα 3000m με 
φυσικά εμπόδια και εκπροσώπησε την χώρα μας όλη την χρονιά σε αυτό το 
αγώνισμα. 
Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε ο φοιτητής του τμήματος Αισθητικής Αρβάλης 
Παντελής ο οποίος κατέλαβε την 4η θέση.
Κατά την διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν προπονήσεις τρεις φορές 
την εβδομάδα για την αντιπροσωπευτική ομάδα στίβου και για τους φοιτητές, 
εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους.
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 Αντισφαίριση (τέννις) - Επιτραπέζια Αντισφαίριση (πινγκ-πονγκ)  
Οι προπονήσεις του τέννις γίνονταν 3 φορές την εβδομάδα και σε αυτές 
συμμετείχαν φοιτητές, εκπαιδευτικοί και διοικητικό προσωπικό. Στα πλαίσια 
του αθλήματος πραγματοποιήθηκε εσωτερικό πρωτάθλημα αντισφαίρισης με 
συμμετοχή 28 φοιτητών και 16 φοιτητριών. Την 1η θέση στους άνδρες κατέλαβε 
ο Κων/νος Παπαγεωργίου και στις γυναίκες η Βαρβάρα Μπαστιά.
Επίσης, με συνεργασία της Σχολής ΣΔΟ και του ΚΞΓΦΑ πραγματοποιήθηκε 
τουρνουά ρακέτας και μικρής μπάλας (τέννις, πίνγκ - πονγκ) με συμμετοχή 
φοιτητών, εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού. Στο τέννις συμμετείχαν και 
το ΤΕΙ Πειραιά, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, η ΑΣΟΕΕ, το Πανεπιστήμιο Πειραιά 
και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Νικητής στους άνδρες αναδείχτηκε ο Γεώργιος 
Παντελίδης και στις γυναίκες η Βαρβάρα Μπαστιά, και οι δύο από το ΤΕΙ Αθήνας. 
Οι συμμετοχές στο πινγκ - πονγκ ήταν μόνο από το Ίδρυμά μας και νικητές 
αναδείχτηκαν ο Κοντόπουλος Γιάννης στους άνδρες και η Σταυρινούδη στις 
γυναίκες.
Επίσης, τον Νοέμβριο του 2005 πραγματοποιήθηκε φοιτητικό πρωτάθλημα 
πινγκ - πονγκ στα Χανιά της Κρήτης, όπου το ΤΕΙ είχε αξιόλογη συμμετοχή. 

 Ξιφασκία - Σκάκι 
Το ενδιαφέρον και συμμετοχή στο άθλημα της Ξιφασκίας ήταν και είναι ιδιαίτερα 
μεγάλο από την πλευρά των φοιτητών. Οι προπονήσεις του αθλήματος 
πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα στο χώρο του Γυμναστηρίου.
Το ΤΕΙ Αθήνας συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκακιού, που 
πραγματοποιήθηκε στα Χανιά της Κρήτης το Νοέμβριο του 2005.

 Χιονοδρομίες - Θαλάσσια Αθλήματα 
Με δαπάνες του Ιδρύματος πραγματοποιήθηκαν τρεις εκπαιδευτικές εκδρομές 
στον Παρνασσό για την εκμάθηση σκι.

Διοργάνωση  της προκριματικής φάσης του Β ομίλου του Πανελλήνιου 
Φοιτητικού Πρωταθλήματος 
Το ΤΕΙ Αθήνας από τις 27-2-06 έως τις 21-3-06 διοργάνωσε την προκριματική 
φάση του Β΄ομίλου του Πανελλήνιου Φοιτητικού Πρωταθλήματος για τα αθλήματα 
Ποδοσφαίρου - Καλαθοσφαίρισης - Πετοσφαίρισης.
Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν εκτός από το ΤΕΙ Αθήνας, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Πειραιά. 
To TEI Aθήνας προκρίθηκε καταλαμβάνοντας την 1η θέση στα αγωνίσματα 
Ποδοσφαίρου, Καλαθοσφαίρισης ανδρών - γυναικών, Πετοσφαίρισης ανδρών.
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Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα
 Συμμετοχή της ομάδας Υδατοσφαίρισης του ΤΕΙ Αθήνας στο 1st European 
University Waterpolo Trophy 
Η Ελληνική ομάδα Υδατοσφαίρισης, αν και συμμετείχε για πρώτη φορά στο 1st 
European University Waterpolo Trophy (στην Ολλανδία) αντιμετώπισε ομάδες 
πολύ καλού επιπέδου και αναδείχτηκε νικήτρια σε όλες τις αναμετρήσεις 
φτάνοντας στον τελικό. Εκεί αντιμετώπισε την ομάδα του Πανεπιστημίου του 
Λονδίνου και τη νίκησε 12-9 αποδεικνύοντας τη δυναμική της για το μέλλον. 
Καλύτερος παίκτης της διοργάνωσης, σύμφωνα με την ψηφοφορία προπονητών, 
διαιτητών και αθλητών, αναδείχτηκε ο φοιτητής του Ιδρύματός μας Δανιήλ 
Δικαίος
 Συμμετοχή της ομάδας Πετοσφαίρισης στο European University Volleyball 
Championship
Η ομάδα μας κατέλαβε την 11η θέση σε σύνολο 20 ομάδων. 
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Τ ο ΤΕΙ, με τις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας, καλείται να δώσει την 
απαιτούμενη οικονομική ενίσχυση στους φοιτητές έτσι ώστε η ανώτατη 

εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στην έννοια του δημόσιου αγαθού.
Η φοιτητική μέριμνα ενός Τεχνολογικού Ιδρύματος δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο 
στην σίτιση, στέγαση και μεταφορά των φοιτητών, αλλά θα πρέπει να δίνει στους 
φοιτητές ευκαιρίες και δυνατότητες να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους πριν 
αρχίσουν την επαγγελματική τους ζωή. Στα πλαίσια αυτής της προοπτικής έγιναν 
τα παρακάτω:

Εντατικοποιήθηκε η προσπάθεια για την όσο το δυνατόν πληρέστερη
πληροφόρηση των φοιτητών σχετικά  με θέματα της προπτυχιακής 
και μεταπτυχιακής τους ζωής και της μελλοντικής τους επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας.

Συνεχίστηκε η υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης
και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ, τα οποία
έχουν ως στόχο την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας 
έτσι ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες 
της αγοράς εργασίας.

Αναπτύχθηκε και ενισχύθηκε ο ρόλος της Κοινωνικής Συμβουλευτικής
Υπηρεσίας, η οποία παρέχει ενημέρωση, στήριξη και ψυχολογική 
συμβουλευτική σε φοιτητές και φοιτήτριες του Ιδρύματος.

Έγιναν προσπάθειες βελτίωσης των κανόνων και των διαδικασιών εφαρμογής 
των Δράσεων Κινητηκότητας του Προγράμματος Erasmus, τόσο των φοιτητών 
όσο και του εκπαιδευτικού προσωπικού και αντιμετωπίστηκε με επιτυχία 
η συστηματική ενημέρωση της ακαδημαϊκής μας κοινότητας.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
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Αναβαθμίστηκαν οι προσφερόμενες από την Βιβλιοθήκη υπηρεσίες 
προς τους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς.

Βελτιώθηκε ουσιαστικά η οργάνωση των προπτυχιακών σπουδών τόσο σε
επίπεδο περιεχομένου όσο και σε επίπεδο μέσων και εργαλείων υποστήριξης.  

Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το σύστημα διάθεσης των βιβλίων από τα
βιβλιοπωλεία.
Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να υπάρχει άμεση και βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων διανομή των βιβλίων στους δικαιούχους φοιτητές και, παρά τα κάποια 
οργανωτικά προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά την έναρξη της εφαρμογής, 
αποτέλεσε μια επιτυχημένη πρωτοβουλία της Διοίκησης. 
Το σύστημα εξακολουθεί να μελετάται προσεκτικά ώστε να βελτιώνονται όλες  
οι παράμετροι και να προλαμβάνονται τυχόν νέα προβλήματα.
Επόμενος στόχος είναι η μηχανογράφηση του συγκεκριμένου τομέα, η οποία 
θα δώσει στο Ίδρυμα τη δυνατότητα να έχει πλήρη εικόνα της διακίνησης από 
τη στιγμή που θα υπάρξει η ζήτηση από πλευράς των Τμημάτων έως την τελική 
φάση της διανομής τους στους σπουδαστές.

Ενισχύθηκε ο ρόλος του Ιατρείου με δωρεάν υποχρεωτικούς εμβολιασμούς 
κατά της ηπατίτιδας Β  σε φοιτητές των Α, Β και Γ εξαμήνων των Τμημάτων: 
Νοσηλευτικής Α΄ και Β ,́ Μαιευτικής, Επισκεπτών-τριών Υγείας, Αισθητικής και 
Ιατρικών Εργαστηρίων. Την ευθύνη της διενέργειας των εμβολιασμών ανέλαβε ο 
καθηγητής Δ. Χανιώτης και η καθηγήτρια Μ. Στοϊκίδου από το Τμήμα Επισκεπτών-
τριών Υγείας.

Διατέθηκαν στο ΤΕΙ Αθήνας πιστώσεις για την επιδότηση στέγασης περίπου 
300 σπουδαστών επιπλέον αυτών που ήδη στεγάζονται στα ξενοδοχεία. 
Το ποσό επιδότησης ανέρχεται σε 150€ ανά σπουδαστή ενώ η Διοίκηση του 
Ιδρύματος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την ενοικίαση ειδικού κτίσματος 
που θα αποτελέσει την Εστία του ΤΕΙ, δίνοντας έτσι λύση στο πρόβλημα της 
στέγασης των σπουδαστών σε χώρους που θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις 
της υγιεινής και αξιοπρεπούς διαβίωσης.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
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ìåôáðôõ÷éáêÜ
ìåôáðôõ÷éáêÜ 

Η επιμόρφωση και η κατάρτιση των αποφοίτων της τριτοβάθμιας 
τεχνολογικής εκπαίδευσης με ολοκληρωμένη και υψηλής στάθμης 

μεταπτυχιακή εκπαίδευση αποτελεί στρατηγικό στόχο για τη Διοίκηση του 
Ιδρύματος. 
Σήμερα  το ΤΕΙ Αθήνας έχει τη δυνατότητα σύμπραξης και συνδιοργάνωσης 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με Πανεπιστήμια του 
εσωτερικού και του εξωτερικού, με σκοπό την προαγωγή της γνώσης και την 
ανάπτυξη της έρευνας σε τομείς σχετικούς με τα γνωστικά πεδία των Σχολών 
του.
Τα Π.Μ.Σ. που παρέχονται μέσω αυτών των Διαπανεπιστημιακών συμπράξεων 
έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να παράγουν επιστήμονες ικανούς να εφαρμόσουν 
νέες τεχνολογίες, να αναπτύξουν την έρευνα και να αποτελέσουν δυναμικά 
στελέχη για την παραγωγική ανάπτυξη της χώρας.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία αυτών των Προγραμμάτων 
και επομένως η ποιότητά τους, το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας συγκρότησε 
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών αποτελούμενη από τους 
καθηγητές του Ιδρύματος:

Μ. Μπρατάκο
Κ. Σταθάκη
Ν. Παταργιά
Γ. Κουτρουμπή
Α. Βάρκα - Αδάμη
Β. Λουγκοβόη

Αντιπρόεδρο ΤΕΙ-Α, πρόεδρος
καθηγητή ΣΓΤΚΣ
καθηγητή ΣΤΕΦ 
καθηγητή ΣΕΥΠ
καθηγήτρια ΣΔΟ
καθηγητή ΣΤΕΤΡΟΔ åðéôñïðÞ

ðñïãñÜììáôá
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Η παραπάνω επιτροπή προέβη στην κατάρτιση πρότασης για τη δημιουργία 
«Κανονισμού Λειτουργίας των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών» που 
έγινε ομόφωνα δεκτή από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας.
Ο Κανονισμός Λειτουργίας των Π.Μ.Σ. στα πλαίσια της διοικητικής οργάνωσης 
προβλέπει τον  ορισμό  επιτροπών και άλλων οργάνων, όπως:
 Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ε.Μ.Σ.)
 Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.)
 Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) και
 Διευθυντή Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Επίσης με απόφαση του ΤΕΙ συγκροτήθηκε επιτροπή ελέγχου των Π.Μ.Σ. των 
Τμημάτων του ΤΕΙ, έργο της οποίας είναι ο έλεγχος των χορηγούμενων σε μέλη 
της κοινότητας του ΤΕΙ μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που ήδη λειτουργούν στο ΤΕΙ 
Αθήνας είναι τα παρακάτω: 

Σ Χ Ο Λ Η  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν

Συστήματα Επικοινωνιών Δεδομένων  
(Data Communication Systems).
Brunel University, Ηνωμένο Βασίλειο.
τμήμα  Ηλεκτρονικής  του ΤΕΙ Αθήνας. 
Δήμος Τριάντης, καθηγητής.
τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. 

Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τίτλος Π.Μ.Σ. 

Συντονιστής 
Συμπράττον Ίδρυμα 

Επ. Υπεύθυνος 
Χρονική διάρκεια 

Το παραπάνω πρόγραμμα, οδηγεί σε δίπλωμα Master 
of Science στο αντικείμενο DATA COMMUNICATION 
SYSTEMS. 
Εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 41768/Ε5 Υπουργική
Απόφαση, 6-5-2004, ΦΕΚ 738Β, 18 Μαΐου 2004. 
To εν λόγω πρόγραμμα παρέχεται από το School of 
Engineering & Design του Brunel University από το 1990. Η 
ελκυστικότητα του προγράμματος είχε σαν αποτέλεσμα τη 
διεξαγωγή του και εκτός του Πανεπιστημιακού χώρου του 
Brunel ενώ από το 1997 πραγματοποιείται και στην Αθήνα 
σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ-Α.
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Πίνακας 1. Ο αριθμός των φοιτητών 
από τον πρώτο κύκλο σπουδών 
(1997) μέχρι  σήμερα.

Ο αριθμός των αιτήσεων για εγγραφή στο πρόγραμμα κάθε έτος είναι 
υπερδιπλάσιος του αριθμού των φοιτητών που εγγράφονται και το ποσοστό 
επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών (απονομή τίτλου MSc) ξεπερνά κατά 
μέσο όρο το 90%. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να δώσει τα κατάλληλα εφόδια στους 
κατόχους του διπλώματος MSc στο να κατανοούν το σχεδιασμό, την επιλογή, 
την εγκατάσταση, τη διαχείριση, τη συντήρηση και τη χρήση εκείνων των 
δικτύων επικοινωνιών δεδομένων, που είναι κατάλληλα για τις σημερινές και τις 
μελλοντικές ανάγκες στο χώρο εργασίας τους. 

Πίνακας 2. Απορρόφηση αποφοίτων του Π.Μ.Σ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Απασχόληση αποφοίτων MSc

Ιδιωτικός τομέας
Δημόσιος τομέας
Εκπαίδευση
Συνεχίζουν για PhD

Το περιεχόμενο η δομή και η αξιολόγηση των φοιτητών είναι ταυτόσημα με το 
full-time πρόγραμμα που διεξάγεται στο campus του Πανεπιστημίου Brunel 
και εφαρμόζεται η ίδια πολιτική σε όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και οι 
φοιτητές επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια. Το περιεχόμενο του προγράμματος 
εκσυγχρονίζεται συνεχώς ώστε να ικανοποιούνται οι τρέχουσες και μελλοντικές 
ανάγκες της βιομηχανίας των τηλεπικοινωνιών.
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Πληροφορική και Επιστήμες της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας (Informatique et Sciences de l’Information et 
de la Communication – ISIC).
Πανεπιστήμιο της Limoges.      
τμήμα Πληροφορικής  του ΤΕΙ Αθήνας.
Γεώργιος Μιαούλης, καθηγητής.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο
«Πληροφορική και Επιστήμες της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας».
Ο τίτλος σπουδών απονέμεται από το Πανεπιστήμιο της 
Limoges.
τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Τμήμα Πληροφορικής

Τίτλος Π.Μ.Σ. 

Συντονιστής 
Συμπράττον Ίδρυμα 

Επ. Υπεύθυνος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει  

Χρονική διάρκεια 

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία.
τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων  του ΤΕΙ Αθήνας. 
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος.
Διονύσιος Κάβουρας, καθηγητής
Ερρίκος Βεντούρας, καθηγητής.
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στις κατευθύνσεις:
Α. Πληροφορική στην Ιατρική
Β. Βιοπληροφορική
2. Διδακτορικό Δίπλωμα.
τρία (3) διδακτικά εξάμηνα τουλάχιστον.
έως και το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων

Τίτλος Π.Μ.Σ. 
Συντονιστής

 
Συμπράττον Ίδρυμα 

Συνεργάτες

Επ. Υπεύθυνοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει

Χρονική διάρκεια   
Διάρκεια λειτουργίας
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Χημεία και Τεχνολογία Υλικών.
τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Γενικό Τμήμα Φυσικής - Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών  
του ΤΕΙ Αθήνας.
Δημήτριος Βάττης, καθηγητής 
Γεώργιος Καλκάνης, καθηγητής.
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης 
στη «Χημεία και Τεχνολογία Υλικών»
2. Διδακτορικό δίπλωμα.
τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. 
ακαδημαϊκό έτος 2004-2005.
έως και το ακαδημαϊκό έτος 2008-09.

Γενικό Τμήμα Φυσικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών

Τίτλος Π.Μ.Σ. 
Συντονιστές

 
Συμπράττον Ίδρυμα 

Επ. Υπεύθυνοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει

Χρονική διάρκεια
Έναρξη λειτουργίας   

Διάρκεια λειτουργίας

Master of Science in energy.
Heriot Watt Universiy του Ηνωμένου Βασιλείου.
τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας.
Μαρία Σαμαράκου, καθηγήτρια.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης 
με τίτλο MSc in Energy.
ένα (1) έτος.
ακαδημαϊκό έτος 2005-2006.

Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας

Τίτλος Π.Μ.Σ. 
Συντονιστής

Συμπράττον Ίδρυμα 
Επ. Υπεύθυνος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει

Χρονική διάρκεια
Έναρξη λειτουργίας   

Σ Χ Ο Λ Η  Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν  Τ Ε Χ Ν Ω Ν  &  Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν  Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν

Μουσειακές Σπουδές.
τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας & Γεωλογίας του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Τίτλος Π.Μ.Σ. 
Συντονιστής
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Σ Χ Ο Λ Η  Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ  &  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ

Επιστήμη της Πληροφορίας.  
τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Παν/μίου.
τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης  
του ΤΕΙ Αθήνας.
Μαρία Καζάζη, καθηγήτρια.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στις κατευθύνσεις:
1. Επιστήμη της Πληροφορίας - Διοίκηση και Οργάνωση 
Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της
πληροφορίας.
2. Επιστήμη της Πληροφορίας - Υπηρεσίες Πληροφόρησης 
σε Ψηφιακό Περιβάλλον.
τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.
ακαδημαϊκό έτος 2003-2004.
έως και το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.
Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 
του ΥΠΕΠΘ και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το 
ΕΚΤ και 25% από εθνικούς πόρους.

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης 

Τίτλος Π.Μ.Σ. 
Συντονιστής

Συμπράττον Ίδρυμα
 

Επ. Υπεύθυνος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει

Χρονική διάρκεια
Έναρξη λειτουργίας   

Διάρκεια λειτουργίας

Συμπράττον Ίδρυμα
 

Επ. Υπεύθυνος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει

Χρονική διάρκεια

Έναρξη λειτουργίας   
Διάρκεια λειτουργίας

τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης  του 
ΤΕΙ Αθήνας.
Γεώργιος Παναγιάρης, καθηγητής.
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης 
στον τομέα των Μουσειακών σπουδών και 
2. Διδακτορικό Δίπλωμα.
τρία (3) διδακτικά εξάμηνα 
και ένα εξάμηνο διπλωματικής εργασίας.
ακαδημαϊκό έτος 2002-2003.
έως και το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.
Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 
του ΥΠΕΠΘ και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το 
ΕΚΤ και 25% από εθνικούς πόρους.
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Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή. 
τμήμα  Χημείας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων. 
Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ-Α 
Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων  του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Τμήμα Διατροφής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Βλαδίμηρος Λουγκοβόης, καθηγητής.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις εξής ειδικεύσεις:
1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Παραγωγής Τροφίμων
2. Ασφάλεια Τροφίμων και Διαχείρηση Ποιότητας.
τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.
ακαδημαϊκό έτος 2006-2007.
έως και το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.
Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 
του ΥΠΕΠΘ και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το 
ΕΚΤ και 25% από εθνικούς πόρους.

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων  

Τίτλος Π.Μ.Σ. 
Συντονιστής

Συμπράτ. Ιδρύματα

 
Επ. Υπεύθυνος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει

Χρονική διάρκεια
Έναρξη λειτουργίας   

Διάρκεια λειτουργίας

Σ Χ Ο Λ Η  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν  Κ Α Ι  Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Σ

Σ Χ Ο Λ Η  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ω Ν  Υ Γ Ε Ι Α Σ  &  Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ

Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία.
Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής του ΤΕΙ Αθήνας
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.).
Χαρίλαος Κουτής, καθηγητής.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις εξής ειδικεύσεις:
1. Λειτουργοί Δημόσιας Υγείας
2. Πρότυπα και συμπεριφορές Υγείας - Προαγωγή Υγείας.
δύο (2) διδακτικά εξάμηνα.
ακαδημαϊκό έτος 2004-2005.
έως και το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.

Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής

Τίτλος Π.Μ.Σ.
Συνεργαζ. φορείς

 
Επ. Υπεύθυνος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει

Χρονική διάρκεια
Έναρξη λειτουργίας   

Διάρκεια λειτουργίας
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Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας.
τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης. 
Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής του ΤΕΙ Αθήνας 
Τμήμα Νοσηλευτικής Α’ του ΤΕΙ Αθήνας.
Χαρίλαος Κουτής, καθηγητής 
Παναγιώτα Ιορδάνου, επικ. καθηγήτρια. 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα 
«Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας».
τέσσερα (4)διδακτικά εξάμηνα.
ακαδημαϊκό έτος 2004-2005.
έως και το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.

Τίτλος Π.Μ.Σ.
Συντονιστής

Συμπράτ. Ιδρύματα

Επ. Υπεύθυνος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει

Χρονική διάρκεια
Έναρξη λειτουργίας   

Διάρκεια λειτουργίας

Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας.
Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών,
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας 
Παν/μίου Αθηνών.
Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής 
Τμήμα Επισκεπτών-Επισκεπτριών Υγείας. 
Χαρίλαος Κουτής, καθηγητής.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
στην περιοχή Προαγωγής και Αγωγής Υγείας.
τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.
ακαδημαϊκό έτος 2004-2005.
έως και το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.

Τμήμα Επισκεπτών-Επισκεπτριών Υγείας & Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής

Τίτλος Π.Μ.Σ.
Συντονιστές

Συμπράτ. Ιδρύματα

Επ. Υπεύθυνος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει

Χρονική διάρκεια
Έναρξη λειτουργίας   

Διάρκεια λειτουργίας
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Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή
Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών.
τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθήνας 
τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Λάρισας
τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
τμήμα Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Αθηνά Μαυρίδου, καθηγήτρια.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις κατευθύνσεις:
1. Ποιότητα - Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγείας
2. Ποιότητα - Ασφάλεια Υδάτων και Δημόσια Υγείας.
τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.
ακαδημαϊκό έτος 2005-2006.
έως και το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.
Το πρόγραμμα εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 
του ΥΠΕΠΘ και συγχρηματοδοτήθηκε  κατά 75% από το 
ΕΚΤ και 25% από εθνικούς πόρους μέχρι 31-08-06.

Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τίτλος Π.Μ.Σ.

Συντονιστής
Συμπράτ. Ιδρύματα

Επ. Υπεύθυνος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει

Χρονική διάρκεια
Έναρξη λειτουργίας   

Διάρκεια λειτουργίας

Υλικά Οδοντικής Τεχνολογίας.
Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.
τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας.
Ευγενία Δημητροπούλου, καθηγήτρια 
Σταύρος Γιαννικάκης, αν. καθηγητής.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης 
στα «Υλικά Οδοντικής Τεχνολογίας».
τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.
ακαδημαϊκό έτος 2005-2006.
έως και το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας

Τίτλος Π.Μ.Σ.
Συντονιστής

Συμπράττον Ίδρυμα
Επ. Υπεύθυνοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει

Χρονική διάρκεια
Έναρξη λειτουργίας   

Διάρκεια λειτουργίας
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Περιβάλλον και Υγεία, Διαχείριση Περιβαλλοντικών θεμάτων 
με Επιπτώσεις στην Υγεία
Environment and Health, Capacity Building for Decision 
Making.
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.
τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας του ΤΕΙ Αθήνας.
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
Ευαγγελία Πρωτόππαπα, καθηγήτρια.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
στην περιοχή Περιβάλλον και Υγεία, Διαχείριση
Περιβαλλοντικών θεμάτων με επιπτώσεις στην Υγεία.
τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.
ακαδημαϊκό έτος 2004-05.
έως και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας

Τίτλος Π.Μ.Σ.

Συντονιστής
Συμπράττον Ίδρυμα

Συνεργάτες
Επ. Υπεύθυνος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει

Χρονική διάρκεια
Έναρξη λειτουργίας   

Διάρκεια λειτουργίας

Αντιμετώπιση του πόνου.
Τμήμα Ιατρικής Παν/μίου Ιωαννίνων.
Γενικό Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων του ΤΕΙ 
Αθήνας.
Αγάπιος Πετρίδης, καθηγητής.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
στην «Αντιμετώπιση του πόνου».
τέσσερα (4)διδακτικά εξάμηνα.
ακαδημαϊκό έτος 2004-2005.
έως και το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.
Το πρόγραμμα εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 
του ΥΠΕΠΘ και συγχρηματοδοτήθηκε κατά 75% από το 
ΕΚΤ και 25% από εθνικούς πόρους μέχρι 31-08-06.

Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων

Τίτλος Π.Μ.Σ.
Συντονιστής

Συμπράττον Ίδρυμα

Επ. Υπεύθυνος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει

Χρονική διάρκεια
Έναρξη λειτουργίας   

Διάρκεια λειτουργίας
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Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική.
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.
τμήμα Νοσηλευτικής Α΄ του ΤΕΙ Αθήνας.
Χριστίνα Μαρβάκη, καθηγήτρια.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης 
στην περιοχή «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 
και Επείγουσα Νοσηλευτική».
τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.
ακαδημαϊκό έτος 2006-2007.
έως και το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.

Τμήμα Νοσηλευτικής Α

Τίτλος Π.Μ.Σ.
Συντονιστής

Συμπράττον Ίδρυμα
Επ. Υπεύθυνος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει

Χρονική διάρκεια
Έναρξη λειτουργίας   

Διάρκεια λειτουργίας

Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική Έρευνα.
Α΄ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Αθηνών.
τμήμα Νοσηλευτικής Α΄ του ΤΕΙ- Α.
Ελένη Κυρίτση, καθηγήτρια 
Ελένη Ευαγγέλου, επ. καθηγήτρια. 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην περιοχή
«Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική - Έρευνα».
τέσσερα (4)διδακτικά εξάμηνα.
ακαδημαϊκό έτος 2006-2007.
έως και το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Τίτλος Π.Μ.Σ.
Συντονιστής

Συμπράττον Ίδρυμα
Επ. Υπεύθυνοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει

Χρονική διάρκεια
Έναρξη λειτουργίας   

Διάρκεια λειτουργίας

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 
και Επείγουσα Νοσηλευτική.
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.
τμήμα Νοσηλευτικής Α΄ του ΤΕΙ Αθήνας.
Ελένη Κυρίτση, καθηγήτρια.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην περιοχή
«Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Καρδιολογική
Νοσηλευτική». 
τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.
ακαδημαϊκό έτος 2004-2005.
έως και το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.

Τίτλος Π.Μ.Σ.

Συντονιστής
Συμπράττον Ίδρυμα

Επ. Υπεύθυνος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει

Χρονική διάρκεια
Έναρξη λειτουργίας   

Διάρκεια λειτουργίας
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Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που πρόκειται να λειτουργήσουν

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΙΣ Π.Μ.Σ.

Νοσηλευτική Θεραπευτική 
Καρδιολογία

Τμήματα Νοσηλευτικής Β΄ και Δημόσιας 
Υγιεινής  της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας 
και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας σε σύμπραξη 
με την Β΄ Καρδιολογική Κλινική της Ιατρικής 
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ανταγωνιστικότητα και 
Μάρκετινγκ Αγροτροφίμων

Τμήματα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών 
και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής 
Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ 
Αθήνας  σε σύμπραξη με το Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Διοίκηση Διαχείριση 
Οργανισμών Κοινωνικής 
Προστασίας

Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας 
και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης 
και Οικονομίας του ΤΕΙ Αθήνας

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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Τεχνολογικά Χρονικά

Τ α «Τεχνολογικά Χρονικά», η 
τριμηνιαία έκδοση του ΤΕΙ 

Αθήνας, κυκλοφόρησαν για πρώτη 
φορά τον Οκτώβριο του 2004, με 
σκοπό την ενημέρωση σχετικά με τις 
εκπαιδευτικές, ερευνητικές, πολιτιστικές 
και άλλες δραστηριότητες τόσο των 
μελών της κοινότητας του Ιδρύματος 
όσο και φορέων που συνδέονται με 
το χώρο της ανώτατης τεχνολογικής 
εκπαίδευσης.
Η νέα Διοίκηση, επιδιώκοντας να 
βελτιώσει την ποιότητα της εμφάνισης 
και του περιεχομένου, προέβη στην 
έκδοση ενός νέου εντύπου που 
διατήρησε τον ίδιο τίτλο, αλλά έχει μια 
εντελώς νέα επιμελημένη μορφή με 
επίκαιρη, προσεγμένη και ευρύτατη 
θεματολογία.  

åêäïôéêÞ 
äñáóôçñéüôçôá 

ôïõ ÔÅÉ-Á
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Οδηγός Σπουδών 
Η έκδοση του Γενικού Ενημερωτικού Οδηγού Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας, ο οποίος 
διανέμεται από τις αρχές Νοεμβρίου 2006, ήταν μια από τις βασικές προτεραιότητες 
της νέας Διοίκησης ως βασικό μέσο διαμόρφωσης της δημόσιας εικόνας του 
Ιδρύματος.
Η νέα έκδοση αποτελεί  προϊόν πολύμηνης συλλογικής προσπάθειας ενός 
μεγάλου αριθμού μελών του Ιδρύματός μας, που ασχολήθηκαν με την καταγραφή 
όλων των απαραίτητων πληροφοριών που αφορούν στη δομή, την οργάνωση, 
τη λειτουργία, τις επιμέρους δραστηριότητες και κυρίως το σκοπό ύπαρξης  κάθε 
Τμήματος. 
Παρέχει με σαφήνεια και λειτουργικότητα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και 
απαντά σε όλα τα πιθανά ερωτήματα που θα μπορούσε να θέσει ένα μέλος της 
επιστημονικής κοινότητας και ένας απλός πολίτης.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ-Α
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Åêäüóåéò óôá ðëáßóéá ôïõ ÅÐÅÁÅÊ ÉÉ

Καινοτόμος Ανάπτυξη και Τεχνολογία: Ποσοτική και Ποιοτική Αντιμετώπιση

Πρακτικά του 1ου Συνεδρίου του Προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 
Η δημοσίευση αυτού του έργου είχε ως στόχο τη δημοσιοποίηση και παρουσίαση 
των ερευνητικών αποτελεσμάτων όλων των υποέργων που πραγματοποιούνται 
στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, που χρηματοδοτείται κατά 75% από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσα από τη 
λεπτομερή καταγραφή όλων των εργασιών που παρουσιάστηκαν  στα πλαίσια 
του 1ου Συνεδρίου του ΕΠΕΑΕΚ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ από 24 έως 26 Νοεμβρίου 2006.

Πρακτικά του 2ου Συνεδρίου του Προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 
Το 2ο Συνέδριο του Προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ πραγματοποιήθηκε με σκοπό 
να καταστήσει γνωστά τα αποτελέματα των ποικίλων δραστηριοτήτων των 
Υποέργων του, με την οργάνωση πέντε ημερίδων - δράσεων. Το εν λόγω έντυπο 
περιλαμβάνει τις περιλήψεις και τη σχετική βιβλιογραφία των εισηγήσεων που 
παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια των ημερίδων.  
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Επιμέλεια: Μάρκος Σαρρής - Ασπασία 
Γουλά, Αθήνα 2006
Η έκδοση αυτή αποτελεί την καταγραφή 
των αποτελεσμάτων της ερευνητικής 
προσπάθειας που διενεργεί η ομάδα 
Έρευνας Ανθρώπινων Πόρων και 
Αξιολόγησης Συστημάτων Κοινωνικής 
Προστασίας στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ 
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ. Πιο συγκεκριμένα, το 
βιβλίο διερευνά την ποιότητα ζωής των 
ασθενών τελικού σταδίου που έχουν 
υποβληθεί σε επιτυχή μεταμόσχευση 
ζωτικών οργάνων απαντώντας 
σε βασικά ερευνητικά ερωτήματα, 
αποτελώντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
σύγχρονο εκπαιδευτικό μοντέλο και 
επιστημονικό εργαλείο αξιολόγησης 
της ποιότητας ζωής για τις υπηρεσίες 
υγείας.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ-Α

Επιμέλεια: Ελένη Αλεξανδρή
Πρόκειται για μια συνοπτική προσέγγιση των βασικών ευρημάτων του 
ερευνητικού έργου, με τίτλο: «Η Γυναίκα στην Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση 
και προοπτικές επαγγελματικής της απασχόλησης» που διεξάχθηκε από 
ερευνητική ομάδα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας στα πλαίσια του  ΕΠΕΑΕΚ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ και 
χρηματοδοτήθηκε κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από το 
Ελληνικό Δημόσιο. Η έρευνα περιστράφηκε γύρω από δυο βασικούς πόλους: το 
σύγχρονο προφίλ της φοιτήτριας του ΤΕΙ Αθήνας και των δυνατοτήτων που αυτό 
της παρέχει ώστε να ενσωματωθεί επιτυχώς στην αγορά εργασίας.

Η ποιότητα ζωής των ασθενών ως κριτήριο - εργαλείο αξιολόγησης 
της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας  

Η γυναίκα στην Ανώτατη 
Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕΙ) 
και οι Προοπτικές Επαγγελματικής της 
Απασχόλησης
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Ενημερωτικά φυλλάδια
Κοινωνικής Υπηρεσίας
Για να επιτευχθεί ο στόχος της 
πρόληψης σε σημαντικά προβλήματα 
υγείας των νέων εκδόθηκαν από το ΤΕΙ 
ενημερωτικά φυλλάδια που συνέταξε το 
προσωπικό της Κοινωνικής Υπηρεσίας 
(βλ. στο σχετικό κεφάλαιο).

Λόγοι και ανΤΕΙλογοι
Η χρονιά που πέρασε χαρακτηρίστηκε από έντονη κινητικότητα και εξελίξεις 
στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και στην κοινωνία γενικότερα. Όπως ήταν 
φυσικό, οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό και όλα τα μέλη της 
κοινότητάς μας.  
Η έκδοση «λόγοι και ανΤΕΙλογοι» αποτελεί μια απόπειρα καταγραφής των 
απόψεων του Προέδρου του ΤΕΙ πάνω σε θέματα επικαιρότητας, που  θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν το έναυσμα για ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των 
μελών της κοινότητας και να έχουν αποφασιστική σημασία για το μέλλον του 
Ιδρύματος.
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Ι διαίτερη μνεία πρέπει να γίνει και σε έντυπα τα οποία είναι αποτέλεσμα 
προσπάθειας μελών της ακαδημαϊκής του κοινότητας και εκπαιδευτικών 

άλλων ανώτατων Ιδρυμάτων και απευθύνονται σε κοινό αποτελούμενο κυρίως 
από επιστήμονες και φοιτητές. Αυτά είναι:  

Το βήμα του Εκπαιδευτικού
Πρόκειται για τριμηνιαία έκδοση 
του συλλόγου Εκπαιδευτικού προσωπικού του ΤΕΙ Αθήνας.
Εκδότης: Σύλλογος Εκπαιδευτικού προσωπικού του ΤΕΙ Αθήνας.
Διευθυντής: Όθων Παπαδήμας
Δ.Σ. του Συλλόγου: Σωτήριος Σούλης, Ζαμπία Βαρδάκη, Μαρία Παραλίκα, 
Λουδοβίκος Πρελορέντζος, Μιχάλης Μπρατάκος, Σωτήρης Μπρέστας, Στέλλα 
Κοτζαμπασάκη, Αλέκα Τζιμογιάννη
Η εφημερίδα έχει σαν στόχο να αποτελέσει ένα βήμα ελεύθερης έκφρασης όλων 
των μελών του συλλόγου και παράλληλα να υπηρετήσει όλους τους μόνιμους 
εκπαιδευτικούς που εργάζονται στο ΤΕΙ Αθήνας.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ-Α
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Διοίκηση και Οικονομία
Διευθυντής έκδοσης: 
Περικλής Λύτρας, καθηγητής της Σχολής 
Διοίκησης και Οικονομίας 
Συντακτική Επιτροπή:  
Αλεξάνδρα Βάρκα - Αδάμη, καθηγήτρια 
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας 
Θάνος Κριεμάδης, καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Πέτρος Παπαγεωργίου, καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Πειραιά
Γεώργιος Σιώμκος, καθηγητής του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το βήμα του Ασκληπιού
Εκδότης: τμήμα Νοσηλευτικής Α΄ του 
ΤΕΙ-Α. Από την αρχή της κυκλοφορίας 
του, το ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 
φιλοξένησε ερευνητικές εργασίες, 
ειδικά άρθρα αξιόλογες ανασκοπήσεις 
και ενδιαφέρουσες περιπτώσεις.
Το εν λόγω περιοδικό από 01.01.2007 
συνενώνεται με το ICUS and Nursing 
Web Journal και τα δύο περιοδικά μαζί 
θα αποτελέσουν ένα κοινό του οποίου ο 
τίτλος θα είναι Health Science  Journal. 
To νέο περιοδικό θα αποδελτιώνεται 
στη βάση δεδομένων CINAHL καθώς 
και σε άλλες δευτερεύουσες.

Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η  Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α  Τ Ο Υ  Τ Ε Ι - Α
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Από το φθινόπωρο του 2004 κυκλοφορεί η εξαμηνιαία επιστημονική επιθεώρηση 
με τίτλο «Διοίκηση και Οικονομία» (“Management and Economics“) με χορηγία των 
Εκδόσεων Παπαζήση.
Η επιθεώρηση «Διοίκηση και Οικονομία» έχει Επιστημονική Επιτροπή Κριτών 
αποτελούμενη από εικοσιέξι (26) καθηγητές, που είναι όλοι εν ενεργεία τακτικά 
μέλη ΔΕΠ των ελληνικών Πανεπιστημίων και αντιστοίχως τακτικά μέλη ΕΠ 
των ελληνικών Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και λειτουργεί με “τυφλό” σύστημα 
κριτών, ενώ εκδίδεται υπό την αιγίδα αφ’ ενός μεν του Ιδρύματος Ανωνύμων 
Εταιρειών (Ι.ΑΕ) και αφ’ ετέρου δε του Δικτύου Εθελοντών για τον Τουρισμό και 
τον Πολιτισμό (Δ.Ε.ΤΟ.Π.).

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ-Α

Το περιοδικό «Τουριστική Επιστημονική Επιθεώρηση» (Τourist Scientific Review) 
εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2003. 
Στην Επιστημονική επιτροπή κριτών της «Τουριστικής Επιστημονικής 
Επιθεώρησης», που ακολουθεί το «τυφλό» σύστημα κρίσης συμμετέχουν είκοσι 
εξειδικευμένοι στον τουρισμό καθηγητές που απασχολούνται σε προπτυχιακά 
και μεταπτυχιακά τμήματα Τουρισμού των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της 
χώρας μας.
Η ιδιαίτερα προσεγμένη εκτυπωτικά αυτή έκδοση οφείλεται στην ποιότητα 
των Εκδόσεων InterBooks και στον εκδότη κ. Στάθη Νικητόπουλο, χάρη στην 
ευγενική χορηγία του οποίου εκδίδεται, υπό την αιγίδα του Δικτύου Εθελοντών 
για τον Τουρισμό και τον Πολισμό (Δ.Ε.ΤΟ.Π.).
Η «Τουριστική Επιστημονική Επιθεώρηση» παραμένει μέχρι σήμερα το μοναδικό 
στην Ελλάδα τουριστικά επιστημονικό περιοδικό στην ελληνική και στην αγγλική 
γλώσσα. (ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα www.traveldailynews.com).

Τουριστική Επιστημονική
Επιθεώρηση
Διευθυντής έκδοσης: 
Περικλής Λύτρας, καθηγητής της 
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας 
Συντακτική Επιτροπή: 
Νίκος Ηγουμενάκης
Κώστας Κραβαρίτης, επ. καθηγητής
Λεωνίδας Χυτήρης, καθηγητής 
Πανεπιστημίου Πειραιώς
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ÔÅÉ êáé êïéíùíßá

Τ ο ΤΕΙ καθίσταται σταδιακά ένας ορατός φορέας αλλαγής και προόδου, 
στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής κοινωνίας.

Προς την κατεύθυνση αυτή υπάρχουν τακτικές επαφές με τα άλλα ΤΕΙ της χώρας, 
τα Κόμματα, την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, τα πανεπιστήμια αλλά και με 
τις τοπικές αρχές. 
Στα πλαίσια της συνεργασίας με τα ΤΕΙ της χώρας, πραγματοποιήθηκαν από τον 
Σεπτέμβριο 2005, τρείς Σύνοδοι Προέδρων στις οποίες ο Πρόεδρος του Ιδρύματος 
έκανε προτάσεις - επισημάνσεις για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής των 
ΤΕΙ, προτάσεις επί των επιχορηγήσεων του τακτικού προϋπολογισμού για την 
αξιοποίηση των κονδυλίων που προέρχονται από τις Δημόσιες Επενδύσεις και 
για άλλα θέματα που αφορούν τα ΤΕΙ της χώρας.
1. Σύνοδος Προέδρων ΤΕΙ 21-23 Σεπτεμβρίου 2005 στη Σύρο.
2. Σύνοδος Προέδρων ΤΕΙ 17-20 Μαΐου στην Καλαμάτα.
3. Σύνοδος Προέδρων ΤΕΙ 18- 21 Οκτωβρίου 2006 στη Θεσσαλονίκη.

Οκτώβριος 2005 
Συνάντηση του Υφυπουργού Παιδείας κ. Σ. Ταλιαδούρου 
και του Ειδικού Γραμματέα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κ. Σούτσα 
με τους Προέδρους των ΤΕΙ
Στην συνάντηση έγινε ενημέρωση από τον κ. Ταλιαδούρο σχετικά με το νομοσχέδιο 
που κατατέθηκε στην Βουλή και αφορούσε σε θέματα Πανεπιστημιακής και 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την πρόσθετη 
επιχορήγηση των ΤΕΙ και την επιτάχυνση των διαδικασιών, ολοκλήρωσης της 
εκλογής μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού αλλά και την προκήρυξη νέων 
θέσεων Ε.Π.

Φεβρουάριος 2006
Συνάντηση της Διοίκησης του ΤΕΙ με τον Δήμαρχο Νέας  Μάκρης 
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Διοίκησης του ΤΕΙ με τον Δήμαρχο Νέας  
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Μάκρης κ. Ι. Λουϊζο κατά τη διάρκεια της οποίας υπογράφτηκε προσχέδιο 
συμφωνίας μεταξύ του Δήμου της Νέας Μάκρης και του ΤΕΙ Αθήνας προκειμένου 
να υποβληθεί πρόταση στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, για δωρεάν 
μεταβίβαση κατά πλήρη κυριότητα της έκτασης της πρώην Αμερικάνικης βάσης 
του Δήμου Ν. Μάκρης (εκτάσεως 150 περίπου στρεμμάτων), με σκοπό να 
εγκατασταθούν εκεί Τμήματα και Σχολές του ΤΕΙ-Α.θεται

Κ32.Ν. ΜΑΚΡΗ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΓΗΣ

O Δήμος Νέας Μάκρης  πρότεινε στην Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου την δω-
ρεάν μεταβίβαση στο ΤΕΙ Αθήνας, κατά πλήρη κυριότητα της έκτασης της πρώην 
Αμερικάνικης Βάσης του Δήμου Ν. Μάκρης (εκτάσεως 150 στρεμμάτων περίπου) 
προκειμένου να εγκατασταθούν εκεί Τμήματα και Σχολές του Ιδρύματος.
Ηδη ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας Δημήτρης Νίνος και ο Δήμαρχος Νέας Μάκρης 
Ιορδάνης Λουίζος υπέγραψαν το προσχέδιο συμφωνίας το οποίο έχει ως εξής:
Στη Ν. Μάκρη Αττικής Μάκρη Αττικής σήμερα 20-2-2006 μεταξύ των αφενός του 
Δήμου Ν. Μάκρης που εδρεύει στη Ν. Μάκρη Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα 
στην παρούσα δια του Δημάρχου αυτού κ. Ιορδάνη Λουϊζου, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 
373/2004 και 379/2005 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου,
και αφετέρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα-
Αθήνας» (ΤΕΙ-Α) που εδρεύει στην Αθήνα, Αγ. Σπυρίδωνος και Παλληκαρίδη-Αι-
γάλεω (Α.Φ.Μ. 090077522 Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου) και εκπροσωπείται νόμιμα στην πα-
ρούσα δια του Προέδρου αυτού κ. Δημητρίου Νίνου, (του οποίου η εκλογή έχει 
διαπιστωθεί με την αριθμ. Ε5/60120/23-8-2005 Υπουργική Πράξη, νομίμως δημοσι-
ευμένης στο ΦΕΚ με αριθμ. 215/2005 τ. Ν.Π.Δ.Δ.) κατόπιν της υπ’ αρ. 38/28-9-2005 
αποφάσεως του Συμβουλίου του ΤΕΙ-Αθήνας
συμφώνησαν, συναποδέχθηκαν τα εξής:
1. Ο Δήμος Ν. Μάκρης με τις ως άνω υπ’ αρ. 373/2004 και 379/2005 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου, πρότεινε ομόφωνα στην Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου 
την δωρεάν μεταβίβαση κατά πλήρη κυριότητα της έκτασης της πρώην Αμερικάνι-
κης Βάσης του Δήμου Ν. Μάκρης (εκτάσεως 150 στρεμμάτων περίπου) προκειμέ-
νου να εγκατασταθούν εκεί Τμήματα και Σχολές του ΤΕΙ-Αθήνας.
2. Το ΤΕΙ-Αθήνας αποδέχεται την ως άνω πρόταση δωρεάς. Η παραχωρούμενη 

ΤΕΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Συνεδριακού Κέντρου του ΤΕΙ και του Δήμου Ν. Μάκρης, Βιβλιοθήκης για τους 
σπουδαστές του ΤΕΙ και τους κατοίκους της Ν. Μάκρης, αθλητικών εγκαταστάσε-
ων, κατασκηνώσεων, χώρων αναψυχής και περιπάτου καθώς και των απαραίτητων 
υπηρεσιών και των εν γένει δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.
3. Βασική προϋπόθεση υλοποίησης του έργου είναι η σημαντική επιπλέον οικο-
νομική ενίσχυση του ΤΕΙ-Αθήνας από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, τις Δημόσιες 
Επενδύσεις και τα ΠΕΠ.
4. Το ΤΕΙ-Αθήνας αναλαμβάνει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προ-
κειμένου να εκδοθεί οικοδομική άδεια για την ανέγερση των κτιρίων στην εν λόγω 
περιοχή και την εγκατάσταση των ως άνω Τμημάτων και υπηρεσιών. Τα κτίρια που 
θα ανεγερθούν θα ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα του ΤΕΙ Αθήνας και πά-
ντως σε κάθε περίπτωση το ΤΕΙ-Αθήνας θα έχει την αποκλειστική και άνευ ανταλ-
λάγματος χρήση των κτιρίων αυτών.
5. Ο Δήμος Ν. Μάκρης θα συνδράμει για την έκδοση αδείας ή την ανέγερση των 
κτιρίων και θα στηρίξει την όλη προσπάθεια.

Σε πίστωση και βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε δύο όμοια αντί-
τυπα, ένα για κάθε μέρος.

έκταση θα χρησιμοποιηθεί από το ΤΕΙ Αθήνας για την
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Συνεργασία του Γραφείου Διαμεσολάβησης με το 
Σωματείο Βιοτεχνών του Περιστερίου
Η δημιουργία πύλης επικοινωνίας με τον παραγωγικό 
ιστό της Δυτικής Αττικής αποτέλεσε τον λόγο
πραγματοποίησης ημερίδας του Γραφείου 
Διαμεσολάβησης του ΤΕΙ-Α σε συνεργασία με το
Σωματείο Βιοτεχνών του Περιστερίου. Βασικός στόχος της 
ημερίδας ήταν η ανάπτυξη μελλοντικής συνεργασίας των 
μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Δυτικής Αττικής με το ΤΕΙ 
και ειδικότερα με τα ερευνητικά εργαστήρια του ΤΕΙ.  

Συνάντηση των Προέδρων των ΤΕΙ της χώρας με 
τον Πρωθυπουργό
Ο Πρωθυπουργός δέχθηκε τους Προέδρους των ΤΕΙ και 
ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας εκ μέρους όλων, εξέθεσε τα 
σημαντικότερα από τα θέματα που απασχολούν τα ΤΕΙ 
σήμερα, όπως:
λειτουργικά προβλήματα που έχουν κυρίως να κάνουν
με την οικονομική ενίσχυση των ΤΕΙ, με την ενίσχυση
του αριθμού των νέων θέσεων Ε.Π., Δ.Π. και Ε.Τ.Π. 
των Ιδρυμάτων
θεσμικά προβλήματα που επικεντρώνονται στην
δυνατότητα δημιουργίας αυτόνομων Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων
θέματα σχετικά με την αξιολόγηση των Ιδρυμάτων 
φοιτητικά θέματα, όπως η κατάργηση μετεγγραφών
κ.λ.π.

Επίσκεψη της Διοίκησης του ΤΕΙ στον Πρύτανη 
του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Δ. Νίνος και ο Αντιπρόεδρος
Μ. Μπρατάκος επισκέφθηκαν τον Πρύτανη του
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Χ. Κίττα, με τον οποίο
είχαν μια εκτενή συνομιλία επί διαφόρων εκπαιδευτικών 
θεμάτων. Ειδικότερα, αντάλλαξαν απόψεις σε θέματα
επίκαιρου ενδιαφέροντος, ενώ μεγάλο τμήμα της
συνομιλίας περιστράφηκε γύρω από το επίμαχο ζήτημα

Μάϊος 2006 

Νοέμβριος 2006 

Νοέμβριος 2006 
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του αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου για την Παιδεία. 
Επίσης, συζητήθηκε η δυνατότητα συνεργασίας Τμημάτων 
του ΤΕΙ Αθήνας με Τμήματα του Πανεπιστημίου στα 
πλαίσια Ερευνητικών και άλλων Προγραμμάτων.

Συνάντηση της Διοίκησης του ΤΕΙ 
με τον Πρύτανη του ΕΜΠ 
Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Δ. Νίνος και ο Αντιπρόεδρος 
Μ. Μπρατάκος επισκέφθηκαν τον Πρύτανη του ΕΜΠ
Κ. Μουτζούρη και συζήτησαν εκτενώς τις πρόσφατες
εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της Παιδείας 
και αντάλλαξαν απόψεις επί του προτεινόμενου από 
την Κυβέρνηση Νομοσχεδίου. 
Επίσης διερευνήθηκε η δυνατότητα συνεργασίας
Τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας με Τμήματα του ΕΜΠ 
στα πλαίσια ερευνητικών και άλλων προγραμμάτων. 

Νοέμβριος 2006 

Συνεργασία ΤΕΙ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Το ΤΕΙ Αθήνας συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε πολλά επίκαιρα 
και ουσιαστικά ζητήματα, δείχνοντας έμπρακτα την ευαισθησία του Ιδρύματος 
σε κοινωνικά θέματα. 
Ειδικότερα, σε συνεργασία με τον Δήμο Αιγάλεω και την Δημοτική Αρχή
πραγματοποιήθηκαν τα εξής:
 χορήγηση τροφείων εκ μέρους του ΤΕΙ σε άπορες οικογένειες του Δήμου
 συνδιοργάνωση ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων κοινωνικού - πολιτιστικού 
περιεχομένου στο ΤΕΙ και σε χώρους του Δήμου.

Στα πλαίσια της παραπάνω συνεργασίας τον Νοέμβριο του 2006 ο Δήμαρχος 
Αιγάλεω Δ. Καλογερόπουλος επισκέφθηκε τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Δ. Νίνο και 
ενημερώθηκε για τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΤΕΙ. Ο Δήμαρχος 
δεσμεύτηκε για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.
Πιο αναλυτικά, προτάθηκε συγκεκριμένη λύση στο πρόβλημα της κυκλοφοριακής 
συμφόρησης των οδών γύρω από το Ίδρυμα που αποτελεί πλέον καθημερινό 
φαινόμενο, που δύσκολα αντιμετωπίζεται ακόμα και με τη μεσολάβηση 
της Τροχαίας.
Επίσης, συμφωνήθηκε να προωθηθεί άμεση επίλυση του θέματος της αλλαγής 
του συντελεστή δόμησης, γεγονός το οποίο αποτελούσε βασική, αλλά 



- 112 - ΤΕΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ανεκπλήρωτη μέχρι τώρα επιδίωξη της εκάστοτε διοίκησης. Η επίτευξη του 
στόχου αυτού θα έχει ουσιαστικά αποτελέσματα για το ΤΕΙ, δεδομένου ότι θα 
αρθούν όλοι οι υφιστάμενοι περιορισμοί κατά την ανέγερση όλων των νέων 
κτιρίων που έχει προγραμματίσει η Διοίκηση του ΤΕΙ.

Αναγνωρίζοντας 
τη δυνατότητα του ΤΕΙ 

Αθήνας να έχει εκπαιδευτικό  
ρόλο και στην ευρύτερη τοπική 

κοινωνία έγινε δεκτή πρόταση 
εκπαιδευτικών για τη δημιουργία Κύκλου 

Μαθημάτων, ανοικτών στο ευρύ κοινό,  με 
θέματα που άπτονται όλων των γνωστικών 
αντικειμένων των Σχολών του Ιδρύματος. 

Προκρίθηκαν πέντε κύκλοι και 
ορίσθηκαν οι  υπεύθυνοι για καθ’ 

έναν από αυτούς, όπως 
παρακάτω:

Κύκλος Υγείας  
με υπεύθυνη 
την Π. Μπέλλου. 
Κύκλος Επικοινωνίας 
και Πολιτισμού 
με υπεύθυνο 
τον Γ. Παναγιάρη. 
Κύκλος Οικονομίας 
και Ανάπτυξης 
με υπεύθυνο 
τον Δ. Ζαχαριάδη. 
Κύκλος Τροφίμων, 
Ποτών και Διατροφής
με υπεύθυνο 
τον Κ. Σφλώμο. 
Κύκλος Τεχνολογικών 
Εφαρμογών
με υπεύθυνο 
τον Χ. Κίτσο. 

1. 
ΣΕΥΠ

2. 
ΣΓΤΚΣ

3. 
ΣΔΟ

4. 
ΣΤΕΤΡΟΔ

5. 
ΣΤΕΦ

Δημιουργία Κύκλων Μαθημάτων 
για τους πολίτες των όμορων Δήμων.
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Κάθετη δράση  

Τίτλος έργου:
Γραφείο Διασύνδεσης στο ΤΕΙ-Α - Β Φάση

Σύντομη περιγραφή του έργου
Το Γραφείο Διασύνδεσης είναι ένας θεσμός που καλείται να λειτουργήσει ως 
ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο ΤΕΙ και τους παραγωγικούς φορείς και να 
απαντήσει στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Σκοπός του Γραφείου Διασύνδεσης είναι να προετοιμάσει και να υποστηρίξει 
τους φοιτητές και τους απόφοιτους στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία 
προσφέροντας τους πληροφορίες για μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες, 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75% 
και Εθνικοί πόροι κατά 25%
Αντώνιος Καμμάς, Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ-Α
Νικόλαος Παταργιάς, καθηγητής, 
αν. επιστημονικός υπεύθυνος 
Ευάγγελος Παπαγεωργίου, καθηγητής 
Βασίλειος Χουβαρδάς, επ. καθηγητής 
Ναταλία Παπαβασιλείου, αν. καθηγήτρια 
Αναστάσιος Πολίτης, επ. καθηγητής 

Φορέας χρηματοδότησης

Επιστημονικός υπεύθυνος
Επιστημονική επιτροπή  
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Προϋπολογισμός Έργου και Υποέργων

Π/Υ ΤΔΕ Δαπάνες 
09/2005 -10/2006

Ποσοστιαία 
Απορρόφηση

Συνολικός Π/Υ 825.700 79.268,51 9,55%

Π/Υ Υποέργου 1 591.050 78.868,51 13,34%

Π/Υ Υποέργου 2 27.000 1.043,00 3,86%

Π/Υ Υποέργου 3 28.000 0,00

Π/Υ Υποέργου 4 34.630 0,00

Π/Υ Υποέργου 5 39.000 0,00

Π/Υ Υποέργου 6 28.000 0,00

Π/Υ Υποέργου 7 37.380 0,00

Π/Υ Υποέργου 8 40.640 0,00

Χρηματοδότηση - Απορρόφηση
Η ένταξη του έργου έγινε το Μάρτιο του 2003 και το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

ενημερώνοντας τους για προγράμματα κατάρτισης και θέσεις εργασίας στο 
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, και ενισχύοντας τις ατομικές δεξιότητας που 
απαιτούνται για τη διερεύνηση και ανεύρεση εργασίας. 
Κύρια αποστολή του Γραφείου Διασύνδεσης είναι:
η υποστήριξη των σπουδαστών στην πραγματοποίηση σπουδών που να 
τους ικανοποιούν, καθώς και η διευκόλυνσή τους στη μετάβαση από τον 
εκπαιδευτικό χώρο στην παραγωγή 
η υποστήριξη στον σχεδιασμό της επαγγελματικής σταδιοδρομίας 
η διευκόλυνση στην ανεύρεση κατάλληλης απασχόλησης 
η διευκόλυνση των πτυχιούχων του ΤΕΙ Αθήνας στην επίτευξη επαγγελματικής 
αποκατάστασης.

Αρχικός προϋπολογισμός
Συνολικός προϋπολογισμός

Χρηματοδότηση έργου από Σεπτέμβριο του 
2005 έως τον  Οκτώβριο του 2006

Ποσοστό απορρόφησης επί του αρχικού 
προϋπολογισμού για το ίδιο διάστημα

Ποσοστό απορρόφησης επί του τελικού προϋπολογισμού
Ποσοστό απορρόφησης επί των χρηματοδοτήσεων

558.500,00€
825.700,00€

219.557€

14,12%
9,55%
36,10%
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Απορρόφηση έργου από Σεπτέμβριο 2005 - Οκτώβριο 2006
Πραγματοποιηθείσες δαπάνες: 79.268,51 €

ποσοστό απορρόφησης επί της Δ’ 
και Ε’ χρηματοδότησης 36,10%

ποσοστό απορρόφησης επί του 
συνόλου του προϋπολογισμού 9,55%

Πραγμ. δαπάν. Υπ. 1: 78.868,51 €
ποσοστό απορρόφησης 13,34%

Πραγμ. δαπάν. Υπ. 2: 1.043,00 €
ποσοστό απορρόφησης 3,86%

 ποσοστό απορρόφησης     υπόλοιπο

 ποσοστό απορρόφησης     υπόλοιπο

Διάγραμμα 1: κίνηση των δαπανών του έργου 
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 ποσοστό απορρόφησης     υπόλοιπο

 ποσοστό απορρόφησης     υπόλοιπο

36,10%63,90% 9,55%90,45%

13,34%86,66% 3,86%96,14%

36,10%,90%
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Πορεία υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου 2005-2006
Από τον Σεπτέμβριο 2005 έως και τον Δεκέμβριο 2006 πραγματοποιήθηκαν 
ή είναι στη φάση της υλοποίησης τα παρακάτω:

1. Ολοκληρώθηκε ή βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης 
η εκτύπωση των παρακάτω εντύπων:
α. ενημερωτικά έντυπα 
ενημερωτικό φυλλάδιο για το Γ. Δ.
ενημερωτικό φυλλάδιο για την Επιχειρηματικότητα  
πλήρης οδηγός μεταπτυχιακών σπουδών -υποτροφιών- 
κατατακτήριων εξετάσεων
οδηγός για σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
χρήσιμες συνδέσεις για την επιχειρηματικότητα
εξαμηνιαίο περιοδικό για την επιχειρηματικότητα
αφίσες ενημέρωσης 
β. έντυπα εσωτερικής λειτουργίας του Γ.Δ.
απογραφικό δελτίο αποφοίτου- αίτηση εργασίας
έντυπο προσφοράς θέσης εργασίας  
έντυπο συνεργαζόμενης επιχείρησης
στατιστικό δελτίο υπηρεσίας και αξιολόγηση υπηρεσιών
ερωτηματολόγιο προς τις επιχειρήσεις
οδηγός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στο ΤΕΙ.

2. Προγραμματίστηκε η αγορά νέου ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

3. Υλοποιήθηκε η  μελέτη καταγραφής είδους παροχών 
και υπηρεσιών του ΤΕΙ  προς τρίτους, ενώ οι παρακάτω μελέτες
βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης.
Μελέτη για τις νέες τάσεις της αγοράς και η συνάφεια τους με τα γνωστικά
αντικείμενα της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Μελέτη για τη δυνατότητα και τη συμβολή νέων θέσεων απασχόλησης 
στους τομείς προστασίας-διατήρησης του περιβάλλοντος και της αειφόρου 
ανάπτυξης σε συνάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα του ΤΕΙ Αθήνας
Σύνταξη Οδηγού Επαγγελμάτων
Μελέτη παρακολούθησης
Μελέτη αξιολόγησης - βιωσιμότητας.
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4. Δημιουργήθηκε η νέα ιστοσελίδα και η νέα βάση δεδομένων 
του Γραφείου Διασύνδεσης που λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.career.teiath.gr.
Το Γ. Δ. του ΤΕΙ Αθήνας στην προσπάθειά του να προσφέρει διαρκώς την καλύτερη 
δυνατή υπηρεσία στους φοιτητές-αποφοίτους του ιδρύματος και στις επιχειρήσεις 
που συνεργάζονται μαζί του, προχώρησε σε σημαντικές αναβαθμίσεις του web 
site, το οποίο πλέον εκμεταλλεύεται το σύνολο της τεχνολογικής υποδομής 
του γραφείου. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η διαρκής ενημέρωση των 
στοιχείων που έρχονται στο Γ.Δ., και αφορούν νέες θέσεις εργασίας, ανέργους 
αποφοίτους ή τελειόφοιτους του ιδρύματος, μεταπτυχιακά προγράμματα, θέματα 
επιχειρηματικότητας και δια βίου εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης 
κ.λ.π.. Επίσης, η αναδιαμόρφωση και η αναπροσαρμογή της βάση δεδομένων, 
βρίσκεται σε εξέλιξη ώστε να γίνει πλήρης η συστηματοποίηση και ηλεκτρονική 
αυτοματοποίηση των λειτουργιών του Γ. Δ. 

5. Το Γ. Δ. του ΤΕΙ-Α διοργάνωσε με επιτυχία, στις 20 Απριλίου 2005
ημερίδα με θέμα «Η προώθηση των Μεταπτυχιακών προγραμμάτων από το 
Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Αθήνας» και το Μάρτιο του 2006 συμμετείχε στην 
«8η Διεθνή Έκθεση για την εκπαίδευση».

Σύντομη περιγραφή του έργου
Το ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και 
Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΥΠΕΠΘ, ανέλαβε την υλοποίηση των 
προγραμμάτων με σκοπό την τόνωση και ενίσχυση της νεανικής
επιχειρηματικότητας. 

Τίτλος έργου: 
Υποστήριξη Επιχειρηματικών ιδεών και 
Ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων των φοιτητών του ΤΕΙ Αθήνας

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75% και οι 
Εθνικοί πόροι κατά 25%.
Αντώνιος Καμμάς, Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ-Α.

Φορέας χρηματοδότησης

Επιστημονικός υπεύθυνος

Ι
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Προϋπολογισμός έργου και υποέργων 
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Π/Υ ΤΔΕ 105.000,00 79.425,00 18.750,00 6.825,00

Δαπάνες 
09/2005 - 10/2006 16.152,34 11.882,34 0,00 4.270,00

Ποσοστιαία 
απορρόφηση 15,38% 14,96% 0,00% 62,56%

Αρχικός προϋπολογισμός έργου
Συνολικός προϋπολογισμός έργου

Σύνολο χρηματοδότησης έργου
Ποσοστό απορρόφησης επί του αρχικού προϋπολογισμού
Ποσοστό απορρόφησης επί του τελικού προϋπολογισμού

Ποσοστό απορρόφησης επί των χρηματοδοτήσεων

75.000,00€
105.000,00€
24.993,00€
21,53%
15,38%
64,63%

Στόχος των προγραμμάτων είναι 
να υποστηρίζει και ενθαρρύνει τους νέους ανθρώπους στη δημιουργία
καινοτομικών και κερδοφόρων επιχειρήσεων, ώστε να επιτευχθούν
μεγαλύτερα ποσοστά αυτo-απασχόλησης
να τους εφοδιάζει με τις κατάλληλες γνώσεις και να τους στηρίζει ουσιαστικά 
ώστε αυτοί να είναι σε θέση να αναλάβουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες 
να προσφέρει στους σπουδαστές και στους απόφοιτους του Ιδρύματος
υπηρεσίες συμβουλευτικής και να τους κατευθύνει προς τις κατάλληλες
πηγές, προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα
επιχειρηματικότητας.

Χρηματοδότηση - Απορρόφηση
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Απορρόφηση έργου
Πραγματοποιηθείσες δαπάνες: 16.152,34 €

ποσοστό απορρόφησης επί της Δ’ και 
Ε’ χρηματοδότησης 64,63%

ποσοστό απορρόφησης επί του συνόλου 
του προϋπολογισμού 15,38%

Πραγμ. δαπάν. Υπ. 1: 11.882,34 €
ποσοστό απορρόφησης 14,96%

Πραγμ. δαπάν. Υπ. 5: 4.270,00 €
ποσοστό απορρόφησης 62,56%

 ποσοστό απορρόφησης     υπόλοιπο  ποσοστό απορρόφησης     υπόλοιπο

 ποσοστό απορρόφησης     υπόλοιπο  ποσοστό απορρόφησης     υπόλοιπο

Διάγραμμα 1: κίνηση των δαπανών του έργου 
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35,37%64,63% 15,38%84,62%

14,96%85,04% 62,56%37,44%14,96%85,04% 62,5637,44
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Πορεία υλοποίησης 
του φυσικού αντικειμένου του έργου 

Το Γραφείο Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Αθήνας
προκειμένου να αποκτήσει μόνιμους δίαυλους
επικοινωνίας με τους συλλογικούς φορείς των 
παραγωγικών τάξεων αλλά και να διαθέτει 
μια ολοκληρωμένη λίστα φορέων που θα 
μπορούσαν να στηρίξουν τους αποφοίτους στην 
ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, έχει 
αναλάβει να επεκτείνει την ήδη υπάρχουσα βάση 
δεδομένων που διαθέτει και να την εμπλουτίσει 
με στοιχεία για σχετικούς φορείς παραγωγής, 
επιχειρηματικότητας και εκπαίδευσης στην Αττική, 
που αναλαμβάνουν δράσεις επιχειρηματικότητας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ / ΚΑΘΕΤΗ ΔΡΑΣΗ

Επίσης, προκειμένου οι φοιτητές να 
ενημερώνονται για τις δυνατότητες που το γραφείο 
Επιχειρηματικότητας τους προσφέρει, εκτύπωσε 
ενημερωτικά φυλλάδιων για την επιχειρηματικότητα, 
αφίσες ενημέρωσης και εξέδωσε εξαμηνιαίο 
περιοδικό για την επιχειρηματικότητα.

Επιπλέον προχώρησε στην προμήθεια 40 τίτλων 
βιβλίων για την δημιουργία βιβλιοθήκης σχετικής με 
θέματα επιχειρηματικότητας και  πραγματοποίησε 
δύο ημερίδες. Η πρώτη τον Νοέμβριο του 2005 
με θέμα “Επιχειρηματικότητα & Νέες Τεχνολογίες” 
και η δεύτερη τον Δεκέμβριο του 2006, με θέμα 
«Η συμβολή της αειφορίας στην τριτοβάθμια 
τεχνολογική εκπαίδευση  για την προώθηση της 
απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας», 
ενώ  το Μάρτιο του 2006 συμμετείχε με περίπτερο 
στην «8η Διεθνή Έκθεση για την εκπαίδευση».
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Τίτλος έργου: Οριζόντια Δικτύωση των Γραφείων 
Διασύνδεσης των Ελληνικών ΤΕΙ

Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75% και οι 
Εθνικοί πόροι κατά 25%
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μιχάλης Μπρατάκος, καθηγητής, Αντιπρόεδρος 
ΤΕΙ-Α., (μέχρι το Σεπτέμβριο του 2006, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου ήταν 
ο κ. Αντώνιος Καμμάς, καθηγητής, Αντιπρόεδρος  του ΤΕΙ Α).
Συντονιστική επιτροπή απαρτιζόμενη από τους Επιστημονικούς Υπευθύνους 
των Γραφείων Διασύνδεσης των ΤΕΙ.

Φ. Παπουδάκη 
Γ. Παπαδουράκης 
Μ. Πάντα  
Δ. Πασχαλούδης
Κ. Τερζίδης 
Α. Τζαχάνης  
Λ. Τσικριτζής 

Σύντομη περιγραφή του έργου
Τα Γραφεία Διασύνδεσης των ΤΕΙ έχουν ως σκοπό να παράσχουν πληροφορίες 
στους σπουδαστές και τους αποφοίτους σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας 
και έχουν στόχο στη σύνδεση των Ιδρυμάτων με τους οικονομικοπαραγωγικούς 
φορείς. Οι ανάγκες των Γ.Δ. για μεταξύ τους επικοινωνία, συνεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών επέβαλαν τη δημιουργία και ανάπτυξη του θεσμού της 
Οριζόντιας Δράσης των Γραφείων Διασύνδεσης με σκοπό την καλύτερη δυνατή 

Οριζόντια δράση 

ΤΕΙ Αθήνας  
ΤΕΙ Πειραιά  
ΤΕΙ Λαμίας 
ΤΕΙ Ηπείρου  
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης  
ΑΣΠΑΙΤΕ  
ΤΕΙ Πάτρας  
ΤΕΙ Μεσολογγίου  

ΤΕΙ Καλαμάτας
ΤΕΙ Κρήτης
ΤΕΙ Χαλκίδας
ΤΕΙ Σερρών
ΤΕΙ Καβάλας
ΤΕΙ Λάρισας
ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας

Μ. Μπρατάκος  
Σ. Αντωνίου  
Θ. Γκανέτσος 
Κ. Δήμας  
Β. Κώστογλου  
Σ. Πανέτσος  
Ι. Μακρυγένης  
Θ. Μαυριδάκης  

Η Οριζόντια Δράση (Ο.Δ.) των Γραφείων Διασύνδεσης ( Γ.Δ.) των ΤΕΙ, είναι έργο 
που αφορά στο σύνολο των ΤΕΙ της χώρας και εντάσσεται στο Ε.Π.ΑΕ.Κ. του Γ΄ 
Κ.Π.Σ. του ΥΠΕΠΘ.
Η ένταξη του έργου έγινε το Μάρτιο του 2003 και το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.
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προώθηση, δικτύωση και προβολή τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την 
συνεχή διερεύνηση των δυνητικών τομέων ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ των 
Γραφείων Διασύνδεσης των ΤΕΙ καθώς και με την εκπόνηση και εφαρμογή ενός 
κώδικα δεοντολογίας ο οποίος πρέπει να διέπει την εν λόγω συνεργασία.
Κύριοι στόχοι της δράσης είναι: 
 η ανάπτυξη και επέκταση του θεσμού των Γ.Δ στα ΤΕΙ
 η εξοικονόμηση ανθρώπινων και χρηματικών πόρων με τον από κοινού 
σχεδιασμό και χρήση προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν στα Γ.Δ
 η μελέτη, οργάνωση και συντονισμός της λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου 
πληροφοριακού συστήματος για την διάχυση των πληροφοριών κοινού 
ενδιαφέροντος.
Χρηματοδότηση - απορρόφηση του έργου

Προϋπολογισμός Έργου και Υποέργων

Π/Υ ΤΔΕ Δαπάνες 
09/2005 - 10/2006

Ποσοστιαία 
Απορρόφηση

Συνολικός Π/Υ 738.633 59.914,95 8,11%
Π/Υ Υποέργου 1 431.366 0,00
Π/Υ Υποέργου 2 23.478 0,00
Π/Υ Υποέργου 3 20.000 0,00
Π/Υ Υποέργου 4 32.869 0,00
Π/Υ Υποέργου 5 80.920 24.276,00 30,00%
Π/Υ Υποέργου 6 30.000 0,00
Π/Υ Υποέργου 7 30.000 0,00
Π/Υ Υποέργου 8 70.000 0,00
Π/Υ Υποέργου 9 20.000 0,00

Αρχικός προϋπολογισμός
Συνολικός προϋπολογισμός

Σύνολο χρηματοδοτήσεων  του έργου
Ποσοστό απορρόφησης επί του αρχικού προϋπολογισμού
Ποσοστό απορρόφησης επί του τελικού προϋπολογισμού

Ποσοστό απορρόφησης επί των χρηματοδοτήσεων

410.860,00€
738.633,00€
111.596,00€
14,58%
8,11%
53,69%
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Απορρόφηση έργου
Πραγματοποιηθείσες δαπάνες: 59.914,95 €

ποσοστό απορρόφησης επί της 
Γ’ και Δ’ χρηματοδότησης 53,69%

ποσοστό απορρόφησης επί του 
συνόλου του προϋπολογισμού 8,11%

Πραγμ. δαπάν. Υπ. 1: 35.638,95 €
ποσοστό απορρόφησης 8,26%

Πραγμ. δαπάν. Υπ. 5: 24.276,00 €
ποσοστό απορρόφησης 30,00%

Πορεία υλοποίησης 
του φυσικού αντικειμένου του έργου της Ο.Δ. των Γ.Δ. 
Στα πλαίσια του έργου πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:

1. αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

2. έκδοση εντύπων για την οργάνωση - διαχείριση της λειτουργίας των Γ.Δ..

3. σύνταξη μελέτης με θέμα  «Η αξιολόγηση της Οριζόντιας Δράσης των 
Γραφείων Διασύνδεσης των ΤΕΙ» Η εν λόγω μελέτη επαναπροσδιόρισε και 
ανέλυσε τις ανάγκες των Γ.Δ. σε κοινό ενημερωτικό υλικό καθώς και σε υλικό 
υποστήριξης, και πρότεινε ένα νέο ομογενοποιημένο πλήθος φυλλαδίων 
οργάνωσης και διαχείρισης της λειτουργίας των Γ.Δ. καθώς και ενημερωτικών 
εντύπων, όπως:
ενημερωτικά έντυπα
οδηγός μεταπτυχιακών σπουδών

 ποσοστό απορρόφησης     υπόλοιπο  ποσοστό απορρόφησης     υπόλοιπο

 ποσοστό απορρόφησης     υπόλοιπο  ποσοστό απορρόφησης     υπόλοιπο





46,31%53,69% 8,11%91,89%

8,26%91,74% 30,00%70,00%

46,31%53,69% 8,1191,89

8,26%91,74% 30,0070,00
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οδηγός για σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
οδηγός για συνεντεύξεις
έντυπο παρουσίασης της Ο.Δ. 
απογραφικό δελτίο αποφοίτου- αίτηση εργασίας
έντυπο προσφοράς θέσης εργασίας
έντυπο συνεργαζόμενης επιχείρησης
στατιστικό δελτίο υπηρεσίας και αξιολόγηση υπηρεσιών
ερωτηματολόγιο προς τις επιχειρήσεις
οδηγός τεχνικών ενδυνάμωσης και προώθησης 
στην απασχόληση φοιτητών ΤΕΙ
οδηγός τεχνικών ενδυνάμωσης και προώθησης 
στην απασχόληση φοιτητών με ειδικές ανάγκες ΤΕΙ
οδηγός βελτίωσης δεξιοτήτων - ικανοτήτων στελεχών- συμβούλων 
Γραφείων Διασύνδεσης ΤΕΙ.

4. δημιουργία από το Γ.Δ. του ΤΕΙ Κρήτης νέας διαδικτυακής πύλης (site) 
της Οριζόντιας Δράσης των Γ.Δ. των ΤΕΙ, που λειτουργεί στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.orizontia.gr 

Στο στάδιο υλοποίησης βρίσκονται οι παρακάτω μελέτες: 
μελέτη σκοπιμότητας - ανάπτυξη μοντέλου διαχείρισης εφαρμογής
ηλεκτρονικής επικοινωνίας
αναβάθμιση και εμπλουτισμός βάσης δεδομένων
σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος.

Προβολή του θεσμού και του έργου της Ο.Δ. των Ελληνικών ΤΕΙ
Η δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων της ΟΔ έγινε με συνεντεύξεις 
σε ΜΜΕ και με δύο ημερίδες, μία στην Καβάλα στις 8 Ιουνίου 2006 
με θέμα “Απασχόληση στην Κοινωνία της Γνώσης” και η άλλη στη Λάρισα
στις 30 Νοεμβρίου 2006 με θέμα “Σύνδεση εκπαίδευσης - αγοράς εργασίας.
Αποτίμηση και προοπτικές”. 

Μελλοντικοί στόχοι της Ο.Δ.  
η διοργάνωση συνεδρίου με ευρεία συμμετοχή και δημοσιοποίηση για την 
προβολή των αποτελεσμάτων των μελετών απορρόφησης των Γ.Δ. αλλά και 
του συνολικού έργου των Γ.Δ και της Ο.Δ.
η αγορά κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού ώστε να αναβαθμιστεί και να 
εμπλουτιστεί η υφιστάμενη υλικοτεχνική υποδομή της.
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Τίτλος έργου:
Υποστήριξη Επιχειρηματικών ιδεών από την Οριζόντια Δράση 
των Γραφείων Διασύνδεσης των ΤΕΙ

Φορέας χρηματοδότησης: Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75% και 
οι Εθνικοί πόροι κατά 25%.
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μιχάλης Μπρατάκος, καθηγητής, Αντιπρόεδρος 
ΤΕΙ-Α., (μέχρι το Σεπτέμβριο του 2006, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου 
ήταν ο κ. Αντώνιος Καμμάς, καθηγητής, Αντιπρόεδρος  του ΤΕΙ Α).

Σύντομη περιγραφή του έργου
Στο πλαίσιο υλοποίησης  του σχεδίου δράσης, ενίσχυσης και διεύρυνσης 
δραστηριοτήτων των Γραφείων Διασύνδεσης εντάσσεται  η ενθάρρυνση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας των φοιτητών και αποφοίτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, δράση που υλοποιείται βάσει του εγκεκριμένου προγράμματος 
‘Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών από την Οριζόντια Δράση των Γραφείων 
Διασύνδεσης των ΤΕΙ. Η Οριζόντια Δράση των Γραφείων Διασύνδεσης 
των ΤΕΙ θα διαδραματίσει υποστηρικτικό και συμπληρωματικό ρόλο στις 
δραστηριότητες για την ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας που 
θα αναλάβουν τα επιμέρους Γραφεία Διασύνδεσης. 
Οι δραστηριότητες που αναπτύσσει η Οριζόντια Δράση των ΤΕΙ και
εντάσσονται στις δράσεις του προγράμματος “Υποστήριξη Επιχειρηματικών 
Ιδεών από την Οριζόντια Δράση των Γραφείων Διασύνδεσης των ΤΕΙ” είναι
συνοπτικά οι εξής:
Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Επιχειρηματικότητας
Δημιουργία βάσεως δεδομένων με στόχο την παρακολούθηση 
και την συνολική αξιολόγηση του Έργου της Επιχειρηματικότητας
Ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού γενικού χαρακτήρα για την Επιχειρηματικότητα 
που θα διανεμηθεί στα Γραφεία Διασύνδεσης 
Δράσεις δημοσιότητας σε γενικά θέματα Επιχειρηματικότητας
Εκδηλώσεις ανταλλαγής εμπειρίας αφενός για τον εντοπισμό των
δυσχερειών που αντιμετωπίζουν τα Γραφεία Διασύνδεσης στις δράσεις

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ / ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ

Ι
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ
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Επιχειρηματικότητας που αναλαμβάνουν, αφετέρου για την ανάδειξη
πρότυπων πρακτικών.
Εμπλουτισμός  και  επικαιροποίηση  της ιστοσελίδας σε θέματα  επιχειρηματικότητας
Δικτύωση και Διαδικτύωση
Αξιολόγηση  του  Έργου και  μελέτη  βιωσιμότητας της  Δράσης  Επιχειρηματικότητας.

Χρηματοδότηση - Απορρόφηση

Προϋπολογισμός Έργου και Υποέργων
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Π/Υ ΤΔΕ 110.000 37.200 30.000 9.300 13.500 20.000

Δαπάνες 
09/2005 - 10/2006 18.583,55 8.086,70 10.496,85 0,00 0,00 0,00

Ποσοστιαία 
Απορρόφηση 16,89% 21,74% 34,99% 0,00% 0,00% 0,00%

Απορρόφηση έργου
Πραγματοποιηθείσες δαπάνες: 18.583,55 €

ποσοστό απορρόφησης επί της Γ’ και 
Δ’ χρηματοδότησης 61,66%

ποσοστό απορρόφησης επί του συνόλου 
του προϋπολογισμού 16,89%

 ποσοστό απορρόφησης     υπόλοιπο  ποσοστό απορρόφησης     υπόλοιπο

Αρχικός προϋπολογισμός
Συνολικός προϋπολογισμός

Σύνολο χρηματοδοτήσεων έργου
Ποσοστό απορρόφησης επί του αρχικού προϋπολογισμού

Ποσοστό απορρόφησης επί του τελικού προϋπολογισμού
Ποσοστό απορρόφησης επί των χρηματοδοτήσεων

72.000,00€
110.000,00€
30.137,00€ 
14,58%
8,11%
61,66%







38,34%61,66% 16,89%83,11%38,34%61,66% 16,89%83,11%
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Το Γ.Δ. του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης εξέδωσε 
τον οδηγό Επιχειρηματικότητας 
ενώ στο στάδιο υλοποίησης 
βρίσκονται οι παρακάτω μελέτες: 

ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας και της 
βάσης δεδομένων επιχειρηματικότητας
που θα υλοποιηθεί από το Γ.Δ. 
του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και

η μελέτη αξιολόγησης του έργου 
και βιωσιμότητα των δράσεων νεανικής
επιχειρηματικότητας, η οποία βρίσκεται 
στη φάση της κατακύρωσης στον
ανάδοχο.

Πραγμ. δαπάν. Υπ. 1: 8.086,70 €
ποσοστό απορρόφησης 21,74%

Πραγμ. δαπάν. Υπ. 5: 10.496,85 €
ποσοστό απορρόφησης 34,99%

 ποσοστό απορρόφησης     υπόλοιπο  ποσοστό απορρόφησης     υπόλοιπο

21,74%78,26% 34,99%65,01%
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Δραστηριότητες

Για την δημοσιότητα σε θέματα  Επιχειρηματικότητας 
πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα 
“e-επιχειρείν: εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου” 
καθώς και συνάντηση ανταλλαγής εμπειριών, στην Καστοριά 
το Δεκέμβριο του 2005.

21,74%78,26% 34,99%65,01%
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Πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ERASMUS

Η δράση του ERASMUS του προγράμματος Σωκράτης αποσκοπεί στη βελτίωση 
της ποιότητας και της ευρωπαϊκής διάστασης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
μέσω της ενθάρρυνσης διακρατικών συνεργασιών των Ιδρυμάτων, της αύξησης 
της ευρωπαϊκής κινητικότητας και της προαγωγής της πλήρους ακαδημαϊκής 
αναγνώρισης σπουδών και τίτλων σε ολόκληρη της Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η δράση  ERASMUS αποτελείται από τρεις επί μέρους ενέργειες, 
όπως παρακάτω αναφέρονται και το ΤΕΙ Αθήνας συμμετέχει σε αυτές ως εξής:

Σωκράτης

êéíçôéêüôçôáò



- 130 -

ERASMUS 1: Ευρωπαϊκή 
διαπανεπιστημιακή συνεργασία

Συμπράττοντα Ιδρύματα:
University Polytechnic of Valencia της Ισπανίας
University Cornivus Budapest της Ουγγαρίας
University of Tras-Os- Montes et alto Douro Vila 
Real Portugal της Πορτογαλίας
Universita Cattolica del Sacro Cuore Piacenza 
της Ιταλίας
Ecole Superieure d’Agriculture d’Angers της Γαλλίας.
Σκοπός του προγράμματος είναι η από κοινού
διεξαγωγή μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 
με τίτλο: Vine Wine and Terroir Management “VINTAGE”. 
Το πρόγραμμα αυτό έχει συμπεριληφθεί στο ERASMUS 
MUNDUS. 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ηλίας Νερατζής,
καθηγητής του τμήματος Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών
Διάρκεια απονομής τίτλου: 2 χρόνια
Έναρξη προγράμματος: ακαδημαϊκό έτος 2003-2004

Συντονίζον Ιδρυμα: 
St Martin’s College of Lancanster της Αγγλίας
Συμπράττοντα Ιδρύματα:
University College of Dublin της  Ιρλανδίας
D. Ana Guedes School of Nursing της Πορτογαλίας
University of Skovde της Σουηδίας
Swedish Polytechnic της Φινλανδίας
University of Firenze της Ιταλίας
University of Valencia της Ισπανίας
Συντονίστριες για το ΤΕΙ-Α 
Στέλλα Κοτσαμπασάκη 
Ευγενία Βλάχου, καθηγήτριες του τμήματος Νοσηλευτικής Β’ 
Έναρξη προγράμματος: 2004
Διάρκεια προγράμματος: 3 χρόνια

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τίτλος: Vine 
Wine and 

Terroir 
Management 

VINTAGE 
University 
of Bologna 

της Ιταλίας

 Τίτλος: MSc 
Advanced 

Nursing 
Practice 

(European 
Dimension) 
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Σε αυτό το χρονικό διάστημα τα συνεργαζόμενα  Ιδρύματα 
οφείλουν να αναπτύξουν το πρόγραμμα  σπουδών του 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο MSc Advanced 
Nursing Practice (European Dimension).
Το πρόγραμμα απονομής τίτλου προβλέπεται να έχει 
διάρκεια 2 ετών, με τον πρώτο χρόνο κοινό για όλους 
τους υποψήφιους που θα το παρακολουθήσουν, ενώ 
στον δεύτερο χρόνο θα δίνεται η δυνατότητα επιλογής 
ανάμεσα σε δύο κλάδους, “Clinical Leadership in 
Nursing” και “The role of the Nurse Practitioner”. Μετά 
την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών, η δράση θα 
υποβληθεί για έγκριση προκειμένου να χρηματοδοτηθεί 
και να υλοποιηθεί στα πλαίσια του προγράμματος 
ERASMUS MUNDUS.

Συντονιστής: 
Transylvania University of Brasov της Ρουμανίας
Συντονίστρια για το ΤΕΙ Α: Μαρία Παραλίκα,
καθηγήτρια του τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής.
Συμπράττοντα Ιδρύματα:
Transilvania University of Brasov της Ρουμανίας
Vienna University of Technology, Institute for Engineering 
Design της Αυστρίας
University of Brighton της Μεγάλης Βρετανίας
Tallinn University of Technology της Εσθονίας
The University of Bacau της Ρουμανίας
“Petru Maior” University of Targu Mures της Ρουμανίας

Τίτλος: Eco 
Design: An 
Innovative 

Path Toward 
sustainable 

Development 













- 132 - ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ERASMUS 2: Κινητικότητα  φοιτητών 
και διδακτικού προσωπικού  

Συντονιστής Προγράμματος: Γεώργιος Παναγιάρης, 
καθηγητής του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και 
Έργων Τέχνης της Σχολής Γραφικών και Καλλιτεχνικών 
σπουδών.

Έναρξης Σύμβασης: 1-7-2005   
Λήξη Σύμβασης: 30-9-2006 
Χρηματοδότηση: 285.145,00 €

Χρηματοδότηση υποτροφιών από το Ι.Κ.Υ:  236.500,00€ 
(Πίνακας A1)

Χρηματοδότηση υποτροφιών από το Ι.Κ.Υ:  27.800,00 € 
(Πίνακας A2)

Χρηματοδότηση υποτροφιών από το Ι.Κ.Υ:  20.845,00 €

Έναρξης Σύμβασης: 1-7-2006   
Λήξη Σύμβασης: 30-9-2006 
Χρηματοδότηση: 251.906,00 €

Χρηματοδότηση υποτροφιών από το Ι.Κ.Υ:  212.305,00€ 
(Πίνακας Β1)

Χρηματοδότηση υποτροφιών από το Ι.Κ.Υ:  20.400,00 € 
(Πίνακας Β2)

Χρηματοδότηση υποτροφιών από το Ι.Κ.Υ:  19.201,00 €

Α. Ακαδημαϊκό 
έτος: 2005 - 2006 

Α.1. Κινητικότητα 
Φοιτητών (SM)  

Α.2. Κινητικότητα 
Διδακτικού 

Προσωπικού (TS)

Α.3. Οργάνωση 
Κινητικότητας (ΟΜ)

Β. Ακαδημαϊκό 
έτος: 2006 - 2007 

Β.1. Κινητικότητα 
Φοιτητών (SM)

Β.2. Κινητικότητα 
Διδακτικού 

Προσωπικού (TS)

Β.3. Οργάνωση 
Κινητικότητας (ΟΜ) 
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Πίνακας  Α1

Φοιτητές        Εισερχόμενοι      Εξερχόμενοι 

Χώ
ρε

ς

Εξ
άμ

ην
ο

Χ
ει

με
ρι

νό

Εα
ρι

νό

Σύ
νο

λο

Χ
ει

με
ρι

νό

Εα
ρι

νό

Σύ
νο

λο

Αγγλία 1 1 2 3 5

Αυστρία 3 3

Βέλγιο 4 4 8 13 21

Βουλγαρία 1 1

Γαλλία 3 7 10 4 3 7

Γερμανία 3 4 7 1 6 7

Δανία 1 1 2 3 5

Εσθονία 1 1

Ιρλανδία 3 3

Ισπανία 9 4 13 5 8 13

Ιταλία 1 1 2 3 10 13

Νορβηγία 6 6 5 5

Ολλανδία 1 6 7 2 4 6

Ουγγαρία 2 3 5 6 4 10

Πολωνία 2 2

Ρουμανία 1 1 2

Πορτογαλία 2 2

Σουηδία 1 5 6 2 13 15

Τσεχία 3 3 3 2 5

Φινλανδία 11 14 25 11 26 37

Τουρκία 3 3

Γενικό 
σύνολο 38 62 100 57 99 156

Πίνακας  Α2

Φοιτητές        Εισερχόμενοι      Εξερχόμενοι 

Χώ
ρε

ς

Εξ
άμ

ην
ο

Χ
ει

με
ρι

νό

Εα
ρι

νό

Σύ
νο

λο

Χ
ει

με
ρι

νό

Εα
ρι

νό

Σύ
νο

λο

Αγγλία 1 1

Αυστρία

Βέλγιο 1 1 4 4

Βουλγαρία

Γαλλία 1 1 2 4 6

Γερμανία 1 1

Δανία 1 1

Εσθονία 1 1

Ισλανδία 1 1 2 2

Ισπανία 2 2 2 2

Ιταλία 4 4

Μάλτα 1 1

Νορβηγία 2 3 5

Ολλανδία

Ουγγαρία 3 3 2 2

Πολωνία 1 1 1 1

Ρουμανία 1 1

Σουηδία 1 1

Τσεχία 1 1

Φινλανδία 1 2 3

Τουρκία 2 2 1 1

Γενικό 
σύνολο 4 8 12 13 24 37

Πίνακες κινητικότητας εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών
Ακαδημαϊκό έτος 2005 - 2006
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Σημείωση: για το ακαδημαϊκό έτος 2006 - 2007 οι εισερχόμενοι και οι εξερχόμενοι 
φοιτητές και εκπαιδευτικοί έχουν υπολογιστεί κατά προσέγγιση, διότι η 
κινητικότητα βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Πίνακας  Β1

Φοιτητές        Εισερχόμενοι      Εξερχόμενοι 

Χώ
ρε

ς

Εξ
άμ

ην
ο

Χ
ει

με
ρι

νό

Εα
ρι

νό

Σύ
νο

λο

Χ
ει

με
ρι

νό

Εα
ρι

νό

Σύ
νο

λο
Αγγλία 3 3 5 5

Αυστρία 10 10

Βέλγιο 1 2 3 6 10 16

Γαλλία 1 4 5 3 7 10

Γερμανία 1 4 5 3 7 10

Δανία 2 5 7

Εσθονία 3 3

Ιρλανδία 2 2 4 4

Ισλανδία 1 1

Ισπανία 5 2 7 6 8 14

Ιταλία 2 2 2 6 8

Νορβηγία 2 2 5 5

Ολλανδία 2 3 5 2 8 10

Ουγγαρία 2 1 3 2 5 7

Πολωνία 1 1 2

Ρουμανία 3 3

Σουηδία 1 1 2 7 9

Τσεχία 5 5 6 6

Φινλανδία 6 11 17 3 20 23

Πορτογαλία 3 3

Τουρκία 3 2 5

Γενικό 
σύνολο 22 52 74 31 116 147

Πίνακας  Β2

Φοιτητές        Εισερχόμενοι      Εξερχόμενοι 

Χώ
ρε

ς

Εξ
άμ

ην
ο

Χ
ει

με
ρι

νό

Εα
ρι

νό

Σύ
νο

λο

Χ
ει

με
ρι

νό

Εα
ρι

νό

Σύ
νο

λο

Αγγλία 2 2

Αυστρία 2 2 1 1 2

Βέλγιο 1 1 2 1 2 3

Βουλγαρία

Γαλλία 1 2 3 2 5 7

Γερμανία 1 1 1 1 2

Δανία 2 2 1 1

Εσθονία 2 2 4 1 1 2

Ισπανία 2 2 1 2 3

Ιταλία 3 3 2 2

Μάλτα

Νορβηγία 2 2 1 2 3

Ολλανδία 2 2

Ουγγαρία 3 3 2 2

Πολωνία

Ρουμανία

Πορτογαλία

Σουηδία 1 2 3

Τσεχία 2 2

Φινλανδία 18 2 20 2 2

Τουρκία 2 2 1 1 2

Γενικό 
σύνολο 25 26 51 9 26 35

Πίνακες κινητικότητας εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών
Ακαδημαϊκό έτος 2006 - 2007
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ERASMUS 3: Θεματικά Δίκτυα

Συντονίζον Ίδρυμα:  
St Martin’s College of Lancanster της Αγγλίας
Συμπράττον Ίδρυμα: 
τμήμα Νοσηλευτικής Β ,́ ΤΕΙ Αθήνας  
Συντονίστριες για το ΤΕΙ-Α: 
Στέλλα Κοτζαμπασάκη 
Καραλίδου Άννα, καθηγήτριες του τμήματος Νοσηλευτικής Β΄
Σκοπός του προγράμματος: 
ανάπτυξη  κοινών κριτηρίων κλινικής πρακτικής, 
δεξιότητες της κλινικής ηγεσίας στα πλαίσια της 
νοσηλευτικής κοινότητας, καθορισμός του ρόλου  του 
Μέντορα και του Nurse Practitionner. 
Έναρξη λειτουργίας: 2002
Λήξη λειτουργίας: 2005

Συντονίζον Ίδρυμα: 
St Martin’s College of Lancanster της Αγγλίας
Συμπράττοντα Ιδρύματα: 100 συμμετέχοντες εταίροι
Συντονίστρια για το ΤΕΙ Α: Μαρία Παπαθανασίου,
καθηγήτρια του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας 
Σκοπός του προγράμματος: κοινωνικές οργανώσεις 
και επαγγελματικοί σύνδεσμοι κοινωνικής εργασίας. 
Έναρξη λειτουργίας: 1-10-2005
Λήξη λειτουργίας: 30-09-2008

Συντονίζον Ίδρυμα:  
St. Martin’s College of Lancanster της Αγγλίας
Συμπράττοντα Ιδρύματα: 
εξήντα έξι (66) Ιδρύματα του εξωτερικού
Συντονιστής για το ΤΕΙ-Α: Θεόδωρος Πάνου, Ε.Τ.Π, 
τμήμα Ραδιολογίας - Ακτινολογίας.
Χρονική διάρκεια: 3 χρόνια
Έναρξη λειτουργίας: 2006
Λήξη λειτουργίας: μέχρι το 2009

 Τίτλος : Thematic 
European 

Network of 
Nursing (TENN)

 Τίτλος: Erasmus 
Thematic 

Network-Eusw-
European 

Platform for 
Worldwide 

Social Work 

 Τίτλος: Thematic 
Network 

HENRE (Higher 
Educational 
Network for 
radiography 

in Europe) 
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Πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI

Με το Πρόγραμμα κινητικότητας ΛΕΟ-ΘΕΣΕΙΣ*2004-S
πραγματοποιήθηκαν 110 τοποθετήσεις (99 τρίμηνες 
και 11 εξάμηνες) φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
σε επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρακτική
εξάσκηση. Οι φοιτητές προέρχονταν από το ΤΕΙ
Αθήνας και από άλλα 13  Ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό
& Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας, ΤΕΙ Ηπείρου, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΤΕΙ Ιονίων
Νήσων, ΤΕΙ Καβάλας, ΤΕΙ Λαμίας, ΤΕΙ Λάρισας, 
ΤΕΙ Μεσολογγίου, ΤΕΙ Σερρών).
Οι χώρες της Ε.Ε. που συμμετείχαν στο πρόγραμμα
ήταν:  Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ιρλανδία, Ισπανία, 
Ιταλία, Κύπρος, Μ. Βρετανία, Νορβηγία, Ολλανδία,
Ουγγαρία, Πορτογαλία, Σουηδία και Φινλανδία. 
Οι υποτροφίες κάλυπταν έξοδα διαβίωσης, 
μετακίνησης, ασφάλισης και πολιτισμικών εκδηλώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων και των γλωσσικών και 
πολιτισμικών οδηγών που τους χορηγήθηκαν από 
το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ-Α.
Συνολικός προϋπολογισμός: 339.000,00 €.  
Η απορροφητικότητα των κονδυλίων σε συνάρτηση 
με την αντίστοιχη αίτηση και τη σύμβαση ήταν 100%. 

Με το Πρόγραμμα ΛΕΟ-ΘΕΣΕΙΣ*2004-G, μετακινήθηκαν 
15 νέοι πτυχιούχοι του ΤΕΙ Αθήνας και άλλων 6
 Ελληνικών Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πολυτεχνείο Κρήτης, ΤΕΙ Ηπείρου, ΤΕΙ Λαμίας, 
ΤΕΙ Μεσολογγίου και ΤΕΙ Πειραιά). 
Οι παραπάνω φοιτητές συμμετείχαν σε 8 τρίμηνες και 
7 εξάμηνες πρακτικές ασκήσεις στις εξής χώρες της Ε.Ε.:  
Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία 
και Σουηδία. 

 Ολοκλήρωση 
Προγράμματος 

πρακτικής 
άσκησης στο 

εξωτερικό ΛΕΟ-
ΘΕΣΕΙΣ*2004-S. 

(Ιούνιος 2004 
- Μάιος 2006)

Ολοκλήρωση 
Προγράμματος 

πρακτικής 
άσκησης στο 

εξωτερικό ΛΕΟ-
ΘΕΣΕΙΣ*2004-G.  
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Συνολικός προϋπολογισμός: 55.000,00 €.  
Η απορροφητικότητα των κονδυλίων σε συνάρτηση 
και με την αντίστοιχη αίτηση, καθώς και τη σύμβαση 
ήταν 100%.  

Το Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό ΛΕΟ-
ΘΕΣΕΙΣ*2005-S (Νέες Χώρες), ξεκίνησε τον Οκτώβριο 
του 2005, βρίσκεται υπό εξέλιξη και λήγει τον προσεχή
Μάϊο. Ο αριθμός των εγκεκριμένων τοποθετήσεων είναι
33 τρίμηνες πρακτικές. 
Κατά τη διάρκεια της περασμένης ακαδημαϊκής χρονιάς
πραγματοποιήθηκαν 24 τοποθετήσεις για πρακτικές
ασκήσεις φοιτητών, άλλες 6 είναι υπό εξέλιξη και 3
είναι υπό υλοποίηση.  Οι υποτροφίες αφορούν φοιτητές
 από το ΤΕΙ Αθήνας και άλλων 8  Ελληνικών Ιδρυμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Πολυτεχνείο Κρήτης, ΤΕΙ Ηπείρου, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, 
ΤΕΙ Καλαμάτας, ΤΕΙ Κρήτης και ΤΕΙ Λαμίας). 
Οι παραπάνω φοιτητές τοποθετήθηκαν (ή πρόκειται
να τοποθετηθούν) στις εξής χώρες της Ε.Ε.: Αυστρία,
Βουλγαρία, Εσθονία, Ιρλανδία, Κύπρος, Ουγγαρία,
Πολωνία, Ρουμανία Σλοβενία και Τουρκία. 
Συνολικός προϋπολογισμός: 99.100,00 € 

Τον Φεβρουάριο 2006 συντάχθηκε η αίτηση, υποβλήθηκε 
προς την Ε.Ε. (Εθνική Μονάδα Συντονισμού,
Επαγγελματική Κατάρτιση ΑΕ), αξιολογήθηκε 
με θετικά σχόλια και  εγκρίθηκε τον Μάιο του 2006.
Συνολικός προϋπολογισμός: 170.000,00 € 
(για 45 τοποθετήσεις φοιτητών τρίμηνης και εξάμηνης
διάρκειας).  
Τα συνεργαζόμενα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
αποστολής είναι τα εξής: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πάντειο

 Πρόγραμμα 
πρακτικής 

άσκησης στο 
εξωτερικό ΛΕΟ-
ΘΕΣΕΙΣ*2005-S 

(Νέες Χώρες).  

 Έγκριση 
και έναρξη 

υλοποίησης 
Προγράμματος 

ΛΕΟ-
ΘΕΣΕΙΣ*2006-S
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Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών,
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,
ΤΕΙ Ηπείρου, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, ΤΕΙ Καβάλας, 
ΤΕΙ Καλαμάτας, ΤΕΙ Κρήτης, ΤΕΙ Λαμίας, ΤΕΙ Λάρισας, 
ΤΕΙ Μεσολογγίου, ΤΕΙ Πάτρας, ΤΕΙ Πειραιά, ΤΕΙ Σερρών
και ΤΕΙ Χαλκίδας.  
Οι χώρες στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η πρακτική 
άσκηση των φοιτητών είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, 
Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, 
Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, 
Ουγγαρία, Ολλανδία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σουηδία, 
Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία.  
Λόγω των καταλήψεων, η υπογραφή του Συμβολαίου από 
το Ίδρυμά μας έγινε τον περασμένο Ιούλιο και ήδη έχουν 
τοποθετηθεί 6 φοιτητές σε επιχειρήσεις του εξωτερικού.  

Τον Φεβρουάριο 2006 συντάχθηκε η αίτηση, υποβλήθηκε 
προς την Ε.Ε. (Εθνική Μονάδα Συντονισμού-
Επαγγελματική Κατάρτιση ΑΕ), αξιολογήθηκε με θετικά 
σχόλια και  εγκρίθηκε τον Μάιο του 2006.
Συνολικός προϋπολογισμός: 85.000,00 € (για 20
τοποθετήσεις νέων πτυχιούχων εξάμηνης διάρκειας).  

Κινητικότητα νέων πτυχιούχων 
2004 -2006

Κινητικότητα φοιτητών 
2004 -2006

 Πρόγραμμα ΛΕΟ-
ΘΕΣΕΙΣ*2006-G

63%

6%
31%

28% 22%

50% 2005

20062004

2005

2006
2004

28% 22% 20062004

63%

31% 2004
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Τα συνεργαζόμενα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
αποστολής είναι τα εξής: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 
ΤΕΙ Ηπείρου, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, ΤΕΙ Καβάλας, ΤΕΙ 
Καλαμάτας, ΤΕΙ Κρήτης, ΤΕΙ Λαμίας, ΤΕΙ Λάρισας, ΤΕΙ 
Μεσολογγίου, ΤΕΙ Πάτρας, ΤΕΙ Πειραιά, ΤΕΙ Σερρών και 
ΤΕΙ Χαλκίδας.  
Οι χώρες στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η πρακτική 
άσκηση των φοιτητών είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, 
Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Ουγγαρία, Ρουμανία, 
Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία και Φινλανδία.  
Λόγω των καταλήψεων, η υπογραφή του Συμβολαίου από 
το Ίδρυμά μας έγινε τον περασμένο Ιούλιο και ήδη έχει 
πραγματοποιηθεί 1 τοποθέτηση νέου πτυχιούχου.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα, 
στο οποίο συμμετέχουν 13 εταίροι (δίκτυο Πανεπιστημίων 
και Επιχειρήσεων) από πέντε χώρες (Γαλλία, Ελλάδα, 
Πορτογαλία, Βέλγιο και Ουγγαρία). 
Συμβαλλόμενος: Communaute de Communes du
Gezallier (οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης σε μια
ορεινή περιοχή της κεντρικής Γαλλίας, γνωστής για 
τα παραδοσιακά τυριά και γενικά τα γαλακτοκομικά
προϊόντα). 
Συντονιστής για την Ελλάδα: ΤΕΙ Αθήνας
Έλληνες εταίροι: 
ΑΤΕ - Εξέλιξη 
Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας 
Αναπτυξιακή Καρδίτσας ΑΕ 
Συμμετέχει επίσης, χωρίς να χρηματοδοτείται, 
και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας.  
Στόχος του πιλοτικού αυτού σχεδίου είναι η κατάρτιση 
και η ενίσχυση των γαλακτοπαραγωγών, προκειμένου να 

Πρόγραμμα 
e-Dairy farm
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 Συμμετοχή σε 
συνέδρια και 
ημερίδες, με 

παρουσιάσεις των 
δραστηριοτήτων 

του Προγράμματος 
στα Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα 
Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης

παράγουν ποιοτικά, ανταγωνιστικά και πιστοποιημένα 
τυροκομικά προϊόντα στον τόπο τους και να τα εξάγουν 
στις άλλες χώρες. Το δίκτυο e-dairy θα βοηθήσει, επίσης 
τους παραγωγούς των παραδοσιακών μας προϊόντων 
να καταρτιστούν σε νέες τεχνικές και τεχνολογίες,
να διασφαλίσουν την υγιεινή κατάσταση και την 
αναβαθμισμένη ποιότητα των προϊόντων, αλλά και 
να ανοίξουν προοπτικές προς την Ευρωπαϊκή αγορά.
Συνολική χρηματοδότηση για το ΤΕΙ-Α: 32.972,00 €.  
Τον Οκτώβριο 2006 συνυπογράφτηκαν από το Ίδρυμά μας 
τα αντίστοιχα συμβόλαια και ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 
2 συναντήσεις των εθνικών εκπροσώπων και των μελών 
επιστημονικής επιτροπής του Προγράμματος.  
Τα πρώτα αποτελέσματα από την υλοποίηση του
Προγράμματος προβλέπεται να ανακοινωθούν στο
προσεχές συνέδριο της ΔΕΤΡΟΠ 
(Θεσσαλονίκη, 9 έως 11 Μαρτίου 2007).  

Ημερίδα “Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Τεχνολογική 
Εκπαίδευση’’  
Στην ημερίδα που οργανώθηκε από το ΤΕΙ Καλαμάτας (23 
Μαΐου 2006) το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων 
παρουσίασε τα προγράμματα ΛΕΟ-ΘΕΣΕΙΣ.

4ο Forum Δήμου Αθηναίων 
“Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα’’  
Στο Forum αυτό, το οποίο πραγματοποιήθηκε 
στην Τεχνόπολη (Γκάζι) στις 17 και 18 Μαρτίου 2006, 
το Τμήμα συμμετείχε σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα:
Δραστηριότητες του ΤΕΙ-Α στο χώρο των Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων - Αξιολόγηση και πιστοποίηση 
με το EUROPASS.  

Ημερίδα της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού (ΕΜΣ) 
του Προγράμματος Leonardo da Vinci  
Στην ημερίδα αυτή η οποία διοργανώθηκε από την
ΕΜΣ-Επαγγελματική Κατάρτιση ΑΕ (4 Σεπτεμβρίου 
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2006, Κηφισιά), το Τμήμα παρουσίασε την εμπειρία
του και μελέτες ‘’επιτυχημένων περιπτώσεων’’ από 
την κινητικότητα φοιτητών στα πλαίσια των διαφόρων 
προγραμμάτων Leonardo da Vinci.

Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Καινοτομιών 
και Επαγγελματικού Management 
Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 
11 έως 14 Ιουνίου 2006. Το ΤΕΙ-Α, ως συνδιοργανωτής 
του Συνεδρίου αυτού, χορήγησε και το αντίστοιχο έντυπο 
υλικό στους συνέδρους. 

Στα πλαίσια των παραπάνω Προγραμμάτων και Σχεδίων 
πραγματοποιήθηκαν και  διάφορες άλλες δράσεις
ακαδημαϊκού χαρακτήρα, όπως:

Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών (ΤΝΑ) με στόχο τον 
προσδιορισμό θεματικών ενοτήτων και ασκήσεων, 
οι οποίες θα βοηθήσουν τους παραγωγούς παραδοσιακών 
προϊόντων (τροφίμων) και την ελληνική βιομηχανία
τροφίμων, καθώς επίσης θα απαντήσουν σε καίρια
ζητήματα της υπό εξέλιξη αναμόρφωσης Προγραμμάτων 
Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων.  
Συντάχθηκε το αντίστοιχο ‘’Ερωτηματολόγιο’’ το οποίο 
διανεμήθηκε κατά την ημερίδα της Εθνικής Επιτροπής 
Γάλακτος (Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2006).

Διάθεση Γλωσσικών και Πολιτισμικών Οδηγών σε άλλα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Γλωσσικοί και Πολιτισμικοί Οδηγοί οι οποίοι συντάχθηκαν 
και εκδόθηκαν στα πλαίσια των διαφόρων προγραμμάτων 
ΛΕΟ-ΘΕΣΕΙΣ διατέθηκαν στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: 
Ε.Κ.Π.Α., Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Α.Π.Θ., Πανεπιστήμιο
Κρήτης, ΤΕΙ Θες/νίκης, ΤΕΙ Καβάλας, ΤΕΙ Σερρών, 
ΤΕΙ Πάτρας, ΤΕΙ Κρήτης, HELMAC AE.  

Λοιπές 
δραστηριότητες
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Χορήγηση Ευρωδιαβατηρίου (EUROPASS) 
Στους φοιτητές/πτυχιούχους που ολοκληρώνουν με επιτυχία την υποτροφία 
LdV χορηγείται (συμπληρωμένο από τους εμπλεκόμενους φορείς-Ιδρύματα) το 
EUROPASS το οποίο διατίθεται από τον ΟΕΕΚ.  

Συνεργασία με τον Γαλλικό Φορέα ‘’The Region of the Limousin’’ που 
δραστηριοποιείται στον τομέα της κινητικότητας φοιτητών μέσω του LdV στη 
περιοχή της Limousin.  Έγινε σχετική προκήρυξη μέσω της ιστοσελίδας του ΤΕΙ-Α 
για 8 υποτροφίες, επιπλέον των υποτροφιών ΛΕΟ-ΘΕΣΕΙΣ.  
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Συμπράττον Ίδρυμα: Νοσηλευτική Β΄
Υπεύθυνη Συντονίστρια: Στέλλα Κοτζαμπασάκη, 
καθηγήτρια του τμήματος Νοσηλευτικής Β .́
Το παραπάνω  πρόγραμμα επικουρεί  την επιστημονική 
ανάπτυξη των μελών του μέσα από προγράμματα, 
συνεργασίες και ανταλλαγές φοιτητών αλλά και με 
ερευνητικές εργασίες που δημοσιεύονται στο περιοδικό 
“Journal of  Allied Health”. 

Συμπράττοντα Ιδρύματα:
1. KaHo St. Lieven Allst and St. Niklaas του Βελγίου
2. KHL Leuven του Βελγίου
3. Ehsal Brussel του Βελγίου
4. Masraryk University BRNO της Τσεχίας
5. CVU Oresund της Δανίας
6. CHE South, The School of Nursing της  Δανίας
7. School of Nursing της Δανίας
8. Polytechnic Lahti της Φινλανδίας
9. Polytechni  Rovaniemi της Φινλανδίας
10. University of Udine της Ιταλίας
11. Medical Academy of Riga της Λετονίας
12. Hanzehogeschool Groningen της Ολλανδίας

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Cohehre 
(Consortium 

of Institutions 
of Higher 

Education for 
Health and 

Rehabilitation 
in Europe) 

Ευρωπαϊκό 
Επιστημονικό 

Δίκτυο FRORENCE 
European 

(Cooperation 
in Nursing and 

midwifery in Higher 
Education)

Η μελλοντική πορεία ενός Ιδρύματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό και στις διεθνείς του συνεργασίες, οι οποίες 

εδραιώνουν την παρουσία του εντός και εκτός της χώρας του.
Έτσι, το ΤΕΙ Αθήνας  συμμετέχει σε δίκτυα συνεργασίας με άλλα ερευνητικά και
ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιστημονικούς φορείς στο εξωτερικό, με βασικό 
στρατηγικό στόχο την ενίσχυση της ερευνητικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής
συνεργασίας και τη διαρκή εξέλιξή του. Αναλυτικότερα:
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13. Noordelijke Hogeschool  Leeuwarden της Ολλανδίας
14. Oslo University College της Νορβηγίας
15. Telemark  University Vollege Porsgrunn 
της Νορβηγίας
16. Vestfold University College Tonsberg της Νορβηγίας
17. Glasgow Caledonian University του Ηνωμένου 
Βασιλείου
18. Napier University Edinburgh 
του Ηνωμένου Βασιλείου
19. Halmstad University της Σουηδίας
20. Malmo University της Σουηδίας
21. Red Cross College Stochholm της Σουηδίας
Επιστημονική Υπεύθυνη: Αρετή Λάγιου, Καθηγήτρια 
του τμήματος Επισκεπτών Επισκεπτριών  Υγείας.

Συμπράττοντα Ιδρύματα:
1. Heritage Malta της Μάλτας
2. Fondazione Kepha της Ιταλίας
3. Ecole d’ Avignon της Γαλλίας
4. Instituto Palazzo Spinelli της Ιταλίας
5. Meisterschule für Restaurierung und Konservierung 
της Αυστρίας
6. Universität für Angewandte Kunst Wien της Αυστρίας
7. Hogeschool Antwerpen του Βελγίου
8. Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels de la 
Cambre του Βελγίου
9. Academy of Fine Arts Prague της Τσεχίας
10. Institute of Restoration and Conservation Techniques 
Litomysl, o.p.s. της Τσεχίας
11. School of Conservation της Δανίας
12. Vantaa Institute of Arts and Design της Φιλανδίας
13. INP Institut national du patrimoine της Γαλλίας
14. Université de Paris Sorbonne 1 της Γαλλίας
15. Fachhochschule Erfurt της Γερμανίας
16. Fachhochschule f. Technik u. Wirtschaft Berlin της 
Γερμανίας
17. Fachhochschule Köln  της Γερμανίας
18. Fachhochschule Potsdam  της Γερμανίας

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Encore 
(European 

Network for 
Conservation 
- Restoration 

Education)
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19. Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst 
της Γερμανίας
20. Hochschule für Bildende Künste, Dresden 
της Γερμανίας
21. Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Stuttgart 
της Γερμανίας
22. Technische Universität München της Γερμανίας
23. Hungarian Academy of Fine Arts της Ουγγαρίας
24. University of Oslo, Institute of Archaeology, Art History 
and Conservation  της Νορβηγίας
25. Academy of Fine Arts της Πολωνίας
26. Akademia Sztuk Pieknych της Πολωνίας
27. Nicholas Copernicus University Torun της Πολωνίας
28. Universidade Nova de Lisboa της Πορτογαλίας
29. Escuela Superior de Conservacion y Restauracion de 
Bienes Culturales της Ισπανίας
30. Göteborg University, Institute of Conservation 
της Σουηδίας
31. Hochschule der Kuenste Bern της  Ελβετίας
32. Hamilton Kerr Institute της Αγγλίας
33. Northumbria University at Newcastle της Αγγλίας
34. The London Institute της Αγγλίας
35. University of London, Courtauld Institute of Art 
της Αγγλίας.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Βασιλική Αργυροπούλου, καθηγήτρια του τμήματος  
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης.
  
Στις 24-25 Φεβρουαρίου 2005 πραγματοποιήθηκε η 5η 
Γενική Συνέλευση του Δικτύου στο Ίδρυμά μας  με την 
συμμετοχή εκπροσώπων καθηγητών και φοιτητών.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών (CERN) είναι 
το μεγαλύτερο του είδους του σε ολόκληρο τον κόσμο.
Τα προγράμματα ATLAS, CMS (Compact Muon Solenoid),  
LHCb (Large Hadron Collider beauty και ALICE (A Large 
lon Collider Experiment), τα οποία σχετίζονται με την 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Συνεργασία με  
το Ευρωπαϊκό 

Κέντρο 
Πυρηνικών 

Ερευνών (CERN) 
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ύλη-αντιΰλη και ενέργεια, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε 
εξέλιξη στο CERN.
Το ΤΕΙ της Αθήνας,  το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το ΤΕΙ  του 
Πειραιά και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
είναι τα πρώτα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  που υπέγραψαν 
την 3η Φεβρουαρίου 2006 Σύμβαση εκπαίδευσης 
Ελλήνων φοιτητών στο  CERN και οι 12 πρώτοι Έλληνες 
σπουδαστές ξεκινούν, με άριστες προϋποθέσεις, από 
τον ερχόμενο Ιούνιο την εργασία  τους στο CERN. 

Το ΤΕΙ Αθήνας είναι μέλος του δικτύου της UNESCO 
για την εκπαίδευση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
μέσω του Εργαστηρίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
του Τμήματος Ενεργιακής Τεχνολογίας.

Υπογράφηκε σύμφωνο  συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο 
του Pavlodar σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το ΤΕΙ Αθήνας 
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της Ευρασίας, 
στο Καζακστάν  
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B Μέρος
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åðéôñïðÞ 

Α. Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Αθήνας

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Αθήνας είναι επιφορτισμένη 
με την διοίκηση και διαχείριση του «Ειδικού Λογαριασμού» ο οποίος 

λειτουργεί με σκοπό την διακίνηση και διαχείριση ερευνητικών, τεχνολογικών, 
αναπτυξιακών προγραμμάτων αλλά και εκπόνηση ειδικών μελετών που 
συμβάλλουν στην σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή 
και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό του ΤΕΙ.
Η Επιτροπή μετά τη θετική αναμόρφωση του οδηγού χρηματοδότησης  επιτάχυνε 
την αναδιοργάνωση των εσωτερικών λειτουργιών της για να επιτύχει σύγχρονες, 
ευέλικτες, αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
Εγκαίρως είχε διαπιστωθεί ότι οι στόχοι της Επιτροπής για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση του επιστημονικού προσωπικού απαιτούσαν αξιοποίηση των 
νέων τεχνολογιών, αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και προσφορά νέων 
υπηρεσιών.  
Σήμερα η επιτροπή Ερευνών εργάζεται μεθοδικά για να ενισχύσει την παρουσία 
του ΤΕΙ- Α στο χώρο των ανταγωνιστικών προγραμμάτων.
Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών είναι συλλογικό αιρετό όργανο του ΤΕΙ 
και τα μέλη της εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της Υ.Α. ΚΑ/
679/76. Πρόεδρος της Ε.Ε.&Ε. είναι  ο Μ. Μπρατάκος, Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ 
Αθήνας, ο οποίος ορίστηκε από το Συμβούλιο ΤΕΙ τον Σεπτέμβριο του 2005, και 
μέλη της εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι των Σχολών, οι οποίοι εκλέχτηκαν  την 29η 
Ιουνίου 2004.

åêðáßäåõóçò 
êáé åñåõíþí-ÅËÊÅ  
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Η προσφορά της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Αθήνας 
είναι πολυδιάστατη. Δεν περιορίζεται μόνο στη διαχείριση των ερευνητικών 
κονδυλίων αλλά επίσης στηρίζει κάθε είδους ερευνητικό, εκπαιδευτικό και 
επιμορφωτικό έργο συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του ΤΕΙ σε εκπαιδευτικό, 
κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο και ειδικότερα:
στην ανάπτυξη της υλικοτεχνικής υποδομής του,
στην αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών και 
στην δημιουργία νέων επιτυχών θεσμών, όπως τα Γραφεία Διασύνδεσης, 
Πρακτικής Άσκησης, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Erasmus, Tempus, κλπ.), 
Γραφείο Διαμεσολάβησης κλπ.
Συγχρόνως ενισχύει τις νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία και την έρευνα 
και από τα έσοδά της στηρίζει την εκπόνηση Ερευνητικών Προγραμμάτων 
καθώς και την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό. Με αυτό τον τρόπο η ΕΕ&Ε 
ενισχύει σημαντικά τη διοικητική αυτοτέλεια και την εύρυθμη λειτουργία του 
Ιδρύματος.
Από τον Σεπτέμβριο του 2005 έως και τον Δεκέμβριο του 2006  η Επιτροπή 
Εκπαίδευσης και Ερευνών πραγματοποίησε 22 συνεδριάσεις και τα θέματα 
με τα οποία απασχολήθηκε ήταν κυρίως οικονομικά και θεσμικά. Παράλληλα 
προέβη σε μία σειρά μέτρων για ανάπτυξη των υποδομών και για στελέχωση 
του Ειδικού Λογαριασμού και ειδικότερα:
ανανέωση και ενίσχυση του ρόλου του Συμβούλου Διαχείρισης Προγραμμάτων 
ενίσχυση της Γραμματείας του ΕΛΚΕ με νέους υπαλλήλους
αντικατάσταση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Λογιστηρίου
ανανέωση της μηχανοργάνωσης και του λογισμικού προγράμματος του 
Λογιστηρίου προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των χρηματοδοτών
επαναπροσδιορισμό των συμβατικών υποχρεώσεων της Τράπεζας με την 
οποία ο ΕΛΚΕ συνεργάζεται με νέους όρους ευνοϊκότερους για το ΤΕΙ.

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος

Μέλη 

Γραμματέας της ΕΕ&Ε

Η σύνθεση της Επιτροπής έχει ως εξής:

Μ. Μπρατάκος, Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ 
Ι. Τσάκνης, καθηγητής ΣΤΕΤΡΟΔ
Α. Κουζέλης, καθηγητής ΣΓΤΚΣ
Π. Λύτρας, καθηγητής ΣΔΟ
Σ. Σούλης, καθηγητής ΣΔΟ
Α. Τζιμογιάννη, καθηγήτρια ΣΕΥΠ
Δ. Τριάντης, καθηγητής ΣΤΕΦ  
Ιφιγένεια Αναστασάκου, διοικητικός υπάλληλος
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Β. Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΕΛΚΕ

Προϊσταμένη Γραμματείας 
Προσωπικό Γραμματείας   

Υπεύθυνη Λογιστηρίου      
Προσωπικό Λογιστηρίου

Ιφιγένεια Αναστασάκου
Δανάη Κονδύλη
Μαρία Αγγελοπούλου
Αναστασία Ήβου, Ευαγγελία Δολιανίτη,
Ευδοκία Σκρέκου, Ελένη Μίχου 

      Ο Ειδικός 
Λογαριασμός διαχειρίστηκε μέσω 

του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης μεγάλο 
αριθμό Αναπτυξιακών και Ερευνητικών Έργων 

τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και το πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω εθνικών φορέων όπως το 
ΥΠΕΠΘ, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς 
επίσης και Έργα που ανέλαβε το ΤΕΙ για λογαριασμό τρίτων.
Παράλληλα διαχειρίστηκε Έργα μέσω Ιδιωτικών Φορέων 
αλλά και Έργα που χρηματοδοτήθηκαν από τον Ειδικό 

Λογαριασμό του ΤΕΙ Αθήνας.
Στους παρακάτω πίνακες αναφέρονται αναλυτικά 

οι χρηματοδοτήσεις του ΕΛΚΕ από τους 
διάφορους φορείς κατά τα έτη 2005 και 

2006 (βλ. δίπλα σελίδα).
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Πίνακας 1. Χρηματοδότηση ΕΛΚΕ για το 2005

ΕΠΕΑΕΚ  μέσω Υπουργείου Παιδείας 4.511.000 €

ΚΤΠ  μέσω Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών 830.000 €

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 53.000 €

Ευρωπαϊκή Ένωση 560.000 €

Υπουργεία, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Δημόσιοι Φορείς 557.000 €

Ιδιωτικοί φορείς 395.000 €

ΣΥΝΟΛΟ 6.906.000 €

Πίνακας 2 . Χρηματοδότηση ΕΛΚΕ για το 2006

ΕΠΕΑΕΚ  μέσω Υπουργείου Παιδείας 1.157.572 €

ΚΤΠ  μέσω Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών 140.000 €

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 398.804 €

Ευρωπαϊκή Ένωση 596.832 €

Υπουργεία, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Δημόσιοι Φορείς 659.614 €

Ιδιωτικοί φορείς 369.347 €

ΣΥΝΟΛΟ 3.322.169 €
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Τ ο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα για την ανάπτυξη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που 

επιχειρεί να υποβοηθήσει και να στηρίξει τις αδυναμίες του εκπαιδευτικού 
ελληνικού συστήματος προκειμένου αυτό να ανταποκριθεί στις νέες και σύνθετες 
επιλογές δυνατοτήτων και ευκαιριών αλλά και στις νέες προκλήσεις που θα 
επηρεάσουν την ελληνική κοινωνία.
Η συμμετοχή του ΤΕΙ Αθήνας στην υλοποίηση και διαχείριση των εν λόγω 
Προγραμμάτων ωφέλησε το Ίδρυμα και το ανθρώπινο δυναμικό του καθώς 
αναβάθμισε την ποιότητα της εκπαίδευσης, ενίσχυσε την έρευνα αλλά και 
βελτίωσε τις υφιστάμενες εργαστηριακές υποδομές.

Αναλυτικότερα τα Προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ που υλοποιούνται  ή ολοκληρώθηκαν 
είναι τα παρακάτω:

Ýñãá ÅÐÅÁÅÊ ôïõ ÔÅÉ ÁèÞíáò
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Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης
Εκπαίδευσης 
Ενίσχυση & Εμπλουτισμός Βιβλιοθηκών
Ενίσχυση και Εμπλουτισμός Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προϋπολογισμός: 2.679.907,00 €
Διάρκεια έργου:     μέχρι 31-12-2007
Το έργο «Εκσυγχρονισμός της Βιβλιοθήκης του 
ΤΕΙ Αθήνας» υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Β΄ΚΠΣ 
με προϋπολογισμό 1,55 δισεκατομμύρια δραχμές 
που ξεκίνησε το 1996 και περατώθηκε το 2000.
Το έργο «Αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών
της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας» εντάσσεται στο Γ΄ΚΠΣ
και αποτελεί συμπλήρωση του προηγουμένου έργου.
Περιλαμβάνει 14 υποέργα εκ των οποίων τα τέσσερα
προκηρύχθηκαν και ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2006.
Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 1.881.000,00€ 
και η ημερομηνία λήξης 31-12-06. Μετά από αίτημα του
Συμβουλίου του ΤΕΙ εγκρίθηκε η επέκταση του φυσικού
αντικειμένου του έργου και η χρονική επέκταση μέχρι 
31-12-07 με αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού
κατά 798.907,00 €.
Από το Σεπτέμβριο του 2005 έως και το Δεκέμβριο 
του 2006 στα πλαίσια του εν λόγω έργου 
πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:
 Ολοκληρώθηκε η θεματική καταλογράφηση 
της συλλογής της Βιβλιοθήκης με σύγχρονες μεθόδους 
υστεροσυνδυασμένης ευρετηρίασης με την χρήση
δομημένου θησαυρού γνώσεων
 Προκηρύχθηκαν και ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες
για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ανάθεσης 
έργου, προκειμένου να υποστηρίξουν τις υπηρεσίες της 
Βιβλιοθήκης. 
 Προκηρύχθηκαν και ολοκληρώθηκαν οι παρακάτω
διαγωνισμοί - προκηρύξεις.
1. Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια
ηλεκτρονικών περιοδικών ύψους 41.000,00 €. 

Τίτλος έργου: 
Αναβάθμιση των 
προσφερομένων 
υπηρεσιών της 

Βιβλιοθήκης του 
ΤΕΙ Αθήνας

Υπεύθυνος έργου:    
Περικλής Λύτρας, 

καθηγητής

Μέτρο 2.1: 

Ενέργεια  2.1.3: 
Κατ. πράξεων 2.1.3ε: 

ΕΡΓΑ ΕΠΕΑΕΚ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
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Προϋπολογισμός έργου: 969.204,00 €
Διάρκεια έργου: 1-1-2003 έως 31-8-2008
Το παρόν έργο έχει σκοπό
την οργάνωση του Προπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών (Π.Π.Σ.) Πληροφορικής σε Κύκλους Μαθημάτων 
και την εισαγωγή νέων γνωστικών αντικειμένων ώστε 
να υποστηρίζονται οι Κατευθύνσεις Σπουδών τους
την εισαγωγή στο Π.Π.Σ. νέων  μαθημάτων και  
την αναμόρφωση της ύλης 
την εισαγωγή και εφαρμογή διαδικασιών 
συνεχούς αξιολόγησης και αναμόρφωσης του Π.Π.Σ.
την αναβάθμιση της ποιότητας του παρεχόμενου
διδακτικού έργου 

Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών - 
Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ολοκλήρωση της Διεύρυνσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
και Αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών
Ενίσχυση των ΤΠΕ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

2. Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός για την βιβλιοδεσία
ελληνικών και ξενόγλωσσων περιοδικών ύψους
40.000,00 €. 
3. Δημόσιος Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την
προμήθεια Λογισμικού αυτοματοποίησης της Βιβλιοθήκης 
ύψους 131.747,49 €. 
4. Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός για προμήθεια 
βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων σε ηλεκτρονική
μορφή για το έτος 2007, συνολικού προϋπολογισμού
518.906,00 €. 
5. Δημόσιος Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την
προμήθεια ελληνικών και ξενόγλωσσων επιστημονικών 
περιοδικών σε έντυπη μορφή των ετών 2003, 2004, 2005, 
2006 και 2007, συνολικού προϋπολογισμού 107.907,00 €. 
6. Πρόσληψη προσωπικού (10 άτομα), για την ανάθεση 
έργου με σύμβαση ορισμένου χρόνου (βιβλιοθηκονόμοι 
και άλλοι υπάλληλοι).   

Τίτλος έργου: 
Αναμόρφωση 

Προγραμμάτων 
Σπουδών 

- Διεύρυνση 
Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης

Επιστημονικός 
υπεύθυνος: 

Γραμματή Πάντζιου, 
καθηγήτρια, τμήμα 

Πληροφορικής

 

Μέτρο 2.2 

Ενέργεια: 2.2.2 

Κατ. Πράξεων 2.2.2.γ 
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Προϋπολογισμός: 2.064.800,00 €
Διάρκεια έργου:     1-5-2003 έως 31-8-2008
Κατόπιν αιτήματος του Ιδρύματος και μετά από αξιολόγηση 
της πορείας του έργου και των πεπραγμένων, ενώ το 
Έργο έληγε την 31-8-06 δόθηκε παράταση με ταυτόχρονη 
αύξηση του προϋπολογισμού σε 2.280.700,00 €.
Σύντομη περιγραφή 
Το έργο αφορά στην αναβάθμιση των Προπτυχιακών 
Προγραμμάτων Σπουδών 18 Τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας, 
καθώς και στην υλοποίηση της κεντρικής δράσης
υποστήριξης του Ιδρύματος. 

Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών - 
Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ολοκλήρωση της Διεύρυνσης της Αναμόρφωσης 
των Προγραμμάτων Σπουδών
Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

την εισαγωγή, την πιλοτική εφαρμογή και την αξιολόγηση 
νέων τρόπων παροχής διδασκαλίας (εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευση σε γνωστικά αντικείμενα του τμήματος 
ώστε να προσδιορισθεί η δυνατότητα της οργανωμένης 
μελλοντικής εφαρμογής της ως συμπληρωματικής στην 
παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας). 

Τίτλος έργου: 
Αναμόρφωση 

Προπτυχιακών 
Προγραμμάτων 

Σπουδών

Ιδρυματικός 
υπεύθυνος:  
Δ. Τριάντης, 

καθηγητής, τμήμα 
Ηλεκτρονικής

Τα υποέργα τα οποία υλοποιούνται είναι τα ακόλουθα:

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Δ. Τριάντης,  καθηγητής, τμήμα Ηλεκτρονικής
Προϋπολογισμός: 326.800,00 €
Δημιουργήθηκε μια Κεντρική Μονάδας Στήριξης
Εκπαιδευτικού Έργου (ΜΣΕΕ) στο ΤΕΙ Αθήνας, 
η οποία στηρίζει μηχανισμούς ανάπτυξης νέων μεθόδων 
εκπαίδευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
Η ΜΣΕΕ συντονίζει και υποστηρίζει: 
 τα μέλη του Ε.Π. προκειμένου να υιοθετούν πρακτικές 
και νέες μεθόδους διδασκαλίας συνδεόμενες με τις

Υποέργο 01: 
Δημιουργία 

Μονάδας 
Στήριξης 

Εκπαιδευτικού 
Εργου

Μέτρο 2.2 

Ενέργεια 2.2.2 

Κατ. Πράξεων 2.2.2α 
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τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών.
 την τυποποίηση μεθόδων διδασκαλίας και ανάπτυξης
εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και την πιλοτική εφαρμογή
ηλεκτρονικού τρόπου εξέτασης και αξιολόγησης της
επίδοσης των φοιτητών. Λαμβάνεται μέριμνα ώστε
να προσφέρεται εκπαιδευτικό υλικό μαθημάτων 
που διδάσκονται σε περισσότερα από ένα Τμήματα. 
 την τεχνική υποστήριξη της πλατφόρμας Ασύγχρονης
Τηλεκπαίδευσης e-κπαίδευση. 
 την τεχνική υποστήριξη μιας αίθουσας τηλεκπαίδευσης
του ΤΕΙ Αθήνας, η υποδομή της οποίας (H/W, 
οπτικοακουστικός εξοπλισμός, δίκτυο, καθώς και το
απαιτούμενο S/W) υποστηρίζεται από την αντίστοιχη
δράση ΕΤΠΑ καθώς και το συναφές έργο Δίκτυα. 
Η αποτίμηση, η αξιολόγηση, οι αποκτηθείσες εμπειρίες,
 οι δραστηριότητες και τα συμπεράσματα, παρουσιάζονται 
κατά καιρούς είτε σε ημερίδες που διοργανώνονται στο ΤΕΙ 
Αθήνας, είτε σε σχετικά διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Γ. Κιουσόπουλος, αν. καθηγητής 
Προϋπολογισμός: 158.000,00  €
Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη έντυπου,
ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και η εισαγωγή,
ανάπτυξη και χρήση νέων τρόπων διδασκαλίας
    
Επιστημονικός υπεύθυνος: Ε. Βεντούρας, αν. καθηγητής 
Προϋπολογισμός: 163.655,00  € 
Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση της εργαστηριακής 
εξάσκησης των φοιτητών σε μαθήματα ειδικότητας, 
τα οποία σχετίζονται με γνωστικά αντικείμενα αιχμής 
του κλάδου της βιοϊατρικής τεχνολογίας. 

Υποέργο 02: 
Αναμόρφωση 

Π.Π.Σ. 
στο τμήμα 

Τοπογραφίας

Υποέργο 03: 
Αναμόρφωση 

Π.Π.Σ. 
στο τμήμα 

Τεχνολογίας 
Ιατρικών 
Οργάνων

ΕΡΓΑ ΕΠΕΑΕΚ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
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Επιστημονικός υπεύθυνος: Ν. Χιωτίνης, αν. καθηγητής 
Προϋπολογισμός: 64.220,00 € 
To πρόγραμμα αφορά στον εκσυγχρονισμό των
προπτυχιακών σπουδών του τμήματος Διακοσμητικής, 
μέσα από την επικαιροποίηση των κύριων γνωστικών
του αντικειμένων και την εισαγωγή θεμάτων προστασίας 
του περιβάλλοντος. 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Κ. Γιωνάς, επ. καθηγητής 
Προϋπολογισμός: 95.700,00 €
Στην αρχική φάση του έργου, που αντιστοιχεί 
στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού προβλέπονται 
οι παρακάτω δραστηριότητες:
 ένταξη νέων μαθημάτων διδακτικής του αντικειμένου 
του Προγράμματος Σπουδών 
 ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού με χρήση 
της τεχνολογίας των πολυμέσων 
 σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού για άτομα 
με ειδικές ανάγκες.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Α. Μαυρίδου, καθηγήτρια 
Προϋπολογισμός: 82.300,00 € 
Σκοπός του έργου είναι η αναμόρφωση  μαθημάτων 
του τμήματος και η οργάνωση διαγνωστικού εργαστηρίου 
προσομοίωσης για τη διεξαγωγή εργαστηριακών 
ασκήσεων που απαιτούν ειδικές τεχνικές. 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ι. Καζάζης, καθηγητής 
Προϋπολογισμός: 118.300,00 € 
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος επανασχεδιάζεται 
και στηρίζεται στις εμπειρίες από την εφαρμογή του μέχρι 
σήμερα και στις διεθνείς εκπαιδευτικές συνεργασίες του
τμήματος. 

Υποέργο 04: 
Αναμόρφωση 

Π.Π.Σ. στο τμήμα 
Εσωτερικής 

Αρχιτεκτονικής, 
Διακοσμητικής 
και Σχεδιασμού 

Αντικειμένων

Υποέργο 05: 
Αναμόρφωση 

Π.Π.Σ. 
στο τμήμα 

Γραφιστικής 

Υποέργο 06: 
Αναμόρφωση 

Π.Π.Σ. στο 
τμήμα Ιατρικών 

Εργαστηρίων 

Υποέργο 07: 
Αναμόρφωση 

Π.Π.Σ. στο τμήμα 
Οινολογίας και 

Τεχνολογίας 
Ποτών
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Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Μ. Σηφάκη, καθηγήτρια εφαρμογών
Προϋπολογισμός: 56.600,00 € 
Στόχος του έργου είναι η  βελτίωση του περιεχομένου 
σπουδών με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην
εκπαιδευτική διαδικασία.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Γ. Αθανασόπουλος, αν. καθηγητής
Προϋπολογισμός: 13.200,00 € 
Η προτεινόμενη αναμόρφωση του προγράμματος του 
τμήματος Φωτογραφίας χαρακτηρίζεται από τη μετάβαση 
από την αναλογική στη ψηφιακή φωτογραφία

Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Γ. Χατζηκωνσταντής, επ. καθηγητής
Προϋπολογισμός: 54.300,00 € 
Στόχος του έργου είναι το αναμορφωμένο πρόγραμμα
του τμήματος Ναυπηγικής να συμπεριλάβει στοιχεία 
από τις νεώτερες εξελίξεις της ναυπηγικής επιστήμης και 
τεχνολογίας, με τη βοήθεια εργαλείων της πληροφορικής. 

Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Α. Αλεξοπούλου, αν. καθηγήτρια 
Προϋπολογισμός: 90.900,00 € 
Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση 
της εργαστηριακής άσκησης των σπουδαστών, 
η ενίσχυση του εργαστηρίου πληροφορικής με την 
αναβάθμιση του υπάρχοντος εξοπλισμού και η ενίσχυση 
του εργαστηριακού χαρακτήρα των σπουδών. 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ε. Ζέρβας, αν. καθηγητής 
Προϋπολογισμός: 130.100,00 € 
Στο πλαίσιο του έργου υλοποιούνται τα παρακάτω.
 Δικτυακή πύλη με δυνατότητες πληροφοριακής θυρίδας 
γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης
 Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 
 Εκπαιδευτικό υλικό ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

Υποέργο 08: 
Αναμόρφωση 

Π.Π.Σ. στο τμήμα 
Εργοθεραπείας

Υποέργο 09: 
Αναμόρφωση 

Π.Π.Σ. στο τμήμα 
Φωτογραφίας και 

Οπτικοακουστικών 
Τεχνών 

Υποέργο 10: 
Αναμόρφωση 

Π.Π.Σ. στο τμήμα 
Ναυπηγικής

Υποέργο 11: 
Αναμόρφωση 

Π.Π.Σ. στο τμήμα 
Συντήρησης 

Αρχαιοτήτων & 
Έργων Τέχνης 

Υποέργο 12: 
Αναμόρφωση 

Π.Π.Σ. στο τμήμα 
Ηλεκτρονικής
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 Πλατφόρμα αυτοαξιολόγησης των φοιτητών
 Υλικό αυτοαξιολόγησης και δημιουργία «ηλεκτρονικής» 
αίθουσα ενιαίου χώρου θεωρητικής και εργαστηριακής 
διδασκαλίας καθώς και νέο Εργαστήριο «Σχεδιασμού 
Ανάπτυξης και Υλοποίησης»
 Πραγματοποίηση δεκαέξι σεμιναρίων προετοιμασίας
εργαστηριακών ασκήσεων
 Δημιουργία νέων εργαστηριακών ασκήσεων σε πέντε
εργαστηριακά μαθήματα.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Γ. Βεσκούκη, επ. καθηγήτρια
Προϋπολογισμός: 78.800,00 € 
Κύριος στόχος του έργου είναι οι απόφοιτοι του τμήματος 
να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιστημονικές
ανάγκες της ολιστικής προσέγγισης της υγείας 
με τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης 
και πολυμέσων.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Μ. Σαμαράκου, καθηγήτρια
Προϋπολογισμός: 49.200,00 € 
Το έργο έχει στόχο την ενίσχυση των μαθημάτων 
με τεχνολογίες πληροφορικής και χρήση του διαδικτύου
και εκσυγχρονισμός της γραμματειακής λειτουργίας του
τμήματος μέσω ηλεκτρονικών δικτυακών υπηρεσιών.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Π. Νικολαΐδης, αν. καθηγητής
Προϋπολογισμός: 13.500,00 € 
Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση του Προγράμματος 
Σπουδών του τμήματος Μαιευτικής. 

Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Κ. Θεοδωρόπουλος, επ. καθηγητής 
Προϋπολογισμός: 62.500,00 € 
Καταγραφή και αξιολόγηση του ισχύοντος ΠΠΣ, αποτίμηση 
της αγοράς εργασίας και παράλληλη δημιουργία βάσης 
δεδομένων πτυχιούχων, πιλοτική εφαρμογή νέου ΠΠΣ 
και διαμόρφωση τελικού προγράμματος. 

Υποέργο 13: 
Αναμόρφωση 

Π.Π.Σ. στο τμήμα 
Επισκεπτών/
τριών Υγείας 

Υποέργο 14: 
Αναμόρφωση 

Π.Π.Σ. στο τμήμα 
Ενεργειακής 
Τεχνολογίας 

Υποέργο 15: 
Αναμόρφωση 

Π.Π.Σ. στο τμήμα 
Μαιευτικής 

Υποέργο 16: 
Αναμόρφωση 

Π.Π.Σ. στο τμήμα 
Τεχνολογίας 

Γραφικών Τεχνών 
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Επιστημονικός υπεύθυνος: Σ. Τσάφου, επ. καθηγήτρια
Προϋπολογισμός: 19.400,00€ 
Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση του Π.Π.Σ.
του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης 
της Πληροφόρησης.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ε. Δημητροπούλου, καθηγήτρια
Προϋπολογισμός: 38.900,00 € 
Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση του εργαστηρίου 
πληροφορικής του Τμήματος και παραγωγή εκπαιδευτικού 
υλικού σε ηλεκτρονική μορφή. 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Μ. Παραλίκα, επ. καθηγήτρια 
Προϋπολογισμός: 46.255,00 € 
Στόχος του έργου είναι η αναμόρφωση, ο εκσυγχρονισμός 
και η αναβάθμιση του υπάρχοντος προγράμματος
σπουδών του Τμήματος.

Υποέργο 17: 
Αναμόρφωση 

Π.Π.Σ. στο τμήμα 
Βιβλιοθηκονομίας 
και Επιστήμης της 

Πληροφόρησης 

Υποέργο 18: 
Αναμόρφωση 

Π.Π.Σ. στο τμήμα 
Οδοντοτεχνικής 

Τεχνολογίας 

Υποέργο 19: 
Αναμόρφωση 

Π.Π.Σ. στο τμήμα 
Πολιτικών Έργων 

Υποδομής 

Υποέργο 20:

Υποέργο 21:

Υποέργο 22:

Υποέργο 23:

Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού για την Αναμορφωση 
των Π.Π.Σ. 18 Τμημάτων του ΤΕΙ-Α
Προϋπολογισμός: 81.225,00 € 

Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναμόρφωση των Π.Π.Σ. 
18 Τμημάτων του ΤΕΙ-Α
Προϋπολογισμός: 261.595,00 € 

Προμήθεια Λογισμικού για την Αναμόρφωση των Π.Π.Σ. 
18 Τμημάτων του ΤΕΙ-Α
Προϋπολογισμός: 135.200,00 € 

Αμοιβές Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών 
για διδασκαλία νέων Μαθημάτων των Π.Π.Σ. 7 Τμημάτων 
του ΤΕΙ-Α
Προϋπολογισμός: 90.450,00 € 
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Προγράμματα Υποστήριξης Γυναικών στις Προπτυχιακές 
και Μεταπτυχιακές Σπουδές
Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά και Ερευνητικά Προγράμματα 
που απευθύνονται στις γυναίκες
Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας 
σε θέματα Φύλου και Ισότητας

Χρονική διάρκεια: 1-5-03 έως 31-8-08
Προϋπολογισμός: 83.200,00 €
Το μάθημα για θέματα Φύλου και Ισότητας εισήχθη,
ως μάθημα επιλογής, στο πρόγραμμα σπουδών 
των τμημάτων Πολιτικών Έργων Υποδομής της ΣΤΕΦ,
Ιατρικών Εργαστηρίων και Νοσηλευτικής Β’ της ΣΕΥΠ.
Το Νοέμβριο του 2003 πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ Αθήνας 
η πρώτη μιας σειράς ημερίδων για την ευαισθητοποίηση της 
εκπαιδευτικής και σπουδαστικής κοινότητας. Ακολούθως 
στις 7-12-2005  πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα 
«Ισότητα των Φύλων και Απασχόληση» ενώ παράλληλα 
διοργανώθηκαν ομιλίες με θέμα «Γυναίκα και σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενα νοσήματα» και «Ο μητρικός ρόλος στη 
σύγχρονη κοινωνία των αντιφάσεων» καθώς και μια 
εικαστική έκθεση με θέμα «Γυναίκα και Οικογένεια».
Επίσης πραγματοποιήθηκαν μαθήματα για θέματα Φύλου 
και Ισότητας, υπό μορφή διαλέξεων.  

Τίτλος έργου: 
Προπτυχιακά 
Προγράμματα 
Σπουδών του 

ΤΕΙ Αθήνας σε 
θέματα Φύλου 

και Ισότητας

Ιδρυματικός 
υπεύθυνος: 

Ελένη Αλεξανδρή 
- Βρανά, καθηγήτρια 
εφαρμογών ΚΞΓΦΑ

Μέτρο 4.2: 

Ενέργεια 4.2.1: 

Κατ. Πράξεων 4.2.1β: 
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Χρονική διάρκεια: 1-2-04 έως 30-6-07
Προϋπολογισμός: 2.544.087,00 €
Το έργο αφορά στην ενίσχυση 45 ερευνητικών ομάδων 
στο ΤΕΙ Αθήνας, από όλες τις θεματικές περιοχές, με 
σκοπό την αναβάθμιση της έρευνας με την ανάληψη και 
περαίωση ερευνητικού έργου σε διευρυμένα επιστημονικά 
αντικείμενα, συναφή με τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες του Ιδρύματος. Οι ερευνητικές ομάδες 
περιλαμβάνουν ερευνητές από τα περισσότερα τμήματα 
του Ιδρύματος δίνοντας στις ερευνητικές δράσεις ένα 
πολύπλευρο χαρακτήρα, ο οποίος καλύπτει όλες τις
θεματικές περιοχές.
Το έργο περιλαμβάνει 45 υποέργα όπως παρακάτω
 αναφέρονται.

Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών, 
Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
Έρευνα, Υποτροφίες
Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ

Τηλεπικοινωνίες και κρυπτογραφία φυσικού επιπέδου 
με χρήση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων που επιδεικνύουν 
χαοτική συμπεριφορά
Επιστ. υπεύθυνος: Ε. Ζέρβας, καθηγητής
Προϋπολογισμός: 49.401,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-8-2006
Συνεργαζόμενοι φορείς: ΤΕΙ Λάρισας  /  Παν. Αθηνών  

Ανάπτυξη ενός προσαρμοστικού συνεργατικού
περιβάλλοντος μάθησης και συστήματος
στερεοσκόπησης απεικόνισης για εκπαίδευση 
από απόσταση μέσω διαδικτύου
Επιστ. υπεύθυνος: Μ. Σαμαράκου, καθηγήτρια 
Προϋπολογισμός: 50.818,00 € 
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-8-2006
Συνεργαζόμενοι φορείς: ΤΕΙ Πειραιά  /  Παν. Αθηνών 

Μέτρο 2.2: 

Ενέργεια 2.2.3: 

Κατ. Πράξεων 2.2.3στ:

Τίτλος έργου: 
Αρχιμήδης 
- Ενίσχυση 

Ερευνητικών 
Ομάδων στο 
ΤΕΙ Αθήνας

Ιδρυματικός 
υπεύθυνος: 

Χρήστος Κίτσος, 
καθηγητής

Υποέργο 1: 
Τμήμα 

Ηλεκτρονικής

Υποέργο 2: 
Τμήμα 

Ενεργειακής 
Τεχνολογίας
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Υπολογιστικό σύστημα αυτόματης διάγνωσης 
καρκίνου οζών του θυρεοειδούς αδένα
Επιστ. υπεύθυνος: Δ. Κάβουρας, καθηγητής 
Προϋπολογισμός: 55.723,00 € 
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-8-2006

Απομόνωση αντιοξειδωτικών από αρωματικά φυτά 
για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και καλλυντικών
Επιστ. υπεύθυνος: Ι. Τσάκνης, καθηγητής 
Προϋπολογισμός: 51.738,00 € 
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-8-2006
Συνεργαζόμενοι φορείς: Παν. Αθηνών  /  ΤΕΙ Λάρισας 

Μελέτη μιας νέας πρωτεΐνης, του Αντιγόνου 4c5, σε
πρωτοπαθείς και μεταστατικούς όγκους του εγκέφαλου
Επιστ. υπεύθυνη:  Ε. Πατσαβούδη, καθηγήτρια 
Προϋπολογισμός: 50.129,00 € 
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-8-2006
Συνεργαζόμενοι φορείς: Νοσοκομείο  Φλέμινγκ  /
Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ 

Μελέτη  φωσφόρου / σπινθηριστών  για  χρήση
 σε  ανιχνευτές ακτινοβολίας  συστημάτων  ιατρικής
 απεικόνισης
Επιστ. υπεύθυνος: Ι. Κανδαράκης, καθηγητής
Προϋπολογισμός: 54.113,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-8-2006
Συνεργαζόμενοι φορείς: Πανεπιστήμιο Πατρών  /
Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 
In Vitro Έλεγχος νέων υδατοδιαλυτών αντιμυκητιασικών 
φαρμάκων ελεγχόμενης αποδέσμευσης σε στελέχη
ουδετεροπενικών ασθενών και δερματομυκητιάσεων. 
Έλεγχος τοξικότητας σε κυτταρικές σειρές (ΝΙΗ)
Επιστ. Υπεύθυνη:  Α. Τζιμογιάννη, καθηγήτρια
Προϋπολογισμός: 52.236,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-12-2006

Υποέργο 3: 
Τμήμα 

Ιατρικών 
Οργάνων

Υποέργο 4:
Τμήμα 

Τεχνολογίας 
Τροφίμων

Υποέργο 5:
Τμήμα 

Ιατρικών 
Οργάνων

Υποέργο 6:
Τμήμα 

Ιατρικών 
Οργάνων

Υποέργο 7:
Τμήμα 

Ιατρικών 
Εργαστηρίων
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Συνεργαζόμενοι φορείς: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου 
Κρήτης / Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόληψη και αποκατάσταση μυοσκελετικών κακώσεων 
της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης 
στον εργασιακό χώρο
Επιστ. Υπεύθυνος:  Π. Σπυρόπουλος, αν. καθηγητής
Προϋπολογισμός: 52.274,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-8-2006

Ζωγραφικός διάκοσμος του καθολικού 
της Ιεράς Μονής Δημιόβης Μεσσηνίας
Επιστ. υπεύθυνος: Θ. Αβαριτσιώτης, καθηγητής
Προϋπολογισμός: 50.512,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-8-2006
Συνεργαζόμενος φορέας: Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ανάπτυξη συστήματος ταξινόμησης προκλητών
δυναμικών και ενδοκρανιακών ρευμάτων 
με χρήση μηχανών διανυσμάτων στήριξης (svm) 
και πιθανοκρατικών νετρονικών δικτύων (pnn)
Επιστ. υπεύθυνος: Ε. Βεντούρας, καθηγητής  
Προϋπολογισμός: 50.052,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-8-2006
Συνεργαζόμενος φορέας: Πανεπιστήμιο Αθηνών  

Μελέτη Παραγόντων που επηρεάζουν την παραγωγή 
υγιεινών & ασφαλών τροφίμων με προηγμένες
τεχνολογικές μεθόδους
Επιστ. υπεύθυνος: Κ. Σφλώμος, καθηγητής
Προϋπολογισμός: 50.933,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-8-2006

Επικοινωνίες ευρείας ζώνης. μελέτη και ανάπτυξη 
συστήματος πολυπλεξίας ofdm.εφαρμογές
Επιστ. υπεύθυνος: Α. Νασιόπουλος, καθηγητής
Προϋπολογισμός: 53.654,00 €
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Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-8-2006
Συνεργαζόμενοι φορείς: Πανεπιστήμιο Πάτρας  /  
ΤΕΙ Λαμίας  

Σύνθεση, χαρακτηρισμός και καταλυτική αξιολόγηση
καταλυτών ni/al2o3 για την υδρογόνωση βενζόλιου 
σε κλάσμα βενζίνης
Επιστ. υπεύθυνος:  Δ. Βάττης, καθηγητής 
Προϋπολογισμός: 49.094,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-8-2006
Συνεργαζόμενος φορέας: Πανεπιστήμιο Πάτρας 

Μεθοδολογία σχεδιασμού συστημάτων
προσωποποιημένης πρόσβασης σε τηλεματικές
υπηρεσίες εκπαιδευτικών intranets με χρήση 
ευφυών πρακτόρων
Επιστ. υπεύθυνος: Ν. Βασιλάς, αν. καθηγητής
Προϋπολογισμός: 51.163,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-8-2006
Συνεργαζόμενοι φορείς: Πανεπιστήμιο Αιγαίου  /
Πανεπιστήμιο Πατρών 

Ερευνητική Ομάδα καινοτόμων μεθόδων 
παραγωγής Biodiesel από Ελληνικά γεωργικά Προϊόντα
Επιστ. υπεύθυνος: Β. Γκέργκης, καθηγητής
Προϋπολογισμός: 52.006,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-8-2006
Συνεργαζόμενοι φορείς: ΤΕΙ Καβάλας  /  
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές και συσχέτιση 
με σεισμούς
Επιστ. υπεύθυνος: Κ. Νομικός, καθηγητής
Προϋπολογισμός: 51.623,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-8-2006
Συνεργαζόμενος φορέας: ΤΕΙ Χαλκίδας  
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Χρήση τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης στη συντήρηση
εξοπλισμού συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας
Επιστ. υπεύθυνος: Ν.Κολλιόπουλος, καθηγητής
Προϋπολογισμός: 50.167,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 30-6-2007
Συνεργαζόμενος φορέας: ΕΜΠ 

Ανάπτυξη κατάλληλου λογισμικού για την προετοιμασία
της διαδικασίας εισαγωγής στη χώρα μας 
ενός συστήματος ελληνικών drgs 
(hellenic diagnoses related groups, h-drgs)
Επιστ. υπεύθυνος: Β. Σπυρόπουλος, καθηγητής
Προϋπολογισμός: 49.324,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-8-2006

Οι τεχνολογίες αιχμής στην γεωγραφική έρευνα.
Μελέτη των γεωγραφικών παραμέτρων κατανομής 
και διασποράς χωρικών φαινομένων: εφαρμογή 
στις ζωανθρωπονόσους
Επιστ. υπεύθυνος: Α. Χαρβάλου, καθηγήτρια
Προϋπολογισμός: 55.071,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 30-6-2007

Μαθηματικές προσεγγιστικές μέθοδοι λύσης
προβλημάτων του  τεχνολογικού τομέα
Επιστ. υπεύθυνος: Α. Μπράτσος, καθηγητής
Προϋπολογισμός: 51.202,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 30-9-2006

Οι τεχνολογίες αιχμής στην γεωγραφική έρευνα.
Μελέτη των γεωγραφικών παραμέτρων κατανομής
και διασποράς χωρικών φαινομένων: εφαρμογή 
στις ζωανθρωπονόσους
Επιστ. υπεύθυνη: Π. Ηλιοπούλου, καθηγήτρια 
Προϋπολογισμός: 51.930,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 30-6-2007
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Αντίγραφα αλληλογραφίας: ιστορική - φυσικοχημική 
μελέτη και τεκμηρίωση. Προτάσεις συντήρησης
Επιστ. υπεύθυνη: Α. Αλεξοπούλου, καθηγήτρια
Προϋπολογισμός: 49.133,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-12-2006
Συνεργαζόμενος φορέας: ΤΕΙ Πειραιά 

Χαρακτηρισμός υλικών, βελτιστοποίηση διεργασιών 
και ανάπτυξη λογισμικού για την κατασκευή νανοδομών
Επιστ. υπεύθυνος: Ε. Βαλαμόντες, καθηγητής
Προϋπολογισμός: 51.546,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-8-2006
Συνεργαζόμενοι φορείς: 
ΤΕΙ Χαλκίδας  /  Δημόκριτος  /  ΕΜΠ  

Ανάπτυξη ευφυών συστημάτων υποστήριξης 
σχεδιασμού προϊόντων pen-multicad
Επιστ. υπεύθυνος: Γ. Μιαούλης, καθηγητής
Προϋπολογισμός: 54.650,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 30-6-2007
Συνεργαζόμενος φορέας: ΤΕΙ Μεσολογγίου  

Κινητική ανάπτυξη φυσικών - μηχανικών - χημικών
ιδιοτήτων τσιμέντων παραγόμενων σύμφωνα 
με το πρότυπο εν 197-1
Επιστ. υπεύθυνος: Λ. Πρελορέντζος, καθηγητής 
Προϋπολογισμός: 48.520,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 30-11-2006

Μελέτες - χρήσεις φυσικών προϊόντων Ελληνικής 
προέλευσης στην Κοσμητολογία - Αισθητική
Επιστ. υπεύθυνη: Ε. Πρωτόπαπα, καθηγήτρια 
Προϋπολογισμός: 50.895,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-12-2006
Συνεργαζόμενοι φορείς: 
Πανεπιστήμιο Αθηνών  /  ΤΕΙ Λάρισας  
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Διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης των 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην νησιωτική
Ελλάδα μέσω της σχετικής εκπαίδευσης
Επιστ. υπεύθυνος: Π. Λύτρας, καθηγητής
Προϋπολογισμός: 51.240,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 30-6-2007
Συνεργαζόμενοι φορείς: ΤΕΙ Πειραιά  /  ΤΕΙ Καβάλας  /
ΤΕΙ Κρήτης  /  ΤΕΙ Λαμίας 

Ανάπτυξη νέας τεχνολογίας  
για την ταχεία παλαίωση των κρασιών και των ποτών
Επιστ. υπεύθυνος: Γ. Αγγελούσης, καθηγητής
Προϋπολογισμός: 51.202,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-8-2006

Δημιουργία μοντέλου και ανάπτυξη πληροφοριακού
συστήματος διαρκούς αξιολόγησης της ποιότητας
τυπικού τμήματος ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης
Επιστ. υπεύθυνος: Ι. Κεκλίκογλου, καθηγητής 
Προϋπολογισμός: 52.926,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως  30-6-2007
Συνεργαζόμενος φορέας: Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ανάπτυξη βιοχημικής μεθόδου καθαρισμού μουσειακών 
αντικειμένων φυσικής κληρονομιάς, με χρήση ενζύμων 
και αναστολέων για την ελεγχόμενη αφαίρεση υλικών 
συντήρησης από συγγενή σε χημική σύσταση
υποστρώματα
Επιστ. υπεύθυνος: Γ. Παναγιάρης, καθηγητής 
Προϋπολογισμός: 51.891,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-12-2006

Ασπίδα, ασφάλεια, ποιότητα - διαλειτουργικότητα.
 Ανάπτυξη μεθοδολογιών και αξιοποίηση τεχνικών για την 
υλοποίηση περιβαλλόντων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
με γνώμονα τη διασφάλιση διαλειτουργικότητας,
ποιότητας και ασφάλειας
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Επιστ. υπεύθυνος: Ι. Χάλαρης, καθηγητής
Προϋπολογισμός: 49.784,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-12-2006

Φρόνηση: το νόημα και οι επιπτώσεις της τεχνολογίας 
όπως προσλαμβάνονται από επιλεγμένες  κοινωνικές 
ομάδες στην Ελλάδα
Επιστ. υπεύθυνος: Κ. Τσιαντής, καθηγητής
Προϋπολογισμός: 48.366,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 28-2-2007
Συνεργαζόμενοι φορείς: Πανεπιστήμιο Θράκης  /
Πανεπιστήμιο Πάτρας  /  Πανεπιστήμιο Αθηνών  

Ο ρόλος των Κοινωνικών Λειτουργών στην Πρόληψη 
της Νεανικής Παραβατικότητας
Επιστ. υπεύθυνος: Α. Τσαλκάνης, καθηγητής 
Προϋπολογισμός: 47.638,00 € 
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-8-2006
Συνεργαζόμενος φορέας: Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Επισκευή Μεταλλικών Κατασκευών με την Ενσωμάτωση 
Οπτικών Ινών
Επιστ. υπεύθυνος: Π.Βουθούνης, καθηγητής  
Προϋπολογισμός: 51.546,00 € 
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 30-4-2007
Συνεργαζόμενοι φορείς: ΕΜΠ  /  Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

Μελέτη των παραγόντων stress, του γονιδίου της 
αλοθάνης και της τεχνολογίας σφαγής στην ευζωία 
των ζώων και την ποιότητα του χοιρείου κρέατος στα 
Ελληνικά σφαγεία
Επιστ. υπεύθυνος: Σ. Ραμαντάνης, καθηγητής 
Προϋπολογισμός: 55.761,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-8-2006
Συνεργαζόμενοι φορείς: ΤΕΙ Ηπείρου  /  ΤΕΙ Λάρισας  /  
Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Πρωτόκολλα επικοινωνίας, σχεδιασμός, ανάλυση 
και εφαρμογές σε περιβάλλοντα κινητού, παράλληλου 
και κατανεμημένου υπολογισμού
Επιστ. υπεύθυνη: Γ. Πάντζιου, καθηγήτρια  
Προϋπολογισμός: 51.623,00 € 
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-8-2006

Ασφάλεια και  διαλειτουργικότητα στην ηλεκτρονική
διακυβέρνηση
Επιστ. υπεύθυνος: Π. Χατζηδιάκος, καθηγητής  
Προϋπολογισμός: 51.125,00 € 
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-12-2006
Συνεργαζόμενοι φορείς: 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου  /  ΤΕΙ Κρήτης  

Παρακολούθηση και καταγραφή της αλκοολικής ζύμωσης 
για την παραγωγή οίνου σε πραγματικό χρόνο (on-line) 
με χρήση ολοκληρωμένων αισθητήρων πίεσης
Επιστ. υπεύθυνος: Η. Νεραντζής, καθηγητής  
Προϋπολογισμός: 52.198,00 € 
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 30-6-2007
Συνεργαζόμενοι Φορείς: ΤΕΙ Χαλκίδας  /  ΤΕΙ Πειραιά  /
Γενικό Χημείο του Κράτους 

Nέες Tεχνολογίες στο Εργαστήριο Φυσικής: Ανάπτυξη 
εκπαιδευτικού υλικού με την χρήση του Ηλεκτρονικού 
Υπολογιστή και Διαμόρφωση κατάλληλων και σύγχρονων 
διδακτικών προσεγγίσεων
Επιστ. υπεύθυνος: Ι. Σιανούδης, καθηγητής  
Προϋπολογισμός: 52.619,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 30-6-2007
Συνεργαζόμενος φορέας: ΤΕΙ Χαλκίδας  

Παράλληλη, βασιζόμενη σε περιεχόμενο, διαγλωσσική 
ανάκτηση πληροφοριών parallel, content based cross 
language information retrieval (pa_co_clir)
Επιστ. υπεύθυνος: Χ. Σκουρλάς, καθηγητής 
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Προϋπολογισμός: 54.612,00 € 
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-12-2006
Συνεργαζόμενοι φορείς: 
«Δημόκριτος»  /  ΤΕΙ Καβάλας  /  Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εκτίμηση των επιπέδων της ομοκυστεϊνης ορού 
σε ενήλικες και παίδες, με χρωματογραφία υψηλής 
απόδοσης και ανοσοφθορισμό. Προτυποποίηση 
νέας ανοσοχημικής μεθόδου προσδιορισμού 
της ομοκυστεϊνης με διθειονιτροβενζοϊκά παράγωγα
Επιστ. υπεύθυνη: Α. Φύτου, καθηγήτρια  
Προϋπολογισμός: 51.202,00 € 
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-12-2006

Η εκτίμηση της ποιότητας ζωής ως κριτήριο, εργαλείο
αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας
Επιστ. υπεύθυνος: Μ. Σαρρής, αν. καθηγητής
Προϋπολογισμός: 47.638,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-8-2006
Συνεργαζόμενος φορέας: Πανεπιστήμιο Λάρισας  

Ανάπτυξη νέας τεχνολογίας για την ταχεία αποπίκρυνση 
της ελιάς και την παρασκευή υψηλής θρεπτικής αξίας 
προϊόντων
Επιστ. υπεύθυνος: Β. Ντουρτόγλου, καθηγητής 
Προϋπολογισμός: 50.244,00 € 
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-8-2006

Ανάπτυξη μη επεμβατικών μεθόδων για την εκτίμηση της 
συσχέτισης της χρόνιας έκθεσης σε φυτοφάρμακα και 
ορμονοεξαρτώμενου καρκίνου
Επιστ. υπεύθυνος: Χ. Κουτής, καθηγητής  
Προϋπολογισμός: 52.658,00 € 
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-12-2006
Συνεργαζόμενος φορέας: Πανεπιστήμιο Αθηνών 
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Η υγιής μακροβιότατα των αιωνόβιων στην Ελλάδα
Επιστ. υπεύθυνη: Χ. Δαρβίρη, καθηγήτρια  
Προϋπολογισμός: 50.627,00 € 
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-12-2006
Συνεργαζόμενοι φορείς: 
Πανεπιστήμιο Αθηνών  /  ΤΕΙ Πάτρας  

Υποέργο 45:
Τμήμα 

Επισκεπτών 
-  Επισκεπτριών 

Υγείας

Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος 
και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος 
και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων σε θέματα 
Περιβάλλοντος και Οικολογίας στα ΤΕΙ

Μέτρο 2.6 

Ενέργεια 2.6.1 

Κατ. πράξεων 2.6.1.ιδ 

Τίτλος έργου: 
Περιβάλλον 

- Αρχιμήδης: 
Ενίσχυση 

Ερευνητικών 
Ομάδων στο 
ΤΕΙ Αθήνας

Ιδρυματικός 
Υπεύθυνος: 

Χρήστος Κίτσος, 
καθηγητής

Προϋπολογισμός: 461.563,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-04 έως 28-2-07
Το έργο αφορά την ενίσχυση 8 ερευνητικών ομάδων 
στο ΤΕΙ Αθήνας με σκοπό την ανάληψη και περαίωση 
προδιαγεγραμμένου ερευνητικού έργου σε θέματα 
προστασίας περιβάλλοντος και οικολογίας. 
Οι ερευνητικές ομάδες περιλαμβάνουν ερευνητές από 
πολλά τμήματα του Ιδρύματος δίνοντας στις ερευνητικές 
δράσεις ένα πολύπλευρο χαρακτήρα, ο οποίος καλύπτει 
ένα ευρύ πεδίο θεμάτων προστασίας περιβάλλοντος. 
Το έργο αποτελείται από 8 Yποέργα:

Αξιοποίηση αποβλήτων της βιομηχανίας τροφίμων για την 
παραγωγή φυσικών αντιοξειδοτικών και αντιμικροβιακών 
και εφαρμογή αυτών σε διάφορα προϊόντα τροφίμων
Επιστ. υπεύθυνος: Ε. Λάζος, καθηγητής  
Προϋπολογισμός: 52.839,00 € 
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-8-2006
Συνεργαζόμενος φορέας: Α.Π.Θ.  

Υποέργο 1:
Τμήμα 

Τεχνολογίας 
Τροφίμων

ΕΡΓΑ ΕΠΕΑΕΚ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
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Υποέργο 2:
Τμήμα 

Ενεργειακής 
Τεχνολογίας

Υποέργο 3:
Τμήμα 

Συντήρησης 
Αρχαιοτήτων & 

Έργων Τέχνης

Υποέργο 4:
Τμήμα Ιατρικών 

Εργαστηρίων

Υποέργο 5:
Τμήμα 

Συντήρησης 
Αρχαιοτήτων & 

Έργων Τέχνης

Υποέργο 6:
Τμήμα 

Εσωτερικής 
Αρχιτεκτονικής, 

Διακοσμητικής 
και Σχεδιασμού 

Αντικειμένων

Αριστοποίηση αναερόβιας χώνευσης μιγμάτων
αποβλήτων από πτηνοτροφικές μονάδες και γεωργικές 
βιομηχανίες
Επιστ. υπεύθυνος: Ι. Γελεγένης, επ. καθηγητής 
Προϋπολογισμός: 47.915,00 € 
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-8-2006

Μελέτη των επιπτώσεων από επικαθήσεις σωματιδιακών 
ρύπων στις επιφάνειες ιστορικών μνημείων. Μέθοδοι 
καθαρισμού και επιφανειακής προστασίας
Επιστ. υπεύθυνος: Π. Θεουλάκης, αν. καθηγητής
Προϋπολογισμός: 49.033,00 € 
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 30-11-2006
Συνεργαζόμενοι φορείς: 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου  /  ΤΕΙ Κρήτης 

Επιδημιολογική συσχέτιση περιβαλλοντικών στελεχών 
legionella spp με κλινικά ευρήματα και άλλες παραμέτρους 
για την πρόληψη της λεγιονέλλωσης
Επιστ. υπεύθυνη: Α. Μαυρίδου, καθηγήτρια  
Προϋπολογισμός: 55.286,00 € 
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 28-2-2007

Έρευνα για την διαχείριση και ανάδειξη μνημείων 
της φύσης στο  πεδίο
Επιστ. υπεύθυνος: Β. Λαμπρόπουλος, αν. καθηγητής  
Προϋπολογισμός: 52.839,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-12-2006

Η οικολογική ιδιοτυπία του πολιτισμού του Ελληνικού 
αρχιπελάγους - μορφές βιωσιμότητας και ευρεσιτεχνίες 
από την ιστορία της Ελληνικής νησιωτικής αρχιτεκτονικής 
και υλικής παραγωγής
Επιστ. υπεύθυνος: Α. Kουζέλης, καθηγητής
Προϋπ/σμός: 50.453,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-8-2006
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Υποέργο 7:
Τμήμα Γενικό 

Βασικών 
Ιατρικών 

Μαθημάτων

Υποέργο 8:
Τμήμα 

Ναυπηγικής

Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας για την ανίχνευση 
εντεροϊων σε αστικά απόβλητα επιπτώσεις στη δημόσια 
υγεία
Επιστ. υπεύθυνος: Κ. Οικονόμου, καθηγητής  
Προϋπ/σμός: 55.045,00 € 
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 28-2-2007
Συνεργαζόμενοι φορείς: 
Α.Π.Θ.  /  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
 
Ανάπτυξη  μοντέλων πρόβλεψης κυματισμών 
στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον και αξιοποίηση 
σε θέματα βελτιστοποίησης της ναυπηγικής τεχνολογίας 
για την αντιμετώπιση προβλημάτων ρύπανσης
Επιστ. υπεύθυνος: Κ. Μπελιμπασάκης, καθηγητής
Προϋπολογισμός: 56.193,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 1-12-2006
Συνεργαζόμενοι φορείς: ΕΜΠ  /  ΤΕΙ Πειραιά

Πρόγραμμα Υποστήριξης Γυναικών 
στις Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές 
Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά και 
Ερευνητικά Προγράμματα
Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ 
σε θέματα Φύλου και Ισότητας

Προϋπολογισμός: 117.845,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-04 έως 28-2-2007
Το έργο αφορά την ενίσχυση 2 ερευνητικών ομάδων, με 
σκοπό την ανάληψη και περαίωση προδιαγεγραμμένου 
ερευνητικού έργου σε θέματα φύλου και ισότητας. 
Η παρούσα προσπάθεια είναι αποτέλεσμα και 
συμπλήρωμα της επιτυχούς προσπάθειας του Ιδρύματος 
στο Πρόγραμμα Αναβάθμισης Προπτυχιακών Σπουδών, 
όπου επιχειρείται η εισαγωγή πιλοτικών μαθημάτων 
σε θέματα Φύλου και Ισότητας σε όλες τις Σχολές του 
Ιδρύματος. 
Το έργο περιλαμβάνει 2 Υποέργα:

Μέτρο 4.2:

Ενέργεια 4.2.1:

Κατ. Πράξεων 4.2.1.ε:

Τίτλος έργου: 
Φύλο - 

Αρχιμήδης 
- Ενίσχυση 

Ερευνητικών 
Ομάδων στο 
ΤΕΙ Αθήνας

 
Ιδρυματικός 
υπεύθυνος: 

Χρήστος Κίτσος, 
καθηγητής
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Η γυναίκα στην ανώτατη τεχνολογική εκπαίδευση 
και οι προοπτικές επαγγελματικής της απασχόλησης
Επιστ. υπεύθυνη: Ε. Αλεξανδρή, καθηγήτρια εφαρμογών
Προϋπολογισμός: 52.437,00 € 
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-12-2006
Συνεργαζόμενοι φορείς: 
ΤΕΙ Θεσσαλίας  /  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Γυναίκα και καινοτομία: Εμπειρική διερεύνηση 
των προσδιοριστικών παραγόντων και εμποδίων 
της καινοτομίας των Ελληνικών επιχειρήσεων 2000-2002
Επιστ. υπεύθυνος: Χ. Κίτσος, καθηγητής   
Προϋπολογισμός: 54.695,00 € 
Χρονική διάρκεια: 1-2-2004 έως 31-12-2006
Συνεργαζόμενοι φορείς: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  /
Πανεπιστήμιο Αιγαίου  /  Πανεπιστήμιο Πειραιά  

Υποέργο 1:
Τμήμα 

Κ.Ξ.Γ.Φ.Α

Υποέργο 2:
Γενικό Τμήμα 
Μαθηματικών

Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών,
Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών,
Έρευνα, Υποτροφίες
Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ

Μέτρο 2.2: 

Ενέργεια 2.2.3: 

Κατ. Πράξεων 2.2.3στ: 

Προϋπολογισμός: 1.001.000,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-1-05 έως 31-12-07
Το έργο αφορά την ενίσχυση 16 ερευνητικών ομάδων, 
από όλες τις θεματικές περιοχές, και σε διευρυμένα 
επιστημονικά αντικείμενα, συναφή με τις εκπαιδευτικές 
και ερευνητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος. Άμεσα 
ωφελούμενοι από το παρόν έργο είναι περίπου 137 
ερευνητές (90 άνδρες και 47 γυναίκες) καθηγητές του 
ΤΕΙ Αθήνας όλων των βαθμίδων και επιστημονικοί και 
εργαστηριακοί συνεργάτες του Ιδρύματος.
Το έργο περιλαμβάνει 16 Υποέργα:

Τίτλος έργου: 
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 

ΙΙ - Ενίσχυση 
Ερευνητικών 
Ομάδων του 
ΤΕΙ Αθήνας

Ιδρυματικός 
Υπεύθυνος: 

Ιωάννης Χάλαρης, 
καθηγητής
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HDL - Θειολακτονάση ορού ένας νέος αξιόπιστος 
αθηρωματικός δείκτης. Ανάπτυξη μεθόδου προσδιορισμού 
της. Συσχέτιση της χαμηλής ενζυμικής δραστικότητας με 
αθηρωματικό κίνδυνο
Επιστ. υπεύθυνος: Ε. Καλκάνη, καθηγήτρια
Προϋπολογισμός: 50.000,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-1-2005 έως 31-12-2007

Ανάπτυξη  ολοκληρωμένης ηλεκτρομηχανικής διάταξης 
ελέγχου φυσικών παραμέτρων, σε συνδυασμό των 
τεχνολογιών της μικροηλεκτρονικής και των τυπωμένων 
κυκλωμάτων
Επιστ. υπεύθυνος: Γ. Καλτσάς, επ. καθηγητής 
Προϋπολογισμός: 70.000,00 € 
Χρονική διάρκεια: 1-1-2005 έως 31-12-2007
Συνεργαζόμενοι φορείς: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.  Δημόκριτος  /  ΕΜΠ 

Vlsi Σχεδίαση και έλεγχος βλαβών λειτουργικών μονάδων 
για επεξεργαστές σήματος και συστήματα κρυπτογραφίας 
βασισμένων σε αριθμητικά συστήματα υπολοίπων
Επιστ. υπεύθυνος: Κ. Ευσταθίου, καθηγητής  
Προϋπολογισμός: 50.000,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-1-2005 έως 31-12-2007
Συνεργαζόμενος φορέας: Πανεπιστήμιο Πατρών

Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τον καθαρισμό 
αρχαιολογικών και ιστορικών μεταλλικών αντικειμένων. 
Διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής της τεχνολογίας 
του λέϊζερ και των ηλεκτρολυτικών μεθόδων
Επιστ. υπεύθυνος: Β. Αργυροπούλου, αν. καθηγήτρια
Προϋπολογισμός: 50.000,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-1-2005 έως 31-12-2007
Συνεργαζόμενος φορέας: 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Έρευνας

Υποέργο 1:
Τμήμα Ιατρικών 

Εργαστηρίων

Υποέργο 2:
Τμήμα 

Ηλεκτρονικής

Υποέργο 3:
Τμήμα 

Πληροφορικής

Υποέργο 4:
Τμήμα 

Συντήρησης 
Αρχαιοτήτων &  

Έργων Τέχνης

ΕΡΓΑ ΕΠΕΑΕΚ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
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Μελέτη παρασκευής παραδοσιακών προϊόντων
αρτοποιίας και διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης 
σύγχρονης τεχνολογίας παρασκευής αυτών
Επιστ. υπεύθυνος: Μ. Μπρατάκος, καθηγητής
Προϋπολογισμός: 50.000,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-1-2005 έως 31-12-2007

Ανάπτυξη αλγορίθμων για την αυτόματη παραγωγή
φωτορρεαλιστικών μοντέλων ακριβείας με συνδυασμό
τεχνικών φωτογραμμετρίας, επεξεργασίας εικόνας
και laser scanning-εφαρμογή σε θέματα πολιτιστικής
κληρονομιάς
Επιστ. υπεύθυνη: Ε. Πέτσα, καθηγήτρια
Προϋπολογισμός: 50.000,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-1-2005 έως 31-12-2007
Συνεργαζόμενος φορέας: ΕΜΠ
 
Μελέτη με φυσικοχημικές και ανοσοχημικές τεχνικές 
μεταβυζαντινών τοιχογραφιών της Ηπείρου του 16 και 
17 αιώνα. Προσδιορισμός της χημικής σύστασης και του 
νέου βαθμού φθοράς των συνδετικών μέσων. Έρευνα 
για νέες μεθόδους προστασίας
Επιστ. υπεύθυνη: Ε. Ιωακείμογλου, καθηγήτρια 
Προϋπολογισμός: 60.000,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-1-2005 έως 31-12-2007
Συνεργαζόμενος φορέας: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 
Πειραματική διερεύνηση και προσομοίωση  με τεχνικές
μοντε-κάρλο υλικών ανιχνευτών ακτινοβολίας που
χρησιμοποιούνται σε συστήματα ακτινοδιαγνωστικής
και πυρηνικής ιατρικής
Επιστ. υπεύθυνος: Κ. Κουρκουτάς, καθηγητής 
Προϋπολογισμός: 65.000,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-1-2005 έως 31-12-2007
Συνεργαζόμενοι φορείς: Πανεπιστήμιο Πατρών  /  
ΤΕΙ Πειραιά  /  Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Υποέργο 5:
Τμήμα 

Τεχνολογίας 
Τροφίμων

Υποέργο 6:
Τμήμα 

Τοπογραφίας

Υποέργο 7:
Τμήμα 

Συντήρησης 
Αρχαιοτήτων & 

Έργων Τέχνης

Υποέργο 8:
Τμήμα Φυσικής, 

Χημείας & 
Τεχνολογίας 

Υλικών



- 178 -

Διερεύνηση ελέγχου ναυτικού κινητήρα diesel 
για ενισχυμένη ευρωστιά έναντι εξωγενών διαταραχών 
λειτουργίας
Επιστ. υπεύθυνος: Γ. Θεοτοκάτος, επ. καθηγητής
Προϋπολογισμός: 51.000,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-1-2005 έως 31-12-2007
Συνεργαζόμενος φορέας: ΕΜΠ 
 
Ο ρόλος των τοπικών Μουσείων 
στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη
Επιστ. υπεύθυνη: Λ. Τσίλαγα, αν. καθηγήτρια 
Προϋπολογισμός: 80.000,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-1-2005 έως 31-12-2007
Συνεργαζόμενοι φορείς: Πανεπιστήμιο Αθηνών  /  
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Η ηλεκτρική συμπεριφορά γεωϋλικών κάτω από 
συνθήκες μηχανικής καταπόνησης με αξονική πίεση
Επιστ. υπεύθυνος: Δ. Τριάντης, καθηγητής 
Προϋπολογισμός: 60.000,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-1-2005 έως 31-12-2007
Συνεργαζόμενοι φορείς: 
ΤΕΙ Κρήτης  /  Πολυτεχνείο Κρήτης 

Μελέτη απωλειών συστατικών στην άλμη και μεταβολών 
στην ποιότητα της φέτας κατά τη διακίνηση και συντήρηση 
της σε διάφορες θερμοκρασίες
Επιστ. υπεύθυνος: Χ. Κεχαγιάς, καθηγητής
Προϋπολογισμός: 50.000,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-1-2005 έως 31-12-2007
Συνεργαζόμενος φορέας: 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

Υποέργο 9:
Τμήμα 

Ναυπηγικής

Υποέργο 10:
Τμήμα 

Συντήρησης 
Αρχαιοτήτων & 

Έργων Τέχνης

Υποέργο 11:
Τμήμα 

Ηλεκτρονικής

Υποέργο 12:
Τμήμα 

Τεχνολογίας 
Τροφίμων
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Ανάπτυξη σύγχρονων μεθοδολογιών μέτρησης 
και προσομοίωσης συστημάτων γείωσης 
με χρήση νέων τεχνολογιών
Επιστ. υπεύθυνος: Α. Μορώνης, αν. καθηγητής  
Προϋπολογισμός: 50.000,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-1-2005 έως 31-12-2007
Συνεργαζόμενος φορέας: ΕΜΠ 

Ανάπτυξη ενός μικρού και φθηνού συστήματος
ανεμομετρίας laser doppler και εφαρμογές αυτού 
σε μετρήσεις ενεργειακών συστημάτων
Επιστ. υπεύθυνος: Α. Χατζηαποστόλου, αν. καθηγητής 
Προϋπολογισμός: 60.000,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-1-2005 έως 31-12-2007
Συνεργαζόμενοι φορείς: 
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας  /  ΤΕΙ Χαλκίδας

Μελέτη της στάσης των υπογόνιμων ζευγαριών 
που συμμετέχουν σε πρόγραμμα εξωσωματικής
γονιμοποίησης για την ανάπτυξη καινοτόμου 
πρότασης για συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη
Επιστ. υπεύθυνος: Α. Λυκερίδου, αν. καθηγήτρια  
Προϋπολογισμός: 64.000,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-1-2005 έως 31-12-2007
Συνεργαζόμενοι φορείς: ΤΕΙ Λάρισας  /  
Πανεπιστήμιο Αθηνών  /  ΤΕΙ Πειραιά  

Έρευνα για την ανάπτυξη αποδεκτών προτύπων
(τυποποίηση) στο πεδίο της συντήρησης,
αποκατάστασης της πολιτιστικής κληρονομιάς
Επιστ. υπεύθυνος: Α. Πούρνου, αν. καθηγήτρια 
Προϋπολογισμός: 50.000,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-1-2005 έως 31-12-2007
Συνεργαζόμενοι φορείς: 
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος  /  Υπουργείο Πολιτισμού

Υποέργο 13:
Τμήμα 

Ενεργειακής 
Τεχνολογίας

Υποέργο 14:
Τμήμα 

Ενεργειακής 
Τεχνολογίας

Υποέργο 15:
Τμήμα 

Μαιευτικής

Υποέργο 16:
Τμήμα 

Συντήρησης 
Αρχαιοτήτων & 

Έργων Τέχνης
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Προϋπολογισμός: 414.975,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-1-2005 έως 31-12-2007 
Το παρόν έργο έχει σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση 
της εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας πέντε
ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας. 
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα εκτιμάται ότι θα
περιλαμβάνουν επιτεύγματα σε περιοχές με εθνικό και 
ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, σε θέματα επίκαιρα, καινοτόμα και 
πρωτότυπα, τα οποία θα βελτιώσουν σημαντικά τη ζωή 
μας τόσο στο οικονομικό όσο και στο κοινωνικό επίπεδο 
και βέβαια θα προστατεύουν το περιβάλλον. 
Άμεσα ωφελούμενοι από το παρόν έργο είναι περίπου
50 ερευνητές (40 άνδρες και 10 γυναίκες), 
περιλαμβανομένων καθηγητών του ΤΕΙ Αθήνας όλων
των βαθμίδων, επιστημονικών και εργαστηριακών
συνεργατών του Ιδρύματος και μεταδιδακτόρων. 
Το έργο περιλαμβάνει 5 Υποέργα:

Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος 
και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος 
και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων σε θέματα 
Περιβάλλοντος και Οικολογίας στα ΤΕΙ

Μέτρο 2.6: 

Ενέργεια 2.6.1: 

Κατ. Πράξεων 2.6.1ια: 

Τίτλος έργου: 
Περιβάλλον 

- ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 
ΙΙ - Ενίσχυση 
Ερευνητικών 
Ομάδων του 
ΤΕΙ Αθήνας

 
Ιδρυματικός 
υπεύθυνος: 

Ιωάννης Χάλαρης, 
καθηγητής

Ανάπτυξη διάταξης μέτρησης οπτικών παραμέτρων του 
θαλάσσιου νερού
Επιστ. υπεύθυνος: Π. Δρακόπουλος, αν. καθηγητής
Προϋπολογισμός: 75.000,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-1-2005 έως 31-10-2007
Συνεργαζόμενοι φορείς: 
Πανεπιστήμιο Αθηνών  /  Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων 
Ερευνών  /  Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  

Υποέργο 1:
Τμήμα Οπτικής

ΕΡΓΑ ΕΠΕΑΕΚ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
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Φιλοπεριβαντολλοντικός σχεδιασμός προτύπου
συστήματος πρόψυξης γάλακτος για απομονωμένες 
περιοχές
Επιστ. υπεύθυνος: Π. Αξαόπουλος, καθηγητής
Προϋπολογισμός: 75.000,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-1-2005 έως 31-12-2007
Συνεργαζόμενος φορέας: ΕΜΠ 

Αποτίμηση ανθρωπογενών επεμβάσεων στις Ελληνικές 
παράκτιες περιοχές
Επιστ. υπεύθυνος: Ι. Κιουσόπουλος, καθηγητής
Προϋπολογισμός: 76.750,00 € 
Χρονική διάρκεια: 1-1-2005 έως  31-12-2007
Συνεργαζόμενος φορέας: Πανεπιστήμιο Πατρών
 
Επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων σε επισκευές 
ναυπηγικών και αεροναυπηγικών δομών με επίθεμα από 
σύνθετο υλικό. Βελτιστοποίηση της μορφής τους
Επιστ. υπεύθυνος: Ν.Ντρίβας, καθηγητής 
Προϋπολογισμός: 70.500,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-1-2005 έως 31-12-2007
Συνεργαζόμενος φορέας: ΕΜΠ  

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και προστασία 
των υπαιθρίων μπρούτζινων μνημείων στην Ελλάδα
Επιστ. υπεύθυνος: Δ.Χαραλάμπους, καθηγητής
Προϋπολογισμός: 80.000,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-1-2005 έως  30-9-2007
Συνεργαζόμενοι φορείς: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.  /  Δήμος Αθήνας

Υποέργο 2:
Τμήμα 

Ενεργειακής 
Τεχνολογίας

Υποέργο 3:
Τμήμα 

Τοπογραφίας

Υποέργο 4:
Τμήμα Φυσικής, 

Χημείας &  
Τεχνολογίας 

Υλικών

Υποέργο 5:
Τμήμα 

Συντήρησης 
Αρχαιοτήτων & 

Έργων Τέχνης
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Μετά  από αίτημα του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας, το 
2005, εγκρίθηκε από το ΥΠΕΠΘ απόφαση  τροποποίησης 
και μεταφοράς υπόλοιπου ποσού  60.441,65 € που είχε 
μείνει αδιάθετο από το 2004, στο Τμήμα Συντήρησης 
Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης με στόχο να αξιοποιηθεί 
σε νέους Φορείς Απασχόλησης και ειδικότερα στον 
Ελληνισμό της Αιγύπτου.
Το έργο θεωρήθηκε ως συνεχιζόμενο του αρχικού, λήγει 
στις 31-12-2006 και  υλοποιείται στην Αίγυπτο.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Ηλίας Νομπιλάκης, καθηγητής
Προϋπολογισμός: 60.441,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-1-2006 έως 31-12-2006
Συνεργαζόμενοι φορείς:
Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης Σίνα  /  Ελληνική Κοινότητα 
Καϊρου  /  Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας  /  Βιβλιοθήκη 
Αλεξανδρείας  /  Πατριαρχείο Αλεξανδρείας & πάσης 
Αφρικής
Σύντομη περιγραφή 
Το έργο έχει σκοπό την συντήρηση εικόνων του Ιερού 
Ναού του Ευαγγελισμού, ο οποίος κτίσθηκε στα 1860 
και αναστηλώθηκε το 2005, την καταγραφή των ταφικών 
μνημείων του Ελληνικού Κοιμητηρίου Αλεξανδρείας 
και την συντήρηση επιλεγμένων ταφικών μνημείων του 
Κοιμητηρίου.

Επαγγελματικός Προσανατολισμός και 
Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας
Πρακτική Άσκηση & Γραφεία Διασύνδεσης
Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μέτρο 2.4: 

Ενέργεια 2.4.2: 
Κατ. Πράξεων  2.4.2.α: 

Τίτλος έργου: 
Πρακτική 

Άσκηση 
σπουδαστών 
ΤΕΙ Αθήνας

ΕΡΓΑ ΕΠΕΑΕΚ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
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Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμών 
για τη Βελτίωση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης
Αναμόρφωση / Αναβάθμιση Προγραμμάτων Σπουδών

Προϋπολογισμός: 210.000,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-10-2003 έως 30-8-2005
Σύντομη περιγραφή
Ο βασικός στόχος του προγράμματος και των
προτεινόμενων επιμέρους δράσεων στα πλαίσια 
του έργου ήταν:
 να τονώσει το ενδιαφέρον των φοιτητών προς την 
αυτοαπασχόληση και την  επιχειρηματική δράση προς την 
κατεύθυνση παραγωγής νέων καινοτομικών προϊόντων, 
διαδικασιών και υπηρεσιών.
 να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να 
αποκτήσουν οι ενδιαφερόμενοι την ικανότητα της 
επιχειρηματικής σκέψης, της καινοτομίας, 
της δημιουργικότητας, της ποιότητας του προϊόντος 
και της υγιούς ανταγωνιστικότητας.
 να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και να
ενθαρρύνει την ανάληψη παραγωγικών επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών, και να πετύχουν αν και όταν αναλάβουν 
τέτοιες πρωτοβουλίες.

Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής δράσης 
και Καινοτομικών Εφαρμογών
Προγράμματα Επιχειρηματικότητας 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομιών
Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών 
και Σπουδαστών.

Μέτρο 3.1: 

Ενέργεια 3.1.2: 

Κατ. Πράξεων 3.1.2.β: 

Τίτλος Εργου: 
Ενθάρρυνση 

Επιχειρηματικών 
Δράσεων των 

Φοιτητών του 
ΤΕΙ Αθήνας

Ιδρυματικός 
υπεύθυνος: 

Αθανάσιος 
Νασιόπουλος, 

καθηγητής

Μέτρο 5.2: 

Ενέργεια 5.2.7: 
Κατ. Πράξεων 5.2.7α: 



- 184 -

Το έργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για 
την υποστήριξη των δράσεων Ε.Κ.Τ αναβάθμισης 
των προπτυχιακών  προγραμμά των σπουδών 18  
τμημάτων  του ΤΕΙ Αθήνας καθώς και της Κεντρικής 
Δράσης που αφορά προμήθεια της απαραίτητης 
υλικοτεχνικής υποδομής για την δημιουργία αίθουσας 
Τηλεκπαίδευσης του ΤΕΙ-Α. Ειδικότερα, περιλαμβάνει 
την προμήθεια επίπλων, συστημάτων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, επιστημονικών οργάνων, λοιπού 
εξοπλισμού, εκπαιδευτικού λογισμικού και εξοπλισμού 
τηλεπικοινωνιών. 
Ιδρυματικός υπεύθυνος:  Δ. Τριάντης, καθηγητής 
Προϋπολογισμός: 725.420,00 € (Ε.Τ.Π.Α.)
Χρονική διάρκεια:   1-1-2005 έως 31-12-2006

Τίτλος έργου: 
Εξοπλισμός για 

υποστήριξη 
πράξεων Ε.Κ.Τ. 

Αναμόρφωσης 
Προγραμμάτων 

Σπουδών του 
ΤΕΙ Αθήνας

ΕΡΓΑ ΕΠΕΑΕΚ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Ε Ρ Γ Α  Ε Π Ε Α Ε Κ 

Σ Τ Ο  Τ Ε Ι  Α Θ Η Ν Α Σ



- 185 -ΕΡΓΑ ΕΠΕΑΕΚ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Στο πλαίσιο του έργου, εξοπλίζονται τα ακόλουθα τμήματα:
α/α Τμήμα Υπεύθυνος Υποέργου

01 Κεντρική δράση Δ. Τριάντης, καθηγητής

02 Τοπογραφίας Γ. Κιουσόπουλος, αν. καθηγητής

03 Ιατρικών Οργάνων Ε. Βεντούρας, αν. καθηγητής

04 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, 
Διακοσμητικής & Σχ. Αντικειμένων Ν. Χιωτίνης, αν. καθηγητής

05 Γραφιστικής Ε. Γλίνου, επ. καθηγήτρια

06 Ιατρικών Εργαστηριών Α. Μαυρίδου, καθηγήτρια

07 Οινολογίας Β. Ντουρτόγλου, καθηγητής

08 Εργοθεραπείας Μ. Σηφάκη, καθηγήτρια εφαρμογών

09 Φωτογραφίας και 
Οπτικοακουστικών Τεχνών Γ. Αθανασόπουλος, αν. καθηγητής

10 Ναυπηγικής Γ. Χατζηκωνσταντής, επ. καθηγητής

11 Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων 
Τέχνης Α. Αλεξοπούλου, αν. καθηγήτρια

12 Ηλεκτρονικής Α. Νασιόπουλος, καθηγητής

13 Επισκεπτών - Επισκεπτριών Υγείας Γ. Βεσκούκη, επ. καθηγήτρια

14 Ενεργειακής Τεχνολογίας Μ. Σαμαράκου, καθηγήτρια

15 Μαιευτικής Π. Νικολαΐδης, αν. καθηγητής

16 Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών Κ. Θεοδωρόπουλος, επ. καθηγητής

17 Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων 
Πληροφόρησης Μ. Δενδρινός, αν. καθηγητής

18 Οδοντικής Τεχνολογίας Ε. Δημητροπούλου, αν. καθηγήτρια

19 Πολιτικών Έργων Υποδομής Μ. Παραλίκα, επ. καθηγήτρια

Περιγραφή Επιλέξιμος Π/Υ

΄Επιπλα 27.394,00

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 299.425,70

Επιστημονικά όργανα 246.777,00

Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 39.925,30

Λοιπός εξοπλισμός 85.195,00

΄Εξοδα αναδιοργάνωσης 26.703,00

Σύνολο 725.420,00
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Υποέργο 1. Προμήθεια  Η/Υ και Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων
α/α Τμήμα Προϋπολογισμός

01 Νοσηλευτικής Α΄ 34.696,00

02 Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 14.000,00

03 Γενικό Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων 7.850,00

04 Τουριστικών Επιχειρήσεων 23.750,00

05 Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας 2.000,00

06 Νοσηλευτικής Β’ 42.244,00

07 Διοίκησης Επιχειρήσεων 12.500,00

08 Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων 20.500,00

09 Εμπορίας και Διαφήμισης 24.230,00

10 Ηλεκτρονικής 23.000,00

11 Πληροφορικής 45.900,00

12 Ιατρικών Εργαστηρίων 1.500,000

13 Προσχολικής Αγωγής 15.500,00

14 Πολιτικών  Έργων Υποδομής 6025,00

15 Γραφιστικής 29258,00

16 Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 3.000,00

17 Τοπογραφίας 4.900,00

18 Ενεργειακής Τεχνολογίας 7400,00

19 Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 21.267,00

20 Οδοντικής Τεχνολογίας 4.500,00

21 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακοσμητικής & Σχ. Αντικειμένων 36.914,00

22 Φυσικής - Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών 2.000,00

23 Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών 24.100,00

Σύνολο 407.034,00

Προϋπολογισμός: 1.467.351,00 € (Ε.Τ.Π.Α.)
Υπεύθυνος έργου: Δ. Μάγος, καθηγητής
Το έργο χωρίζεται σε τέσσερα Υποέργα:
Υποέργο 1. Προμήθεια εξοπλισμού (Η/Υ και 
περιφερειακές διατάξεις) 407.034,00 €
Υποέργο 2. Προμήθεια λογισμικού 139.624,00 €
Υποέργο 3. Προμήθεια επιστημονικών οργάνων 
791.961,00 €
Υποέργο 4. Προμήθεια λοιπού εξοπολισμού 128.732,00€
Το έργο προκηρύχθηκε στις 05-12-2005 και έχει ήδη 
ολοκληρωθεί.

Τίτλος έργου: 
Συμπληρωματικός 

Εκπαιδευτικός 
Εξοπλισμός 

Τμημάτων του 
ΤΕΙ Αθήνας

ΕΡΓΑ ΕΠΕΑΕΚ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
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Υποέργο 4. Προμήθεια  λοιπού εξοπλισμού
α/α Τμήμα Προϋπολογισμός

01 Νοσηλευτικη Α΄ 13.216,00

02 Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 8.500,00

03 Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων 16.964,00

04 Πληροφορικής 6.350,00

05 Προσχολικής Αγωγής 13.000,00

06 Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας 2.000,00

07 Νοσηλευτικής Β’ 3.422,00

08 Γραφιστικης 4.820,00

09 Ναυπηγικής 12.600,00

10 Τοπογραφίας 6000,00

11 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακοσμητικής & Σχ. Αντικειμένων 8.802,00

12 Εμπορίας και Διαφήμισης 2.428,00

13 Φυσικοθεραπείας 4.520,00

14 Γενικό Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων 2.976,00

15 Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών 8.000,00

16 Πολιτικών  Έργων Υποδομής 2.000,00

17 Ενεργειακής Τεχνολογίας 3.066,00

18 Φυσικής - Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών 2.000,00

19 Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων 5.000,00

20 Οδοντικής Τεχνολογίας 3.068,00

Σύνολο 128.732,00

Ιδρυματικός υπεύθυνος: Π. Βουθούνης, καθηγητής
Προϋπολογισμός: 600.000,00 €  (Ε.Τ.Π.Α.)
Το Έργο δημοπρατήθηκε στις 05-09-2006 και βρίσκεται στο 
στάδιο της αξιολόγησης.

Τίτλος έργου: 
Εργαστηριακός 
Επιστημονικός 

Εξοπλισμός του 
ΤΕΙ-Α

Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμών 
για τη Βελτίωση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης
Υποστήριξη λοιπών Δράσεων του ΕΚΤ 
που απαιτούν Εξοπλισμό
Ενίσχυση των Τ.Π.Ε. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Μέτρο 5.2:

Ενέργεια 5.2.8: 

Κατ. Πράξεων 5.2.8α:
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Ιδρυματικός υπεύθυνος: M. Παπαθανασίου, 
επ. καθηγήτρια, τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
Συνεργαζόμενοι φορείς: 
ΤΕΙ Αθήνας  /  Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής
Μελετητική Oμάδα: 
Γ. Καρπέτης  /  Ε. Κοντογιάννη  /  Μ. Παπαθανασίου  /  
Ε. Παπαγεωργίου  /  Α. Βεργέτη  /  Μ. Γαζεριάν  /  
Ι. Παξινός  /  Ε. Μαστοράκη  /  Α. Δημητρόπουλος  /  
Β. Σακκάς  /  Ε. Μαρνελάκης  /  Β. Κασιμάτης  /  
Γ. Τζουανοπούλου  /  Ε. Ούρδα  /  Γ. Κανέλος  /  Τ. Παππά
Προϋπολογισμός: 127.000,00 €
Διάρκεια έργου: 1-9-06 έως 30-6-08
Σύντομη περιγραφή 
Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία παράλληλων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων άτυπης εκπαίδευσης για 
Εκπαιδευτικούς και λοιπό επιστημονικό προσωπικό, 
καθώς επίσης η εκπαίδευση των γονιών και 
των Εκπαιδευτικών στην χρήση και ανάπτυξη του
«συνεργατικού μοντέλου» που βοηθά στην κοινωνική
ένταξη και ενσωμάτωση των ατόμων με νοητική
υστέρηση.

Ιδρυματικός υπεύθυνος: Γ. Μιαούλης, καθηγητής
Προϋπολογισμός: 120.713,00 €
Το Έργο δημοπρατήθηκε στις 18-11-2005 και έχει ήδη 
ολοκληρωθεί.

Τίτλος έργου: 
Ενίσχυση των 
Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών του 

ΤΕΙ-Α

Βελτίωση των Συνθηκών Ένταξης στο 
Εκπαιδευτικό Σύστημα Ατόμων Ειδικών Κατηγοριών
Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία 
Αναβάθμιση και Επέκταση του Θεσμού 
της Εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρίες 
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Μέτρο 1.1: 

Ενέργεια 1.1.4: 
Κατ. πράξεων 1.1.4.α: 

Τίτλος έργου: 
Εκπαίδευση 

Εκπαιδευτικών 
και λοιπού Ειδικού 

Επιστημονικού 
Προσωπικού 
Μαθητών με 

Νοητική Υστέρηση 

ΕΡΓΑ ΕΠΕΑΕΚ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
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Ýñãá 

Τίτλος έργου: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, Δημιουργία 
και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Μαθημάτων στην 
Πλατφόρμα Aσύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.  
Φορέας υλοποίησης: ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Επιστημονικός υπεύθυνος για το ΤΕΙ-Α: 
A. Γεωργούλη, αν. καθηγήτρια, τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός:  23.450,00 €
Διάρκεια έργου:     15-05-06 έως 31-8-06
Σύντομη περιγραφή
Πρόκειται για ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και δημιουργία ηλεκτρονικών 
μαθημάτων, που θα καλύψουν τις ανάγκες του τμήματος Περιβαλλοντικής 
Ανάπτυξης στη Ζάκυνθο καθώς και την εγκατάστασή τους στην υπάρχουσα 
πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Claroline 1.75).
Η δημιουργία μαθημάτων και η εκπαίδευση και υποστήριξη υπεύθυνων καθηγητών 
αφορά τα μαθήματα Πληροφορική ΙΙ (εργαστήριο), Βάσεις Οικολογικών Δεδομένων 
(εργαστήριο), Περιβαλλοντική Πολιτική (θεωρία), Αέρια Ρύπανση (θεωρία). 
Στόχος είναι η συνέχιση του έργου (διαχείριση και συντήρηση της πλατφόρμας) 
και μετά τη λήξη του, από το προσωπικό του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

ÅÐÅÁÅÊ ãéá 
ëïãáñéáóìü 

ôñßôùí 
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Τίτλος προγράμματος: Νέα Προϊόντα από Υφοποιημένες Πρωτεΐνες
(Τexturised Proteins) μέσω της Διεργασίας Εκβολής (Extrusion
Cooking)
Φορέας υλοποίησης: ΕΜΠ
Υπεύθυνος προγράμματος: Μ. Κροκίδα (Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ)
Υπεύθυνοι υποπρογράμματος: Ν. Ζόγκζας, καθηγητής, τμήμα Τεχνολογίας 
Τροφίμων  /  Β. Καραθάνος αν. καθηγητής στο Χαροκόπειο Πανεπιστημίο   
Φορέας χρηματοδότησης: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Πρόγραμμα Πυθαγόρας) 
Προϋπολογισμός: 149.350,00 €
Διάρκεια έργου:     Ιανουάριος 2004 - Δεκέμβριος 2006
Σύντομη περιγραφή
Στο έργο μελετάται η διαδικασία της εκβολής (εξώθησης) και γίνεται εφαρμογή 
της σε προϊόντα οσπρίων και κοινά άλευρα. Στόχος του έργου είναι η παραγωγή 
υφοποιημένων πρωτεϊνών για την παραγωγή σύνθετων προϊόντων. 

ΕΡΓΑ ΕΠΕΑΕΚ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ
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Άξονας 1: Υγεία
Μέτρο 1.4: Ανάπτυξη Δημόσιας Υγείας

Τίτλος έργου: Συνέργια Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και Προαγωγής 
Υγείας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μ. Σαρρής, αν. καθηγητής, τμήμα ΔΜΥΠ της ΣΔΟ
Μελετητική ομάδα: Σ. Σούλης  /  Γ. Πιερράκος  /  Α. Μανωλάτος  /  Κ. Δανιηλίδου
Π. Λάγιου  /  Α. Πούτου  /  Ι. Ζάραγκας  /  Γ. Στόγιας  /  Α. Παπαπροκοπίου
Ε. Αναγνωστοπούλου  /  Μ. Παναγιώτου  /  Μ. Σκυλογιάννη  /  Ε. Δολιανίτη.
Φορέας χρηματοδότησης: Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

åðé÷åéñçóéáêÜ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΓΕΙΑ- ΠΡΟΝΟΙΑ  2000-2006

΄
ðñïãñÜììáôá 

Ã êïéíïôéêïý ðëáéóßïõ óôÞñéîçò 
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Προϋπολογισμός: 199.125,00 € 
Διάρκεια έργου: Σεπτέμβριος 2005 - Ιούνιος 2007
Σύντομη περιγραφή
Το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης περιλαμβάνει τρία 
βασικά αντικείμενα κατάρτισης: α. κατάρτιση στελεχών σε τεχνικές προσέγγισης 
και ενδυνάμωσης των μονογονεϊκών οικογενειών, β. εκπαίδευση στελεχών 
στην εμψύχωση και ενδυνάμωση νέων σε κίνδυνο, γ. κατάρτιση στελεχών στις 
τεχνικές υποδοχής και (επαν)ένταξης νέων που έχουν διακόψει την υποχρεωτική 
εκπαίδευση.
Στόχοι του έργου είναι:
 η ανάπτυξη ενεργειών πρόληψης και αγωγής υγείας σε άτομα που βιώνουν 
κοινωνικό αποκλεισμό ή διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού από την αγορά 
εργασίας.
 η ανάπτυξη ενεργειών πρόληψης και αγωγής υγείας σε εργαζόμενους σε 
χώρους στους οποίους πρόκειται να εργαστούν άτομα που βιώνουν συνθήκες 
αποκλεισμού ή διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού από την αγορά εργασίας με 
σκοπό τη δημιουργία ευνοϊκού εργασιακού περιβάλλοντος για άτομα ευπαθών 
κοινωνικά ομάδων.

Μέτρο 3.1: Ενέργειες υποστήριξης ατόμων που απειλούνται ή πλήττονται με 
αποκλεισμό από την αγορά εργασίας στο πλαίσιο των δράσεων του Δικτύου 
κοινωνικών - υποστηρικτών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο

Τίτλος έργου: Μονάδα Συντονισμού Υποστήριξης των Δράσεων
Ενίσχυσης των Ατόμων που Αποκλείονται από την Αγορά Εργασίας
Ανάδοχος έργου:  Κέντρο Ευρωπαϊκού & Συνταγματικού Δικαίου
Επιστημονικός υπεύθυνος για το ΤΕΙ-Α: Σ. Σούλης, καθηγητής, τμήμα ΔΜΥΠ
Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας  /  
Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας  
Μελετητική ομάδα: Μ. Σαρρής  /  Α. Μποζιάρης
Φορέας χρηματοδότησης: Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας 
Συνολικός προϋπολογισμός: 980.000,00 € 
Προϋπολογισμός για ΤΕΙ Αθήνας: 65.000,00 €
Διάρκεια έργου: Δεκέμβριος 2002 έως Οκτώβριο 2005
Σύντομη περιγραφή
Στόχος  του έργου είναι η ανάπτυξη των ατομικών και συλλογικών, των κοινωνικών 
και εργασιακών δεξιοτήτων του ενδιαφερόμενου, η ικανότητα διαμόρφωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
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προσωπικών επιλογών και λήψης αποφάσεων, η δυνατότητα συμμετοχής σε 
συλλογικές δράσεις ανά ομάδα στόχου, προκειμένου να καθίσταται εφικτή η 
αντιμετώπιση των πολυδιάστατων επιπτώσεων του αποκλεισμού από την 
αγορά εργασίας και την κοινωνική ζωή. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τέλος στις διακρίσεις

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κοινοτικής πρωτοβουλίας για την Καταπολέμηση 
των Διακρίσεων και Ανισοτήτων σε σχέση με την αγορά εργασίας στην Ελλάδα 
(EQUAL) 

Τίτλος έργου: Αναπτυξιακή Σύμπραξη Κένταυρος:
Κοινωνική Αλληλέγγυη Οικονομία και Επιχειρηματικότητα 
Τοπική Κοινωνία: Ολοκληρωμένη Υποστήριξη.
Επιμορφωτικές Ανάγκες, Δεξιότητες Στελεχών, 
Εκπαιδευτικές Προδιαγραφές Κατάρτισης, Πιστοποίηση Προσόντων 
Στελεχών του Τομέα Κοινωνικής Οικονομίας.
Ανάδοχος έργου: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Επιστημονικός υπεύθυνος: Σ. Σούλης, καθηγητής, τμήμα Δ.Μ.Υ.Π.
Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Δ.Μ.Υ.Π. του ΤΕΙ Αθήνας  /  Ελληνική Εταιρία 
Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης  /  Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών  /  
ΟΤΕplus - Τεχνικές και Επιχειρηματικές Λύσεις  /  Κεντρική Ένωση Δήμων και 
Κοινοτήτων Ελλάδας  /  Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (Κετα-Πεσε)  /  Δημοτική Τουριστική Επιχείρηση 
Βόλου (Δη.Τ.Ε.Β.)  /  Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής - Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
Λιβαδίου (Δετπαλ)
Μελετητική ομάδα: 
Μ. Σαρρής  /  Α. Γούλα  /  Γ. Πιερράκος  /  Κ. Δανιηλίδου  /  Ε. Σκρέκου
Φορέας χρηματοδότησης: Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Κ.Π. Equal
Συνολικός προϋπολογισμός: 1.200.000,00 € 
Προϋπολογισμός για το  ΤΕΙ-Α: 40.000,00 €
Διάρκεια έργου: Ιούνιος 2005 έως Οκτώβριος 2007
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Το αντικείμενο της 
μελέτης αφορά στον προσδιορισμό 

των απαιτήσεων διαμόρφωσης ενός 
ολοκληρωμένου και ενιαίου προγράμματος 

κατάρτισης το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει 
ως κοινό πρότυπο σχεδίασης ενεργειών κατάρτισης. 

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση και ενδυνάμωση 
του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 
και Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα προκειμένου να 
συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, των διακρίσεων και των ανισοτήτων στην 
αγορά εργασίας, ενισχύοντας και προωθώντας την 

απασχόληση και επαγγελματική δραστηριοποίηση 
ευπαθών κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού 

και ενδυναμώνοντας τον παραγωγικό 
ιστό των τοπικών κοινωνιών.

ðåñéãñáöÞ

Σύντομη περιγραφή

equal
Τέλος στις διακρίσεις



- 195 -

Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Χ. Κίτσος, καθηγητής, Γενικό Τμήμα Μαθηματικών
Διάρκεια έργου:    1-8-05 έως 30-9-07
Προϋπολογισμός: 255.900,00 € 

åðé÷åéñçóéáêü 

Τ ο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του 
Υπουργείου Ανάπτυξης περιλαμβάνει μία δέσμη δράσεων και ενισχύσεων, 

στρατηγικός στόχος των οποίων είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής οικονομίας και η οικονομική και κοινωνική σύγκληση της χώρας μας 
με τις άλλες χώρες της Ε.Ε.

Μέτρο 4.2: Θερμοκοιτίδες Νέων Επιχειρήσεων Εντασης Γνώσης, Επιστημονικών και 
Τεχνολογικών Πάρκων και Ερευνητικών Κέντρων με τη συμμετοχή Επιχειρήσεων
Δράση 4.2.3: Γραφεία Διαμεσολάβησης - Τεχνοκαταλύτες

Τίτλος έργου: Ίδρυση και Λειτουργία Γραφείου 
Διαμεσολάβησης στο ΤΕΙ Αθήνας

Γραφείο Διαμεσολάβισης

μΔΓ
ΤΕΙ Αθήνας

Σύντομη περιγραφή 
Το Γραφείο Διαμεσολάβησης λειτουργεί στο ΤΕΙ-Α από τον Σεπτέμβριο του 
2005.

ðñüãñáììá  
aíôáãùíéóôéêüôçôá
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Στόχος του έργου είναι να επιλεγούν τα εργαστήρια και οι ερευνητικές ομάδες του 
ΤΕΙ-Α που είναι σε θέση να παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε βιομηχανίες, 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις κ.λ.π. που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια 
Αττικής, χωρίς να αποκλείονται οι άλλες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, με 
σκοπό την δημιουργία κοινών έργων αξιοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών 
από τους παραπάνω παραγωγικούς φορείς.
Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν δύο ημερίδες, η μία 
στον δήμο Χαϊδαρίου σε συνεργασία με τον Πρόεδρο Βιοτεχνών Περιστερίου, 
με σκοπό τον εντοπισμό των παραγωγικών φορέων και επιχειρήσεων στην 
Περιφέρεια Αττικής, που είναι δυνατόν να αφομοιώσουν και να αξιοποιήσουν 
ερευνητικά αποτελέσματα, και η άλλη στο ξενοδοχείο Holiday Inn. Παράλληλα 
πραγματοποιούνται συναντήσεις με μικρές ομάδες βιοτεχνών 7 - 10 ατόμων 
όπου και γίνεται ενημέρωση σε θέματα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και 
εκπαίδευσης.
Επιπλέον βρίσκεται σε εξέλιξη χαρτογράφηση των υφιστάμενων αναγκών 
της αγοράς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια 
Αττικής σε προϊόντα και παροχές γενικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών προς 
τον παραγωγικό ιστό και τις επιχειρήσεις ενώ παράλληλα γίνεται προσπάθεια 
δημιουργίας διαύλων πληροφόρησης και συνεργασίας του ΤΕΙ-Α με τους εθνικούς 
και κλαδικούς φορείς των επιχειρήσεων σε θέματα έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και εκπαίδευσης.
Ενημερώθηκε το εκπαιδευτικό προσωπικό του Ιδρύματος και ξεκίνησε 
η προσέγγιση των επιχειρήσεων των Δήμων Δυτικής Αττικής.

Μέτρο 4.3: Η υποστήριξη δραστηριοτήτων διεθνούς επιστημονικής 
και τεχνολογικής συνεργασίας και της μεταφοράς τεχνολογίας
Δράση 4.3.6: Διεθνής επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία
Δράση 4.3.6.1: Διακρατικές Συνεργασίες

ÄéáêñáôéêÞ óõíåñãáóßá ÅëëÜäáò - Ñïõìáíßáò

Τίτλος έργου: Ανίχνευση μυκοπλασμάτων του γεννητικού συστήματος 
και τεστ ευαισθησίας σε αντιβιοτικά με το ελληνικό κιτ Παπανικολάου.  
Εφαρμογή μοριακών τεχνικών για την ανίχνευση Μycoplasma 
genitalium   
Ανάδοχος έργου: Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ-Α
Επιστημονική υπεύθυνή: Α. Χαρβάλου, καθηγήτρια Ιατρικών Εργαστηρίων
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Συνεργαζόμενοι φορείς: Bioprepare, Εταιρεία Παπανικολάου
Μελετητική ομάδα: Α. Χαρβάλου  /  Ε. Καλκάνη  /  Γ. Ιατράκης  /  
Α. Κουρούσης  /  Ρ. Μάστορα  /  Γ. Παπανικολάου  /  Χ. Κουτής
Φορέας χρηματοδότησης: Γ.Γ.Ε.Τ.
Προϋπολογισμός: 40.000,00 €
Διάρκεια έργου: 6-2-03 έως 3-7-05 
Σύντομη περιγραφή 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο προσδιορισμός της επίπτωσης
μυκοπλασμάτων του γεννητικού συστήματος σε υγιή και συμπτωματικό
πληθυσμό γυναικών στην Ρουμανία και την Ελλάδα, με την κλασσική μέθοδο 
και το εμπορευματοποιημένο κιτ Mycotest II της Ελληνικής Εταιρείας Bioprepare. 
Το αναμενόμενο όφελος, εκτός από τον προσδιορισμό της επίπτωσης 
των μυκοπλασμάτων και των αντοχών σε αντιβιοτικά σε γυναικείο πληθυσμό
είναι η αξιοποίηση του ελληνικού κιτ του οποίου το κόστος ανέρχεται 
στο 1/3 των εισαγομένων.

ÄéáêñáôéêÞ óõíåñãáóßá ÅëëÜäáò - Ãáëëßáò

Τίτλος έργου: Μελέτη και κατασκευή διφασικού μικροψύκτη (D.M.C) 
με χρήση θερμικών ολοκληρωμένων αισθητήρων (ροής, πίεσης και 
θερμοκρασίας)
Ανάδοχος έργου: Τμήμα Ηλεκτρονικής, ΤΕΙ-Α
Συνεργαζόμενος φορέας: Institut de Microélectronique Electromagnetisme 
et Photonique, Grenoble, Γαλλία
Επιστημονικός υπεύθυνος: Γ. Καλτσάς, επ. καθηγητής, τμήμα Ηλεκτρονικής
Μελετητική Ομάδα: 
Γ. Καλτσάς  /  Π. Moρφούλη  /  Δ. Γουστουρίδης  /  Laurent  Montes  /  Bogdan Bercu
Φορέας χρηματοδότησης: Γ.Γ.Ε.Τ
Προϋπολογισμός: 12.400,00 €                                             
Διάρκεια έργου:     30-11-06 έως 30-11-08
Σύντομη περιγραφή 
Στόχος του έργου είναι η μελέτη και κατασκευή ενός διφασικού μικρο-ψύκτη,
για την αντιμετώπιση της συσσώρευσης θερμότητας που εκλύεται κατά 
την λειτουργία των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. 
Το προτεινόμενο έργο θα συντελέσει στην δημιουργία ενός τελικού πρωτοτύπου 
και ταυτόχρονα μιας καινοτόμου τεχνολογίας, η οποία θα είναι άμεσα εφαρμόσιμη 
στην κατασκευή μοντέρνων Ο.Κ, παρέχοντας τους αποτελεσματική απαγωγή 
θερμότητας.
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ÄéáêñáôéêÞ óõíåñãáóßá ÅëëÜäáò - Êßíáò

Τίτλος έργου: Διερεύνηση της δυνατότητας βελτίωσης της ακρίβειας
ψηφιακών τοπογραφικών χαρτών 1:50.000 & 1:25.000 με χρήση
δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης 
Ανάδοχος έργου: τμήμα Τοπογραφίας, ΤΕΙ-Α
Συνεργαζόμενος φορέας: Ευρωπαϊκή Εταιρεία Διαστημικής Απεικόνισης
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Δ. Πανταζής, επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Τοπογραφίας
Μελετητική ομάδα: Ε. Πέτσα  /  Β. Παγούνης  /  Κ. Σαντιπαντάκης
Προϋπολογισμός:  24.633,00 €
Διάρκεια έργου:      1-12-03 έως 31-07-06
Φορέας χρηματοδότησης: Γ.Γ.Ε.Τ
Σύντομη περιγραφή 
Στόχος του Έργου είναι να αναπτυχθεί και επαληθευθεί στην πράξη σχετική 
μεθοδολογία βελτίωσης της ακρίβειας τοπογραφικών χαρτών μεσαίας κλίμακας 
με δορυφορικές εικόνες υψηλής ευκρίνειας. 

ÄéáêñáôéêÞ óõíåñãáóßá ÅëëÜäáò - Éôáëßáò

Τίτλος έργου: Συστηματική μελέτη της φθοράς των ζωγραφικών
στρωμάτων των μεταβυζαντινών εικόνων, με παράλληλη εφαρμογή
χρωματογραφικών και μικροχημικών τεχνικών: Ταυτοποίηση 
των συνδετικών μέσων και αναγνώριση των προϊόντων αποσύνθεσής
τους.
Ανάδοχος έργου: τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ΤΕΙ-Α
Συνεργαζόμενοι φορείς: Εθνική Πινακοθήκη & Μουσείο Αλ. Σούτσου  /
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
Επιστημονικός υπεύθυνος: Ε. Ιωακείμογλου, καθηγήτρια, τμήμα Σ.ΑΕ.Τ.
Μελετητική ομάδα: Ε. Ιωακείμογλου  /  Ε.Τζιαμουράνη  /  Μ. Δουλγερίδης 
Α. Τερλιξή  /  Μ. Φιλιππούση  /  Έ. Παπαδοπούλου  /  F. Modugno 
I. Bonaduce  /  I. Degano Ilaria  /  A.Andreotti
Φορέας χρηματοδότησης: Υπουργείο Ανάπτυξης
Προϋπολογισμός για το ΤΕΙ-Α: 11.740,00 €
Διάρκεια έργου: 30-11-06 έως 30-11-08
Σύντομη περιγραφή 
Η μελέτη καινοτομεί στην παράλληλη εφαρμογή μικροχημικών μεθόδων και 
τεχνικών ενόργανης ανάλυσης για τη μελέτη σε βάθος των υλικών και των 
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τεχνικών κατασκευής των εικόνων και στην ανάδειξη χημικών δεικτών για την 
εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης του συνδετικού μέσου των χρωματικών 
στρωμάτων των εικόνων.

Μέτρο 4.5: Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
σε τομείς Εθνικής προτεραιότητας
Δράση 4.5.1: Φυσικό Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πράξη: ΣΠ - ΤΦ Τρόφιμα - Γεωργική Ανάπτυξη & Υδατοκαλλιέργειες

Τίτλος έργου: Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων Βιολειτουργικών
τροφίμων και συμπληρωμάτων διατροφής,  βασισμένων στη
Μεσογειακή δίαιτα και τη βιοποικιλότητα της ελληνικής χλωρίδας.
Ανάδοχος έργου: Φαρμακευτικό τμήμα, Ε.Κ.Π.Α.
Συνεργαζόμενοι φορείς: 
Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.  /  ΓΠΑ  /  Γαία Α.Β.Ε.Ε.  /  Ακτίνα ΑΕ  /  Γιώτης ΑΕ  /  
Πιττάς Α.Β.Ε.Ε.  /  ΤΕΙ-Α  /  Pierre Fabre  /  Ελλάς ΑΕ  /  ΜΓΦΙ
Επιστημονικός υπεύθυνος για το ΤΕΙ-Α: 
Β. Σπηλιώτης, καθηγητής, τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων  
Μελετητική ομάδα: 
Φ.Μάντης  /  Ε. Μονογιούδη  /  Σ. Παπαδάκης  /  Α. Μπατρίνου  /  Σ. Κοντελές
Φορέας χρηματοδότησης: Γ.Γ.Ε.Τ.
Προϋπολογισμός: 79.236 € 
Διάρκεια έργου:     1-9-03 έως 31-8-07
Σύντομη περιγραφή 
Σκοπός του έργου είναι η διερεύνηση της σχέσης της διατροφής και επιμέρους 
συστατικών των τροφίμων με την καλή υγεία και την πρόληψη ορισμένων 
ασθενειών και η ανάπτυξη νέων προϊόντων διατροφής με ειδικά χαρακτηριστικά 
και υψηλή διαθρεπτική αξία.

Τίτλος έργου: Ανάπτυξη Κεραμικών Μεμβρανών και Εφαρμογή τους
σε Βιομηχανίες Τροφίμων (Nanofiltration)
Ανάδοχος έργου: Ινστιτούτο Φυσικοχημείας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Ν. Κανελλόπουλος (Ινστιτούτο Φυσικοχημείας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος)
Υπεύθυνος υποπρογράμματος για το ΤΕΙ-Α:  
N. Ζόγκζας, καθηγητής, τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων  
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Μελετητική ομάδα (ΤΕΙ Αθήνας): Δ. Τυμπής  /  Κ. Παπαγεωργίου
Φορέας χρηματοδότησης: Γ.Γ.Ε.Τ., (31%), (69%) Ιδιωτικές Εταιρείες
Προϋπολογισμός για το ΤΕΙ-Α: 15.000,00 € 
Διάρκεια έργου: Οκτώβριος 2003 έως Οκτώβριος 2006
Σύντομη περιγραφή 
Το πρόγραμμα είναι ένα από τα 13 έργα που εγκρίθηκαν  για το πρόγραμμα 
Κοινοπραξιών Έργων της ΓΓΕΤ. Το Ινστιτούτο Φυσικοχημείας, του  ΕΚΕΦΕ 
Δημόκριτος, που έχει και την εποπτεία του έργου, θα αναπτύξει τεχνογνωσία για 
την κατασκευή των κεραμικών μεμβρανών, ενώ το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων 
του ΤΕΙ-Α (Εργαστήρια Μηχανικής Τροφίμων & Μικροβιολογίας), θα αξιολογήσει 
τις μεμβράνες νανοδιήθησης και θα μελετήσει την απόδοσή τους σε διάφορες 
βιομηχανικές εφαρμογές σε συνεργασία με τις συμμετέχουσες εταιρείες.

Πράξη: Πολιτισμός - Τουρισμός

Τίτλος έργου: LASTOR - Τεχνολογία Laser για την συντήρηση γλυπτών
Ανάδοχος έργου: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ Κρήτης
Συνεργαζόμενος φορέας: τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ΤΕΙ-Α
Επιστημονικός υπεύθυνος για το ΤΕΙ-Α: Π. Θεουλάκης, τμήμα Συντήρησης 
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Μελετητική ομάδα: Π. Πουλή  /  Π. Θεουλάκης  /  Ε. Ιωακείμογλου
Φορέας χρηματοδότησης: Γ.Γ.Ε.Τ.
Προϋπολογισμός: 60.000,00 €
Διάρκεια έργου:     26-4-04 έως 30-11-06
Σύντομη περιγραφή 
Στόχος του έργου είναι η αξιολόγηση δοκιμών του καθαρισμού σε επιφάνειες 
λίθων προερχόμενων από ανασκαφικό περιβάλλον με διαφορετικές συνθήκες 
λέιζερ και η δημιουργία μιας τράπεζας δεδομένων, με βάση τα αποτελέσματα, 
που θα αφορά τις διάφορες μορφές επικαθίσεων, σε διάφορα υποστρώματα, τα 
επιλεγμένα όρια του καθαρισμού και την αναγκαιότητα της επέμβασης. 

Μέτρο 8.3: Ανθρώπινο Ερευνητικό και Τεχνολογικό Δυναμικό
Δράση 8.3.1: Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού - Π.Ε.Ν.Ε.Δ

Θεματικός Τομέας: Μικροτεχνολογία και Νανοτεχνολογία
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Τίτλος έργου: Ολοκληρωμένες Υβριδικές Διατάξεις
Μικρορευστομηχανικών Πολυ-Αισθητήρων στη Μεσοκλίμακα.
Ανάδοχος έργου: τμήμα Ηλεκτρονικής, ΤΕΙ-Α
Συνεργαζόμενοι φορείς: ΕΜΠ-ΣΕΜΦΕ  /  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» 
Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ
Επιστημονικός υπεύθυνος: Γ. Καλτσάς, επ. καθηγητής, τμήμα Ηλεκτρονικής
Μελετητική Ομάδα: Γ. Καλτσάς  /  Ι. Ράπτης  /  Α. Νασιοπούλου  /  Δ. Γουστουρίδης 
Φορέας χρηματοδότησης: Γ.Γ.Ε.Τ.
Προϋπολογισμός: 66.000,00 €
Διάρκεια έργου:     15-12-05 έως 14-12-08
Σύντομη περιγραφή 
Το αντικείμενο του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου είναι η μελέτη, η 
κατασκευή και ο χαρακτηρισμός μιας υβριδικής διάταξης μικρορευστομηχανικού 
πολυ-αισθητήρα, η οποία θα βασίζεται αφενός στην τεχνολογία των 
μικροηλεκτρομηχανικών συστημάτων (ΜΕΜS) και αφετέρου στην τεχνολογία 
των τυπωμένων κυκλωμάτων. 
Στόχος  του έργου είναι η εφαρμογή της διάταξης σε συγκεκριμένες ερευνητικές, 
βιομηχανικές και εκπαιδευτικές διεργασίες. 

ÅÐÁÍ/ÐÅÐÅÑ

Τίτλος έργου: Παραγωγή Ρυζιού ταχείας προετοιμασίας
Ανάδοχος έργου: ΕΥ.ΓΕ.Πιστιόλας AGRINO ΑΕ 
Συνεργαζόμενος φορέας: ΤΕΙ Αθήνας
Επιστημονικός υπεύθυνος: Κ. Πιστιόλας, AGRINO ΑΕ
Υπεύθυνος υποπρογράμματος για το ΤΕΙ-Α: 
N. Ζόγκζας καθηγητής, τμήμα Τεχνολογίας  Τροφίμων  
Φορέας χρηματοδότησης: ΓΓΕΤ και AGRINO ΑΕ 
Διάρκεια έργου: Οκτώβριος 2003 έως Ιούνιος 2006
Συνολικός προϋπολογισμός: 1.400.000,00 € 
Προϋπολογισμός για το ΤΕΙ-Α: 16.500,00 €
Σύντομη περιγραφή 
Το πρόγραμμα υποβλήθηκε από την εταιρεία AGRINO ΑΕ με τη συμμετοχή 
του ΤΕΙ Αθήνας. Αποτελεί τη δεύτερη φάση ενός επιδεικτικού έργου που 
χρηματοδοτείται στα πλαίσια του ΕΠΑΝ. Έχει στόχο την κατασκευή μίας νέας 
γραμμής παραγωγής για την διάθεση ενός καινοτομικού προϊόντος για την 
Ελλάδα. Το προϊόν αυτό είναι ρύζι ταχείας παρασκευής ή προετοιμασίας (quick-
cooking rice). 
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Σ τα πλαίσια του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης δημιουργήθηκε ένα
ξεχωριστό Επιχειρησιακό πρόγραμμα η Κοινωνία της Πληροφορίας

(ΚτΠ). Η ΚτΠ δημιουργεί νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη 
και ποιότητα ζωής.
Με περισσότερο ή λιγότερο ορατό τρόπο, οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν το πώς 
ζούμε, το πώς δουλεύουμε, διασκεδάζουμε, μαθαίνουμε και συναναστρεφόμαστε. 
Μέλημα της πολιτείας είναι, η ΚτΠ που διαμορφώνεται να είναι μια κοινωνία 
για όλους, χωρίς διακρίσεις σε πληροφοριακά έχοντες και μη έχοντες, όπου 
διαφυλάσσονται τα δικαιώματα του πολίτη, καθώς και η ελευθερία έκφρασης και 
πληροφόρησης.
Η ΚτΠ αποτελείται από πέντε άξονες. 
Παρακάτω παρουσιάζονται τα έργα που υλοποιεί το ΤΕΙ Αθήνας ανά Μέτρο 
και Δράση στα πλαίσια της ΚτΠ.

åðé÷åéñçóéáêü 
ðñüãñáììá 

êïéíùíßá ôçò ðëçñïöïñßáò 
2000-2006  
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Άξονας 1: Παιδεία και Πολιτισμός
Μέτρο 1.1: Εξοπλισμός και Δικτύωση σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης
Κατηγορία Πράξεων 1: Υπολογιστικός Εξοπλισμός Σχολικών Μονάδων
Κατηγορία Πράξεων 2: Διασύνδεση Σχολικών Μονάδων με το Διαδίκτυο

Τίτλος Έργου: Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση: Ανάπτυξη και Υποστήριξη Προηγμένων Τηλεματικών
 Υπηρεσιών για τις εκπαιδευτικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
των Νομών Αργολίδος, Αττικής (Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας 
Γ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής), Εύβοιας και Κορινθίας 
Επιστημονικός υπεύθυνος: Ι. Φουντά, επ. καθηγήτρια, τμήμα Πληροφορικής
Φορέας χρηματοδότησης:   ΥΠΕΠΘ
Προϋπολογισμός: 490.500,00 €
Διάρκεια έργου:     1-7-04 έως 31-12-06 
Σύντομη περιγραφή
Το παρόν έργο με την υλοποίησή του είχε στόχο την ενίσχυση και αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης στη χρήση των ΤΠΕ στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου. 
Το έργο υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις και ολοκληρώθηκε.
Φάση Α΄: Υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης 
και ενημέρωσης των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της (γεωγραφικής) 
περιοχής ευθύνης του ΤΕΙ Αθήνας σχετικά με την εκπαιδευτική αξιοποίηση των 
τηλεματικών υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.
Φάση Β΄: Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και υποστήριξης των σχολείων 
και των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή ευθύνης 
του ΤΕΙ Αθήνας ως προς τη χρήση των Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών 
του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (on-line training on the job)
Φάση Γ΄: Υλοποίηση εργαλείων και ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών
περιβαλλόντων μέσω της ανάπτυξης, επέκτασης, αναβάθμισης και πιλοτικής
λειτουργίας προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών - Υλοποίηση κεντρικών δράσεων.
Για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 
σε καινοτόμες και ολοκληρωμένες εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης, απαιτείται 
η ανάπτυξη και στη συνέχεια η πιλοτική λειτουργία επιμέρους εφαρμογών
τηλεματικής. 
Συγκεκριμένα στα πλαίσια της φάσης αυτής το ΤΕΙ Αθήνας ανέπτυξε και παρείχε 
πιλοτικά τις υπηρεσίες: 
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1. Εξασφάλιση Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στις υπηρεσίες του ΠΣΔ
2. Ανάπτυξη και Διαχείριση Βάσης Γνώσης ΠΣΔ και ολοκλήρωση τρόπων 
επικοινωνίας 
3. Αναβάθμιση των τηλεματικών υπηρεσιών:
a) Web Mail
b) Web File Manager 
c) Παραγωγή Στατιστικών Π.Σ. Παρακολούθησης Παροχής Υπηρεσιών 
4. Το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης τεχνικών για την 
αποτελεσματική κατάρτιση των χρηστών στις τηλεματικές υπηρεσίες του ΠΣΔ
5. Τη Δικτύωση Διευθύνσεων ΥΠΕΠΘ. 

Τίτλος Έργου: Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο TEI Αθήνας
Επιστημονικός υπεύθυνος: Ι. Κεκλίκογλου, καθηγητής, τμήμα Πληροφορικής / 
Μ. Μπρατάκος, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ-Α
Φορέας χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ
Προϋπολογισμός: 250.000,00 €
Διάρκεια έργου:     1-7-03 έως 30-6-06
Σύντομη περιγραφή 
Το παρόν έργο (ΕΚΤ) είχε στόχο το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, διάθεση/ παροχή 
και υποστήριξη συμβατικών και προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών, που θα 
συμβάλλουν στην κάλυψη αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα 
αξιοποίησης των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την 
υποστήριξη και αναβάθμιση της εκπαίδευσης και έρευνας στο TEI Αθήνας. 
Επίσης είχε στόχο την αποτελεσματική αξιοποίηση του αναβαθμισμένου 
Δικτύου Δεδομένων του ΤΕΙ Αθήνας, των Εργαστηρίων Πληροφορικής και 
των Αιθουσών Τηλεκπαίδευσης, που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του Ε.Π. ΚτΠ 
(ΕΤΠΑ) - Πρόσκληση 7. Ειδικότερα στα πλαίσια του παρόντος έργου, έγιναν 
τηλεδιασκέψεις και μαθήματα με τα 
υπάρχοντα συστήματα Τηλεκπαίδευσης 
μεταξύ του τμήματος Πληροφορικής του  
ΤΕΙ Αθήνας και του ΤΕΙ Καβάλας (Μάθημα 
Βάσεων Δεδομένων), του τμήματος 
Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας και του 
τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσ/
νίκης (Μάθημα Ειδικών Θεμάτων Δικτύων), 
του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ 
Αθήνας και του Ιουνίου Πανεπιστημίου 
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(Μαθήματα στα πλαίσια του κοινού Μεταπτυχιακού Βιβλιοθηκονομίας), του 
τμήματος Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Αθήνας και του Brunel (στα πλαίσια του κοινού 
Μεταπτυχιακού Τίτλου Data Communications).
Το έργο υλοποίησε τις ακόλουθες δράσεις:
1. Παροχή & υποστήριξη Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών
2. Λειτουργία αίθουσας τηλεδιάσκεψης
3. Σχεδιασμός, ανάπτυξη, παροχή και υποστήριξη νέων προηγμένων τηλεματικών 
υπηρεσιών
4. Δράσεις ενημέρωσης
5. Δράσεις εκπαίδευσης- κατάρτισης τελικού χρήστη

Κατ. Πράξεων: Υποδομές της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Εκπαίδευση
Κατηγορία Πράξεων: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση 
των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση 
Υποέργο 7

Τίτλος Έργου: Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Εκπαιδευτικών στις
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Φορέας υλοποίησης: τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ-Α
Συνεργαζόμενοι φορείς: 
Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Επιστημονικός υπεύθυνος: Δ. Κεχαγιάς, επ. καθηγητής, τμήμα Πληροφορικής
Μελετητική ομάδα: Ε.Π. του τμήματος Πληροφορικής
Φορέας χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ
Προϋπολογισμός: 33.480,00  €
Διάρκεια έργου: 11-1-05 έως 16-4-06
Σύντομη περιγραφή 
Στόχος του έργου ήταν  η πιστοποίηση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην χρήση των τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών με σκοπό τη διδακτική τους αξιοποίηση στην τάξη.

Άξονας 2.: Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 
Μέτρο 2.4.: Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα 
και Καινοτομικές Ενέργειες
Πράξη 1.: Δράσεις Ανάπτυξης Εφαρμογών Πιλοτικού και Καινοτόμου Χαρακτήρα
Υποκατηγορία 1.1.: Δράσεις Εκπαίδευσης
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Τίτλος Έργου: Σχεδιασμός και υλοποίηση υποδομών τηλεδιάσκεψης, 
τηλεπιμόρφωσης για την εκπαίδευση στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου.
Επιστημονικός υπεύθυνος: Ι. Φουντά, επ. καθηγήτρια,  τμήμα Πληροφορικής
Φορέας χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ
Προϋπολογισμός: 187.187,33 €
Διάρκεια έργου: 1-2-05 έως 30-6-07
Σύντομη περιγραφή
Σκοπός του έργου ήταν η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης 
και υπολογιστικού εξοπλισμού στην  Περιφερειακή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
& Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τρίπολη) καθώς και στα  πέντε Κέντρα 
Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου στους 
νομούς Κορίνθου, Καλαμάτας, Ναυπλίου και Σπάρτης. Η δράση θα έχει άμεσα 
οφέλη στο έργο που επιτελούν οι παραπάνω μονάδες με θετικές συνέπειες και 
στη γενικότερη εκπαιδευτική διαδικασία. 
Στόχος του Έργου είναι ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος και 
της Δημόσιας Διοίκησης σε περιφερειακό επίπεδο.

Άξονας 3.: Ανάπτυξη και Απασχόληση στην Ψηφιακή Οικονομία
Μέτρο 3.3.: Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη για την Κοινωνία
της  Πληροφορίας

Τίτλος έργου: Υπηρεσίες Ανάπτυξης και Διαχείρισης Εικονικού
Κέντρου Δικτύων του Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού Δικτύου ΕΔΕΤ 
(VNOC-3)
Επιστημονικός υπεύθυνος: Ι. Φουντά, επ. καθηγήτρια, τμήμα Πληροφορικής

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΔΕΤ ΑΕ
Προϋπολογισμός: 408.408,00 € 
Διάρκεια έργου: 1-11-06 έως 31-12-08
Σύντομη περιγραφή 
Το ΤΕΙ Αθήνας ανέλαβε το τμήμα 4 του 
διαγωνισμού του ΕΔΕΤ με τίτλο «Υπηρεσίες 
Διαχείρισης Συστημάτων και Βασικών 
Δικτυακών Λειτουργιών και Υπηρεσίες Αρωγής 
προς Ακαδημαϊκούς - Ερευνητικούς Φορείς», 
που περιλαμβάνει δύο ενότητες υπηρεσιών, η 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ”



- 207 -

µία σχετική με τη διαχείριση συστημάτων βασικών υπηρεσιών και η άλλη με τις 
υπηρεσίες αρωγής και διαχείρισης προβλημάτων. 
Η υπηρεσία διαχείρισης προβλημάτων και επικοινωνίας είναι κεντρικής 
σημασίας, καθώς µόνο χάρη σε αυτήν µπορεί να γίνει ο συντονισμός των 
επιμέρους διαχειριστικών οµάδων του VNOC και να οργανώνεται η κοινή δράση 
που απαιτείται για να αντιμετωπίζονται σύνθετα προβλήματα. Ταυτόχρονα, 
τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την διαχείριση της 
επικοινωνίας αποτελούν τον κορµό για την συγκέντρωση, την καταγραφή της 
τεκμηρίωσης για την ίδια τη δράση του VNOC και µια πολύτιμη πηγή αναφοράς για 
µελέτες βελτίωσης της διαχείρισης του δικτύου. Οι υπηρεσίες και τα συστήματα 
αυτά αποτελούν το «νευρικό σύστημα» του ίδιου του VNOC, χωρίς το οποίο το 
μοντέλο κατανεμημένης διαχείρισης του VNOC θα ήταν δύσκολο ως αδύνατο να 
λειτουργήσει.

Πράξη: Επεξεργασία Εικόνων, Ήχου και Γλώσσας

Τίτλος Έργου: ΠΟΛΥΤΙΜΟ: Σύστημα Επεξεργασίας, Διαχείρισης 
και Παροχής Πρόσβασης στο Περιεχόμενο Πολύτιμων Βιβλίων και 
Χειρογράφων
Ανάδοχος έργου: BSI ΑΕ Διεθνή Επιχειρησιακά Συστήματα
Συνεργαζόμενοι φορείς: Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιώνιών 
ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»  /  ΤΕΙ Αθήνας
Επιστημονικός υπεύθυνος για το ΤΕΙ-Α: 
Ε. Γαλιώτου, επ. καθηγήτρια, τμήμα Πληροφορικής  
Μελετητική ομάδα: Ε. Γαλιώτου  /  Χ. Σκουρλάς  /  Ν. Βασιλάς  /  Γ. Πάντζιου 
Φορέας χρηματοδότησης:  Γ.Γ.Ε.Τ.
Προϋπολογισμός: 559.595,00 € 
Προϋπολογισμός για το ΤΕΙ: 65.000,00 €
Διάρκεια έργου: 3-7-06 έως 2-1-08
Σύντομη περιγραφή 
Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος ανοιχτής 
αρχιτεκτονικής για την επεξεργασία, διαχείριση και παροχή πρόσβασης στο 
περιεχόμενο πολύτιμων βιβλίων και χειρογράφων το οποίο θα βασιστεί στο 
ψηφιοποιημένο ιστορικό υλικό της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, 
στην  Σκιάθου, αλλά παράλληλα θα μπορεί να επεκταθεί και σε αντίστοιχες 
ιστορικές συλλογές πολύτιμων βιβλίων και χειρογράφων άλλων φορέων στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό.
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Πράξη: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν - e Business

Τίτλος Έργου: ELEGANT: Ευφυείς Συμβουλευτικοί Διαμεσολαβητές 
Λογισμικού για Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ανάδοχος έργου: PC Systems ΑΕ
Συνεργαζόμενοι φορείς: ΤΕΙ Αθήνας (Τμήμα Πληροφορικής)  /  
Ελληνο-Γερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο  /  Agiltech  /  PSI
Επιστημονικός υπεύθυνος: Δ. Κεχαγιάς, επ. καθηγητής, τμήμα Πληροφορικής
Μελετητική ομάδα: 
Ν. Βασιλάς  /  Σ. Κυρίτσης  /  Γ. Μελετίου  /  Π. Ζυγούρης  /  Δ. Καστανιώτη
Φορέας χρηματοδότησης: Γ.Γ.Ε.Τ.  /  PC Systems ΑΕ
Προϋπολογισμός: 135.000,00 €
Διάρκεια έργου: 1-2-04 έως 30-9-06
Σύντομη περιγραφή
Το ELEGANT (Electronic Government Advisor Agent) είναι μια πλατφόρμα 
λογισμικού, που δημιουργήθηκε για να παρέχει έναν “έξυπνο” σύμβουλο online 
στην αναζήτηση εγγράφων ή πληροφοριών. To λογισμικό πακέτο του συστήματος 
επιτρέπει τη δημιουργία υψηλά δυναμικών συμβουλευτικών συστημάτων για 
portals ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-Government), αλλά θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί και για άλλους σκοπούς. Το ηλεκτρονικό συμβουλευτικό σύστημα 
ELEGANT βασίζεται στην τεχνική των Semantic networks.

Άξονας 4.: Επικοινωνίες 
Μέτρο 4.3.: Προηγμένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη
Πράξη: Υπηρεσίες Ευρείας Ζώνης σε Φορείς Δημόσιας Διοίκησης

Τίτλος Έργου: Ευρυζωνική αναβάθμιση της πρόσβασης στο Πανελλήνιο 
Σχολικό Δίκτυο 600 σχολείων και ανάπτυξη τοπικών ασύρματων 
ευρυζωνικών δικτύων στην περιοχή ευθύνης του TEI-A.
Επιστημονικός υπεύθυνος: Ι. Φουντά, επ. καθηγήτρια,  τμήμα Πληροφορικής
Φορέας χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ
Προϋπολογισμός: 939.653,62 €
Διάρκεια έργου: 1-9-06 έως 31-12-08
Σύντομη περιγραφή
Αντικείμενο του έργου είναι η κάλυψη του βασικού στόχου του Μέτρου 4.3 του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος που αναφέρεται ως «Ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών ευρείας ζώνης, σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας οι οποίες 
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έχουν αναγνωρισμένες ανάγκες, όσο αφορά στη λειτουργία και διασύνδεση 
των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης» μέσω της ανάπτυξης τοπικών δικτύων 
ευρυζωνικής πρόσβασης. Στην περίπτωση του παρόντος έργου οι φορείς της 
Δημόσιας Διοίκησης είναι αποκλειστικά οι Σχολικές και οι Διοικητικές μονάδες 
της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η υλοποίηση του 
έργου περιλαμβάνει τα ακόλουθα Υποέργα:
Υποέργο 1. (περιφερειακής εμβέλειας): Το ΤΕΙ-Α σε συνεργασία με το ΥΠΕΠΘ 
θα παράγει τη λίστα των σχολείων και διοικητικών μονάδων (Διευθύνσεων, 
Γραφείων κ.λ.π) των νομών Αργολίδας, Αττικής (Γ΄ & Δυτικής Αττικής Διευθύνσεις 
Εκπαίδευσης), Εύβοιας, Κορινθίας  που καλύπτουν τα κριτήρια (τεχνολογικά και 
εκπαιδευτικά) που θα τεθούν για να ενταχθούν στο υποέργο 1. Η υλοποίηση του 
υποέργου θα γίνει με προσφυγή σε τρίτους (διεθνής ανοικτός διαγωνισμός). Οι 
υπό προμήθεια υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης θα έχουν διάρκεια 2 χρόνια 
και η παροχή τους θα συνοδεύεται με εγκατάσταση κατάλληλου τερματικού 
εξοπλισμού. Εάν στην διάρκεια των 2 ετών αλλάξει το τηλεπικοινωνιακό 
περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται η εκπαιδευτική μονάδα τότε η ευρυζωνική 
πρόσβαση μαζί με τον τερματικό εξοπλισμό θα μεταφερθεί σε άλλη μονάδα με 
ευθύνη του αναδόχου. Ο αριθμός των μονάδων για τις οποίες είναι πιθανόν να 
συμβεί αυτό δεν ξεπερνάει το 30% του συνόλου των μονάδων που πρόκειται να 
προμηθευτούν ευρυζωνική πρόσβαση στα πλαίσια του παρόντος έργου. 
Υποέργο 2. (περιφερειακής εμβέλειας) Παράλληλα με την παραπάνω ενέργεια το 
ΤΕΙ θα προχωρήσει (στα πλαίσια του ΠΕ 4.2) στον σχεδιασμό για την υλοποίηση  
ασύρματων νησίδων στην περιοχή ευθύνης του. Σύμφωνα με διερεύνηση του 
ΤΕΙ ο αριθμός των Δήμων στους οποίους θα δημιουργηθούν οι ασυρματικές 
νησίδες είναι τρεις (3) και τα σχολεία δεκαπέντε (15). 
Τα δίκτυα θα υλοποιηθούν στους Δήμους Σικυωνίων, Βέλου και Βόχας του νομού 
Κορινθίας. 
Υποέργο 3.  Αφορά στην υλοποίηση με ίδια μέσα και περιλαμβάνει τις ενέργειες 
που απαιτούνται για να υλοποιηθούν σωστά τα υποέργα 1-2, και συγκεκριμένα 
την αναλυτική καταγραφή των μονάδων που πρόκειται να συνδεθούν, την 
καταγραφή των απαιτήσεων που δημιουργούνται από το δίκτυο και τις τεχνικές 
λύσεις που προτείνονται για την κάλυψη των απαιτήσεων αυτών, καθώς επίσης 
και την υποστήριξη της αναβάθμιση του δικτύου κορμού που έχει αναλάβει το 
ΕΑΙΤΥ στο πλαίσιο του υποέργου 3. 
Περιλαμβάνει επίσης την προετοιμασία των σημείων εγκατάστασης δικτυακού 
εξοπλισμού, την κατάλληλη διαμόρφωση επί των ενεργών δικτυακών συσκευών, τη 
συνεργασία με τους αναδόχους των υποέργων 1-2 για τον χρονοπρογραμματισμό 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ”
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των εργασιών και την τεχνική επίβλεψη εγκατάστασης των υποδομών, την 
δοκιμαστική λειτουργία των συστημάτων που θα παραδώσουν οι ανάδοχοι 
και την πιστοποίηση της καλής τους λειτουργίας και τέλος τις τελικές 
διαμορφώσεις και βελτιστοποιήσεις του λογισμικού των δικτυακών συσκευών, 
ώστε να εξυπηρετούν την ασφαλή και αποδοτική παροχή των προηγμένων 
τηλεματικών υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες.

Τίτλος Έργου: Ανάπτυξη /Διαχείριση Προηγμένων Υπηρεσιών
Εικονικού Κέντρου Δικτύων (ΕΔΕΤ-2)
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Ι. Φουντά, επ. καθηγήτρια, τμήμα Πληροφορικής
Φορέας χρηματοδότησης: ΕΔΕΤ ΑΕ
Προϋπολογισμός: 273.600,00 € 
Διάρκεια έργου: 1-1-04 έως 31-12-05 (επέκταση 1-1-06 έως 30-6-06)
Σύντομη περιγραφή 
H ΕΔΕΤ ΑΕ εταιρία που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης,
λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, την πολυπλοκότητα και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του έργου προκήρυξε το έργο παροχής υπηρεσιών
 Έρευνας και Ανάπτυξης σε πέντε τμήματα. 
Το ΤΕΙ Αθήνας ανέλαβε το τμήμα 4 του διαγωνισμού με τίτλο “Υποστηρικτικές 
Υπηρεσίες Δικτύων, Υπηρεσίες Μεταγωγής Μηνυμάτων και υπηρεσίες
Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Ερευνητικών / Ακαδημαϊκών Χρηστών”. 
Συνοπτικά, οι υπηρεσίες που παρείχε το ΤΕΙ Αθήνας στο ΕΔΕΤ ήταν 
οι παρακάτω:
Διαχείριση Υπολογιστικών Συστημάτων του ΕΔΕΤ
Διαχείριση υπηρεσιών DNS, Mail relaying, Mailing lists, News
Λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backup)
Επιτήρηση Δικτύου και βασικών λειτουργιών
Διαχείριση προβλημάτων - Επικοινωνία
Υποστήριξη χρηστών σε πρώτο επίπεδο
Τεχνική υποστήριξη μικρών πελατών
Τεχνική υποστήριξη εκδηλώσεων
Στόχος του έργου είναι η διαχείριση του δικτύου του ΕΔΕΤ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ”
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åõñùðáúêÜ 

Τίτλος προγράμματος:
Καθορισμός Κοινών Προτύπων 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Επάρκειας στον τομέα της
Συντήρησης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς - Ανάπτυξη
Ευρωπαϊκής Άδειας Άσκησης
Συντήρησης (ECPL - European
Conservation Practitioner’s License).

Συντονίζον Ίδρυμα: Heritage Malta της Malta
Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης 
της ΣΓΤΚΣ  /  Fondazione Kepha της Ιταλίας  /  Ecole d’ Avignon της Γαλλίας  /  
Instituto Palazzo Spinelli της Ιταλίας 
Επιστημονικός υπεύθυνοςγια το ΤΕΙ-Α: Γ. Παναγιάρης, καθηγητής, 
τμήμα ΣΑΕΤ
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση
Συνολικός προϋπολογισμός: 500.806,00 € 
Προϋπολογισμός για το TEI-A: 73.728,00 € 
Διάρκεια προγράμματος: 1-10-2005 έως 1-10-2007
Σύντομη περιγραφή 
Η Ευρωπαϊκή Άδεια Άσκησης Συντηρητή (ECPL) θα επιτρέπει στον εκάστοτε 
κάτοχό της να αποδεικνύει, άμεσα και με αξιοπιστία, το βαθμό επάρκειάς του 
στον τομέα της Συντήρησης, διευκολύνοντας έτσι την κινητικότητα εργαζομένων 
και φοιτητών στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσφέροντας περισσότερες 
ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης και σπουδών.
Σκοπός του έργου είναι η παροχή ενός αξιόπιστου πιστοποιητικού αξιολόγησης 
γνώσεων και ικανοτήτων στον τομέα της Συντήρησης, αντίστοιχο με εκείνο του 
τομέα της πληροφορικής (ECDL).

LEONARDO DA VINCI - ECPL Εκπαίδευση και Πολιτισμός

ðñïãñÜììáôá 
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TEMPUS

Συντονίζον Ίδρυμα: 
τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας, ΤΕΙ-Α
Συνεργαζόμενοι φορείς: 
Technical University of Berlin της Γερμανίας  /  
Royal Institute of Technology της Σουηδίας
Επιστημονικός υπεύθυνος: Π. Αξαόπουλος, καθηγητής, 
τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας 
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση
Προϋπολογισμός: 494.230,00€
Διάρκεια προγράμματος: 1-9-06 έως 31-8-09 
Σύντομη περιγραφή 
Πρόκειται για οργάνωση μεταπτυχιακού προγράμματος 
σπουδών διάρκειας τριών ετών (το πρώτο έτος αφορά 
την προπαρασκευή εκπαιδευτών, εργαστηρίων και 
εκπαιδευτικών βοηθημάτων και τα επόμενα δύο την 
εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών).
Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να δώσει τη 
δυνατότητα σε δυο Πανεπιστήμια της κεντρικής Ασίας 
να πραγματοποιήσουν ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, 
χρησιμοποιώντας υψηλού επιπέδου λογισμικό και 
σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό.

Συντονίζον Ίδρυμα: 
Universität Dortmund της Γερμανίας
Συνεργαζόμενοι φορείς: University ‘STS. Cyril and 
Methodius’, Skpjia της Π.Γ.Δ.Μ.  /  Universität Bremen της 
Γερμανίας  /  τμήμα Πληροφορικής, TEI Αθήνας
Επιστημονικός υπεύθυνος για το ΤΕΙ-Α: Α. Γεωργούλη, 
αν. Καθηγήτρια, τμήμα Πληροφορικής
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση
Συνολικός προϋπολογισμός: 131.600,00 €
Προϋπολογισμός για το TEI-A: 13.000,00 €

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Tempus
Τίτλος 

προγράμματος: 
Curriculum 

Development 
in Renewable  

Energy 
Technologies 

in  Central Asia 
Universities.

Τίτλος 
προγράμματος: 
Implementing 
Modules and 

ECTS for 
Computer 

Studies  - Project  
ID: PP_SCM-

C009B03-2003 
- CARDS.
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Διάρκεια προγράμματος: 
Ιούλιος 2004 έως Ιούλιος 2005
Σύντομη περιγραφή 
Δημιουργία ενός συστήματος εφαρμογής ενοτήτων και 
πιστωτικών μονάδων ECTS για το πρόγραμμα σπουδών 
του τμήματος της Επιστήμης της Πληροφορικής στο 
Πανεπιστήμιο Κυρίλλου και Μεθοδίου στα Σκόπια της 
Π.Γ.Δ.Μ.
Η συμμετοχή του ΤΕΙ Αθήνας ως εταίρου είχε συμβουλευτικό 
χαρακτήρα. Για την καλύτερη υποστήριξη του έργου 
πραγματοποιήθηκαν μετακινήσεις από και προς το 
επωφελούμενο Ίδρυμα και τα Ιδρύματα των υπολοίπων 
εταίρων.

Συντονίζον Ίδρυμα: Computer Science Department 
University of Dortmund της Γερμανίας
Συνεργαζόμενοι φορείς: Faculty of Electronic 
Engineering, University of Nis, Serbia and Montenegro 
University of Bremen της Γερμανίας  /  ΤΕΙ Αθήνας  /  
Universidade Nova de Lisboa της Πορτογαλίας  /  Ministry 
of Education and Sport, Government of Serbia
Επιστημονικός υπεύθυνος για το ΤΕΙ-Α: Α. Γεωργούλη, 
αν. καθηγήτρια, τμήμα Πληροφορικής
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση
Συνολικός προϋπολογισμός: 84.779,00 € 
Προϋπολογισμός για το TEI-A: 8.890,34 €
Διάρκεια προγράμματος:
Αύγουστος 2005 -  Αύγουστος 2006
Σύντομη περιγραφή 
Αντικείμενο του έργου είναι η εφαρμογή πιστωτικών 
μονάδων (ECTS) στο πρόγραμμα σπουδών της Επιστήμης 
της Πληροφορικής στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 
στο Πανεπιστήμιο της Νις της Σερβίας - Μαυροβουνίου 
με στόχο την εφαρμογή του ECTS και στα υπόλοιπα 
προγράμματα σπουδών του Ιδρύματος.
Η συμμετοχή του ΤΕΙ Αθήνας ως εταίρου είχε συμβουλευτικό 
χαρακτήρα. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τίτλος 
προγράμματος: 

Pilot 
Implementation 

of ECTS 
(PIECTS) 
- Tempus 

Project SCM-
C015A05-SCG.
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Συμβαλλόμενο Ίδρυμα: 
τμήμα Πληροφορικής, TEI Αθήνας
Συνεργαζόμενο Ίδρυμα: 
University  «STS. Cyril and Methodius»
Συνεργαζόμενοι φορείς: 
Universität Bremen της Γερμανίας  /  South Bank University 
της Αγγλίας  /  European Uiversity of Skopje, Π.Γ.Δ.Μ.  
/  South East European University - Tetovo, Π.Γ.Δ.Μ.  /  
University ‘St. Kliment Ohrid’, Π.Γ.Δ.Μ.
Επιστημονικός υπεύθυνος για το ΤΕΙ-Α: 
Α. Γεωργούλη, αν. καθηγήτρια, τμήμα Πληροφορικής
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή  Ένωση
Προϋπολογισμός: 142.400,00 €
Προϋπολογισμός για το ΤΕΙ-Α: 21.290,46 €
Διάρκεια προγράμματος: 
Αύγουστος 2006 - Αύγουστος 2007
Σύντομη περιγραφή 
Στόχος του έργου είναι η εδραίωση ενός υποστηρικτικού 
διαδικτυακού  συστήματος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί 
ως ένα πολυγλωσσικό περιβάλλον για όλα τα διαθέσιμα 
πανεπιστημιακά εκπαιδευτικά προγράμματα στην ΠΓΔΜ.  
Θα δίνει ίσες ευκαιρίες και πολυγλωσσικές προσεγγίσεις, 
τεχνολογικό υπόβαθρο πληροφορίας και επικοινωνιών 
για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Παραρτήματος  
και του Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων ώστε 
να δημιουργηθούν συνθήκες για εναρμονισμό των 
προγραμμάτων σπουδών.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τίτλος 
προγράμματος: 

Sustainable 
Multicultural 
Interoperable 
Environment
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CULTURE

Συντονίζον Ίδρυμα: τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων 
και Έργων Τέχνης, ΤΕΙ-Α
Συνεργαζόμενοι φορείς: τμήμα Ανασκαφών Δισπιλιού 
του ΑΠΘ  /  Department of Archaeology, University of 
Exeter της Αγγλίας  /  Department of Conservation, 
Fachhochschule fur Technic und Wirtschaft (FHTW) της 
Γερμανίας
Επιστημονικός υπεύθυνος: Γ. Παναγιάρης, καθηγητής, 
τμήμα ΣΑΕΤ
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή  Ένωση
Προϋπολογισμός: 286.531,48 €
Διάρκεια προγράμματος: 15-11-04 έως 15-11-05
Σύντομη περιγραφή 
Το πρόγραμμα έχει στόχο την προστασία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς των υγροτόπων μέσω της ανταλλαγής 
γνώσεων και της εφαρμογής πρώτων σωστικών σε 
ευρήματα από υγροτόπους. 
Αρχικά δημιουργήθηκε επιτροπή η οποία οργάνωσε και 
σχεδίασε τη μεθοδολογία που επρόκειτο να ακολουθηθεί. 
Πέντε εκπαιδευόμενοι από την Αγγλία, πέντε από την 
Γερμανία και επτά από την Ελλάδα χωρίστηκαν σε 
ομάδες και ανέλαβαν την εκπόνηση μιας εργασίας τόσο 
σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. 
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν τριήμερα σεμινάρια 
στην Αγγλία και τη Γερμανία. 
Οι εκπαιδευόμενοι εφάρμοσαν τα όσα διδάχτηκαν 
στα σεμινάρια στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό του 
Δισπιλιού Καστοριάς. 
Από τις παραπάνω εργασίες προέκυψε «οδηγός καλής 
εφαρμογής» (good practice guide)που περιλαμβάνει τις 
ανακοινώσεις των σεμιναρίων, καθώς και τις εργασίες των 
εκπαιδευόμενων, δίνοντας έμφαση στα αποτελέσματα 
που προέκυψαν από την εφαρμογή στο Δισπιλιό. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τίτλος 
προγράμματος: 

First aid for 
wetland cultural 

heritage finds. 
Tradition and 

Innovation.
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Πρόγραμμα PROMET

Συντονίζον Ίδρυμα: τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων 
και Έργων Τέχνης, ΤΕΙ-Α
Συνεργαζόμενοι φορείς: The Institute of Electronic 
Structure and Laser (IESL) of the Foundation for 
Research and Technology - Hellas (FORTH)  /  Heritage 
Malta - Conservation Division - Diagnostics Science 
Laboratories (HM)  /  Department of Metallurgy and 
Material Engineering - DMME (Faculty of Engineering) 
– University of Malta, SVÚOM Ltd  /  The National Institute 
of Laser Enhanced Sciences (NILES)- Cairo University  
/  Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques 
(LRMH)-France  /  Institute of Nuclear Physics (INP)- The 
National Center for Scientific Research “Demokritos”, 
Institute of Archaeology and Anthropology - Yarmouk 
University  /  Royal Scientific Society in Jordan (RSS)- 
Mechanical Design and Technology Center, Dipartimento 
di Scienza dei Materiali ed Ingegneria Chimica - 
Politecnico di Torino (POLITO)  /  Instituto per lo Studio 
dei Materiali Nanostrutturati del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR-ISMN)  /  National University of Athens- 
School of Chemical Engineering (NTUA)  /  Consejo 
Superior Investigaciones Cientificas (CSIC) - Centro 
Nacional de Investigaciones Metalurgicas (CENIM)  /  
National Research Center (NRC) - Physical Chemistry 
Department  /  Egyptian Museum of Cairo - Ministry of 
Culture , Jordan University of Science and Technology - 
School of Computer and Information Technology (JUST)  /  
IBN TOFAIL University  - Faculty of Sciences - Laboratory  
of Organic Synthesis and Electrochemical Reactivity  
/  Ege University Department of Protohistory and Near 
Eastern Archaeology
Επιστημονικός υπεύθυνος για το ΤΕΙ-Α: 
Β. Αργυροπούλου, αν. καθηγήτρια, τμήμα ΣΑΕΤ
Μελετητική ομάδα TEI: Β. Αργυροπούλου  /  
Δ. Χαραλάμπους  /  Γ. Σιανούδης Β. Περδικάτσης  /  

Τίτλος 
προγράμματος: 

Developing 
New Analytical 

Techniques 
and Materials 

for Monitoring 
and Protecting 

Metal Artefacts 
from the 

Mediterranean 
Region Promet.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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Μ. Γιαννουλάκη  /  Α. Σιάτου  /  Θ. Καραμπότσος 
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή  Ένωση 
Συνολικός προϋπολογισμός: 2.600.000,00 €
Προϋπολογισμός για το ΤΕΙ: 448.872,14 €
Διάρκεια προγράμματος: 1-11-04 έως 30-4-08
Σύντομη περιγραφή 
Στόχος του προγράμματος είναι η εγκαθίδρυση και προαγωγή μίας προληπτικής 
στρατηγικής διατήρησης σχεδιασμένης για τις ανάγκες και τα προβλήματα της 
Μεσογειακής λεκάνης, αναπτύσσοντας φορητά συστήματα παρακολούθησης 
και ελέγχου και μεθόδους προστασίας για συλλογές κραμάτων χαλκού και 
σιδήρου και πολύτιμων μετάλλων (χρυσός και άργυρος) από τη φοινικική, την 
ελληνιστική, τη ρωμαϊκή και την ισλαμική περίοδο.
Νέες φορητές τεχνικές, όπως το LIBS (Laser-induced breakdown spectroscopy), 
to μ-XRF (micro X-ray Fluorescence) και EIS (Electrochemical impedance 
spectroscopy), θα αναπτυχθούν σαν αναλυτικά εργαλεία για μεταλλικά 
αντικείμενα και θα χρησιμοποιηθούν παράλληλα με επιστημονικές τεχνικές 
για τον προσδιορισμό των φαινομένων φθοράς και για το σχεδιασμό των 
επεμβάσεων συντήρησης. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Interreg III B 

Ανάδοχος έργου: 
Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Υπολογιστών
Συνεργαζόμενοι φορείς: ΤΕΙ-Α (υπεργολάβος)
Επιστημονικός υπεύθυνος: Γ. Γαροφαλάκης
Επιστημονικός υπεύθυνος για το ΤΕΙ: 
Ι. Κεκλίκογλου, καθηγητής, τμήμα Πληροφορικής 
Φορέας χρηματοδότησης: ΕΑΙΤΥ
Προϋπολογισμός:  14.000,00 €
Διάρκεια προγράμματος: 1-1-05 έως 31-12-06
Σύντομη περιγραφή 
Το ΤΕΙ συμμετέχει στην υλοποίηση των κάτωθι 
εφαρμογών στα πλαίσια του προγράμματος interactive 
and multimedia activity and network creation:
1. Portal system (σύστημα δημιουργίας
αυτοματοποιημένων και παραμετροποιημένων portals)
2. Route system (συμμετοχή στην σχεδίαση των υπό

Tίτλος 
προγράμματος: 

Interreg III 
B CΑDSES  

ROME 3Β041
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Πρόγραμμα INTERREG IIIC, Nότια Ζώνη

Ανάδοχος έργου: τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων 
και Έργων Τέχνης, ΤΕΙ Αθήνας
Συνεργαζόμενοι φορείς: ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος - 
Ινστιτούτο Επιστήμης των Υλικών  /  CAV (Centre 
Archeologique du Var) - Εργαστήριο Συντήρησης, 
Αποκατάστασης και Έρευνας της  Γαλλίας  /  
Πανεπιστήμιο του ΜΟLISE της Ιταλίας
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Π. Θεουλάκης, αν. καθηγητής, τμήμα ΣΑΕΤ  
Μελετητική ομάδα: Π. Θεουλάκης  /  Β. Αργυροπούλου
Α. Πούρνου  /  Α. Στεφανής 
Φορέας χρηματοδότησης: 75 % Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (FEDER) 
& 25 % Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής 
Συνολικός προϋπολογισμός: 385.000,00 € 
Προϋπολογισμός για το ΤΕΙ- Α: 210.000,00 €
Διάρκεια προγράμματος: 3-11-05 έως 30-8-07
Σύντομη περιγραφή 
Σκοπός  του προγράμματος είναι η αποκατάσταση 
του μνημείου, για την οποία θα ακολουθηθούν 
συγκεκριμένα βήματα, τα οποία συμπεριλαμβάνονται 
στις φάσεις ενός πρότυπου σχεδίου. Το μνημείο θα 
είναι επισκέψιμο σύμφωνα με τη σύγχρονη αντίληψη 

Τίτλος 
προγράμματος: 

Στρατηγική 
Επέμβαση 

για την 
αποκατάσταση 

των φθορών που 
προκλήθηκαν 

από το Σεισμό 
του 1999, στο 

Βυζαντινό 
Ναό του Αγίου 

Πέτρου στην 

ανάπτυξη συστημάτων, στη σωστή καταγραφή και 
στη σωστή επεξεργασία του υλικού)
3. On line didactic game, on line tutoring application 
(υποδράσεις τηλεκπαίδευσης για θέματα πολιτισμού)
4. Συμμετοχή στον συντονισμό των επιμέρους δράσεων

[noé
Patrimoine et prévention 

des risques naturels

Nord Est SUD Ouest

INTERREG IIIC
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ΙΝΤΕRREG IIIB ARCHIMED

Ανάδοχοι έργου: Νομαρχία περιοχής Bassilicata  /
Νομαρχία περιοχής  Calabria
Συνεργαζόμενοι φορείς: 
ΤΕΙ Αθήνας  /  Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης  /
Νομαρχία Χανίων  /  Νομαρχία  Ρεθύμνου
Ερευνητικά Κέντρα: 
CIMA (Interuniversity Research Center on Environmental 
Monitoring) /  AMRA (Environmental Risk Analysis and 
Monitoring Limitted Liability Cosnortium Company)  /  
CNISM (National Interuniversity Consortium for the 
Physical Science of Matter). 
Επιστημονικός υπεύθυνος για το ΤΕΙ-Α: 
Δ. Τριάντης, καθηγητής, τμήμα Ηλεκτρονικής

Tίτλος 
προγράμματος: 

Methodology 
integration of 

EO techniques as 
operative tool for 
land degradation 

management 
and planning in 
Mediterranean 

areas (Mild 
Map Media).

της «ενεργούς προστασίας» η οποία διασφαλίζει τη μελλοντική προστασία 
και διαχείριση μνημείων. Σκοπός επίσης του έργου είναι να επωφεληθούν 
από την πρότυπη προσέγγιση αποκατάστασης μελετητές και φοιτητές
Στόχοι του έργου είναι:
διάγνωση και ο καθορισμός των φθορών του ναού 
ανάπτυξη μίας καινοτομικής μεθοδολογίας για την 
εφαρμογή των μεθόδων συντήρησης
ευαισθητοποίηση των δημοσίων αρχών ώστε να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα για τη  διαχείριση των φυσικών κινδύνων
παραγωγή μίας μεθοδολογίας επέμβασης που θα είναι δυνατό να 
χρησιμοποιηθεί και να αναπτυχθεί από ειδικούς και επαγγελματίες
απόδοση στο κοινό ενός αποκατεστημένου μνημείου
συνεργασία οργανισμών από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες.  
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Συνολικός προϋπολογισμός: 1.601.760,00 €  
Προϋπολογισμός για το ΤΕΙ: 154.500,00 €
Διάρκεια προγράμματος: 1-6-06 έως 31-12-07
Σύντομη περιγραφή 
Στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στη βελτίωση της χωροταξικής 
ολοκλήρωσης του χώρου της «Νοτιοανατολικής Μεσογείου» και να συνοδέψει, 
σε επίπεδο Μεσογειακής λεκάνης, τη διαδικασία της Βαρκελώνης με δράσεις 
που θα οδηγήσουν ή θα συνεισφέρουν στην εγκαθίδρυση της Ευρωμεσογειακής 
Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών. Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος 
εντάσσεται το έργο με τίτλο «Methodology integration of EO techniques as 
operative tool for land degradation management and planning in Mediterranean 
areas». Ο σύντομος τίτλος του έργου είναι «MILD MAP MEDIA».
Το έργο αφορά κυρίως στην ενσωμάτωση διαφορετικών μεθοδολογιών και 
τεχνικών για την παρακολούθηση, ανάλυση και αξιολόγηση φυσικών διαδικασιών 
που αποσκοπούν στη βελτίωση της αλυσίδας αποφάσεων για τον έλεγχο και την 
αποτροπή φυσικών κινδύνων.
Ο στόχος είναι να καθοριστεί ένα κοινό σύστημα αποφάσεων καθώς επίσης 
και διαδικασίες οι οποίες θα εφαρμόζονται από τα επιχειρησιακά ιδρύματα που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο διαχείρισης του εδάφους σε περιοχές γύρω 
από τη Μεσόγειο θάλασσα.
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Συνεργαζόμενοι φορείς: 
Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας, ΤΕΙ-Α / 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
Επιστημονικός υπεύθυνος: Σ. Γιαννικάκης, 
αν. καθηγητής, τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας
Ομάδα υλοποίησης: Σ. Γιαννικάκης  /  Θ. Μπαλουρδάς
Φορέας χρηματοδότησης: 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Προϋπολογισμός: 35.000,00 €
Σύντομη περιγραφή του προγράμματος
Οι εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη προβλέπονται από 
το νόμο. Διενεργούνται ετησίως από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από το 
Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας ή την 
Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Η διενέργεια εξετάσεων από το Τμήμα Οδοντικής 
Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας έχει προφανή οφέλη, 
με σπουδαιότερο την εποπτεία εξετάσεων που 
χορηγούν άδεια άσκησης επαγγέλματος όμοιας 
με τους αποφοίτους της. Επίσης συμβάλλει 
οικονομικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων 
του Τμήματος που έχει μεγάλο κόστος λειτουργίας.

åêðáéäåõôéêÜ ðñïãñÜììáôá
Τίτλος του 

προγράμματος: 
Εξετάσεις για τη 
χορήγηση άδειας 

ασκήσεως του 
επαγγέλματος 

του 
Οδοντοτεχνίτη
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Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Ι. Τσάκνης, καθηγητής, τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Μελετητική ομάδα: Χ. Κεχαγιάς  /  Π. Ταραντίλης  /  
Π. Σκανδάμης  /  Ε. Σαρπάκης  /  Σ. Κουλούρης  /  
Δ. Τυμπής  /  Ε. Πετράκης  /  Χ. Ντιγκιρλάκης  /  
Α. Σβόλη  /  Ι. Σφυρή  /  Δ.  Καμπουροπούλου.
Φορέας χρηματοδότησης: Ο.Α.Ε.Δ.
Προϋπολογισμός: 132.000,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-2-05 έως 31-12-06
Σύντομη περιγραφή του προγράμματος
Το πρόγραμμα αφορά στην εκπαίδευση των 
στελεχών της εταιρείας σχετικά με τους  κανόνες που 
πρέπει να τηρούνται από τους εργαζόμενους, στην 
υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων, κατά την 
παραλαβή, αποθήκευση και πώληση των τροφίμων. 

Συνεργαζόμενος φορέας: Γιώτης ΑΕ
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Β. Σπηλιώτης, καθηγητής, τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Φορέας χρηματοδότησης: Γιώτης ΑΕ
Προϋπολογισμός: 15.000,00 €
Διάρκεια: 1-10-05 έως 31-3-06
Σύντομη περιγραφή 
Πρόκειται για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου 
προγράμματος εκπαίδευσης του προσωπικού της 
διεύθυνσης Έρευνας, Ανάπτυξης και Διασφάλισης 
Ποιότητας της εταιρείας Γιώτης ΑΕ, σε θέματα 
που συσχετίζονται με τους χρησιμοποιούμενους 
αυτοματισμούς στο μικροβιολογικό έλεγχο 
των προϊόντων της εταιρείας. 
Στόχος του προγράμματος είναι η αυτοματοποίηση 
των κλασικών μικροβιολογικών μεθόδων ώστε 
με την χρήση οργάνων υψηλής τεχνολογίας να 
επιτευχθούν η μείωση του χρόνου απελευθέρωσης 
των προϊόντων, η μείωση του κόστους των αναλύσεων 
και ο εκσυγχρονισμός των εργαστηρίων   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τίτλος του 
προγράμματος: 

Πρόγραμμα 
Ο.Α.Ε.Δ. στην 

Υγιεινή και 
Ασφάλεια των 
Τροφίμων της 

εταιρείας Ι & Σ 
Σκλαβενίτης ΑΕ

Τίτλος του 
προγράμματος: 

Εκπαίδευση 
στελεχών της 

εταιρείας 
Γιώτης ΑΕ σε 

μικροβιολογικές 
μεθόδους υψηλής 

τεχνολογίας
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Επιστημονικός υπεύθυνος: Γ. Αγγελούσης, 
καθηγητής, τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Ομάδα υλοποίησης: 
Γ. Αγγελούσης  /  Ε. Ευμορφόπουλος  /  Μ. Τhomson
Φορέας χρηματοδότησης: Επιχειρήσεις
Προϋπολογισμός: 5.400,00 €
Χρονική διάρκεια: 7-4-06 έως 8-4-06
Σύντομη περιγραφή 
Το πρόγραμμα προβλέπει την εκπαίδευση στελεχών 
επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών προκειμένου 
να εγκαταστήσουν και να εφαρμόσουν το σύστημα 
H.A.A.C.P για την ασφαλή παραγωγή τροφίμων. 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Δ. Τυμπής, καθηγητής 
εφαρμογών, τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Φορέας χρηματοδότησης: 
Υγειονομική & Περιβαλλοντική Ενημέρωση - Σύμβουλοι 
Επιχειρήσεων, Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Εκδόσεις
Προϋπολογισμός: 1.500,00 €
Χρονική διάρκεια: 1-3-05 έως 31-3-07
Σύντομη περιγραφή 
Πρόκειται για την εκπαίδευση προσωπικού 
επισιτιστικών επιχειρήσεων στις βασικές αρχές 
Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με τις 
σχετικές απαιτήσεις του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου 
Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και του αντίστοιχου Οδηγού 
Καλών Πρακτικών, για τις εν λόγω επιχειρήσεις.
Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη μικρών, 
κυρίως, επιχειρήσεων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό 
και τη συμμόρφωσή τους προς τις διαρκώς 
αυξανόμενες απαιτήσεις της Νομοθεσίας Τροφίμων.

Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Α. Χανδρινός, επ. καθηγητής, τμήμα Οπτικής 
Μελετητική ομάδα: Α. Χανδρινός  /  Π. Δρακόπουλος  
/  Ε. Πατέρας  /  Α. Πλακίτση  /  Β. Φωτεινάκης  /  
Δ.  Μακρή  
Φορέας χρηματοδότησης: Αυτοχρηματοδοτούμενο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τίτλος του 
προγράμματος: 

Eκπαίδευση 
στελεχών 

επιχειρήσεων 
στο σύστημα 

H.A.A.C.P

Τίτλος του 
προγράμματος: 

Εκπαίδευση 
προσωπικού 

επιχειρήσεων 
τροφίμων για την 

υγειονομική & 
περιβαλλοντική 

ενημέρωση

Τίτλος του 
προγράμματος: 

Βασικές γνώσεις 
Οφθαλμικής 

Διάθλασης και 
Οπτομετρίας
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Προϋπολογισμός: 8.250,00 € / ανά κύκλο / 
ανά ομάδα 20 ατόμων
Χρονική διάρκεια: Έναρξη Μάιος 2006
(επαναλαμβανόμενοι κύκλοι 100 διδακτικών ωρών, 
σε 5 φάσεις)
Σύντομη περιγραφή 
Πρόκειται για επιμορφωτικό αυτοχρηματοδοτούμενο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα που απευθύνεται σε 
πτυχιούχους του τμήματος που παρακολούθησαν 
πρόγραμμα επτά εξαμήνων και όχι οκτώ που ισχύει 
σήμερα, για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών 
και απαιτήσεων της Οπτικής, τόσο στον ελληνικό 
όσο και στον ευρωπαϊκό επαγγελματικό χώρο.  
Στόχος του προγράμματος είναι η διάδοση νέων 
γνώσεων και σύγχρονων μεθόδων και σε παλαιότερους 
αποφοίτους του τμήματος - σημερινούς εργοδότες 
και εργαζόμενους σε χώρους εφαρμογής.

Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Χ. Κίτσος, καθηγητής, Γενικό Τμήμα Μαθηματικών 
Φορέας χρηματοδότησης:  
Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Λογιστών 
Προϋπολογισμός: 4.088,00 € 
Διάρκεια Σεμιναρίου: 1-10-06 έως 30-6-07
Σύντομη περιγραφή             
Πρόκειται για Μεταπτυχιακό σεμινάριο. 
Βασικό τμήμα της εκπαίδευσης αποτελούν τα 
Οικονομικά Μαθηματικά και η Στατιστική.
Το σεμινάριο θα παρακολουθήσουν 
140 σπουδαστές, σε τμήματα.
Στόχος του Σεμιναρίου είναι η απόκτηση δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων με το κατάλληλο υπόβαθρο 
Οικονομικών Μαθηματικών και Στατιστικής, ώστε να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες του επαγγέλματος.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τίτλος Σεμιναρίου: 
Επιμόρφωση 
ασκουμένων 

ορκωτών 
λογιστών 

σε θέματα 
Στατιστικής και 

Μαθηματικών
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åñåõíçôéêÜ 

Ερευνητικά Προγράμματα ΑΘΗΝΑ 2004 

Η Ε.Ε. & Ε. προκειμένου να υποστηρίξει το ερευνητικό προσωπικό του 
Ιδρύματος και να δώσει την ευκαιρία συμμετοχής σε νέους ερευνητές, που 

δεν είχαν την δυνατότητα μέσω των αυστηρά ανταγωνιστικών προγραμμάτων 
του ΕΠΕΑΕΚ να επιτύχουν χρηματοδότηση ερευνητικών έργων, αποφάσισε τη 
διάθεση ποσού 200.000 Ευρώ για  ενίσχυση ερευνητικών δραστηριοτήτων. 
Έτσι προέβη στην προκήρυξη του Ερευνητικού Προγράμματος «Αθηνά 2004» 
και ενέκρινε πενήντα τέσσερις (54) προτάσεις Ερευνητικών Προγραμμάτων 
που χρηματοδοτήθηκαν από τα αδιάθετα χρηματικά υπόλοιπα του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ.
Στα 54 υποέργα του «Αθηνά 2004» συμμετέχουν περίπου 267 ερευνητές και 
προσωπικό υποστήριξης της έρευνας. 
Η υλοποίηση του έργου άρχισε  σταδιακά από το Μάρτιο του 2005 και 
ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2006.
Τα Ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται στα πλαίσια του «Αθηνά 2004»  
κατά Σχολή και Τμήμα είναι τα παρακάτω:
Χρονική διάρκεια του έργου: 17-1-05 έως 31-3-07

ðñïãñÜììáôá 
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Τίτλος έργου: ΚΡΑΚΕΛΕ: 
Μεθοδολογία για την εξαγωγή του δικτύου 
ρωγματώσεων και συγκεκριμένων μαθηματικών 
χαρακτηριστικών αυτού από εικόνες της ορατής 
υπεριώδους και υπέρυθρης περιοχής του φάσματος.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Αθηνά Αλεξοπούλου, καθηγήτρια
Τίτλος έργου: Φυσικοχημική μελέτη της φθοράς 
των ζωγραφικών στρωμάτων. 
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Ελένη Ιωακειμόγλου, καθηγήτρια
Συνεργαζόμενοι φορείς: Εθνική Πινακοθήκη  /  
Μουσείο Αλ. Σούτζου (Ε.Π.Μ.Α.Σ.).

Τίτλος έργου: Το Χρώμα: από το καμαρόσπιτο 
της Αττικής στο Νεοκλασικό της Αθήνας. 
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Ζωή Γεωργιάδου, αν. καθηγήτρια
Τίτλος έργου: Εφαρμογή της αρχαίας ελληνικής
εγκαυστικής τέχνης στα θεατρικά δρώμενα μέσω 
της σύγχρονης τεχνολογίας.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Μαργαρίτα Περιβολιώτη, αν. καθηγήτρια 
Συνεργαζόμενοι φορείς: Hungarian University 
of Craft and Design, Βουδαπέστη  /  Gudrun 
Ploetz  /  Anna Pauli  /  Tunde Benyei, καλλιτέχνες 
με διεθνή αναγνώριση από την Ουγγαρία.
Τίτλος έργου: Βελτιστοποίηση των παραγόμενων 
κεραμικών προϊόντων στις ελληνικές βιοτεχνίες 
(υλικά και σχεδιασμών προϊόντων).
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Μαρία Λίτινα, αν. καθηγήτρια 
Συνεργαζόμενοι φορείς: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ  /  ΕΚΕΠΥ  /  
ΕΛΚΕΑ  /  Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τμήμα  
Συντήρησης 

Αρχαιοτήτων και 
Έργων Τέχνης

Τμήμα 
Εσωτερικής 

Αρχιτεκτονικής, 
Διακοσμητικής 
και Σχεδιασμού 

Αντικειμένων 

Σ Χ Ο Λ Η  Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν  Τ Ε Χ Ν Ω Ν  &  Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν  Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν
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Τίτλος έργου: Εθνικό μητρώο τραύματος.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Μαρίτσα Γούρνη, καθηγήτρια  
Συνεργαζόμενοι φορείς: ΕΚΑΒ  /  Νοσοκομείο ΚΑΤ  /
Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών.
Τίτλος έργου: Μελέτη της δράσης του πολωμένου
φωτός στην επούλωση χειρουργικού τραύματος κατά
δεύτερο σκοπό σε επιμύες WISTAR.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Παναγιώτα Ιορδάνου, επ. καθηγήτρια 
Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Δημόσιας 
Υγιεινής της ΣΕΥΠ / Πλαστική Χειρουργική 
Κλινική Νοσοκομείου “ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ”.
Τίτλος έργου: Πολυμορφισμοί γονιδίων 
στον ελληνικό πληθυσμό.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Χριστίνα  Μαρβάκη, καθηγήτρια
Συνεργαζόμενοι φορείς: Πολυκλινική / Ω.Κ.Κ.
Τίτλος έργου: Προβλήματα ασθενών σε μονάδες
τεχνητού νεφρού με αιμοκάθαρση, μηχανισμοί
αντιμετώπισής τους. 
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Παναγιώτα  Μπέλλου - Μυλωνά, καθηγήτρια
Συνεργαζόμενοι φορείς: Μονάδα τεχνητού νεφρού
Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Βόλου  /  
Θεραπευτική Κλινική Μαιευτηρίου “Αλεξάνδρας”  /
Μονάδα τεχνητού Νεφρού Νοσοκομείου Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Τίτλος έργου: Ανίχνευση αναγκών υγείας και 
καταγραφή του επιδημιολογικού προφίλ των κατοίκων 
της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Χριστίνα Δαρβίρη, καθηγήτρια 
Συνεργαζόμενοι φορείς: 
Τμήμα Νοσηλευτικής Β΄ ΤΕΙ-Α  /  Τμήμα Κοινωνικής
Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης  /  Ιατρική Σχολή Αθηνών.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τμήμα 
Νοσηλευτικής Ά

Τμήμα 
Επισκεπτών 

Επισκεπτριών 
Υγείας

Σ Χ Ο Λ Η  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ω Ν  Υ Γ Ε Ι Α Σ  &  Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ
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Τίτλος έργου: Η θνητότητα μετά το οξύ έμφραγμα 
υοκαρδίου στον εθνικό πληθυσμό.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Υβόννη Δημουλά, αν. καθηγήτρια 
Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας  /
Ω.Κ.Κ.  /  Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Τίτλος έργου: Ηλικιωμένοι και δίκτυο κοινωνικής 
υποστήριξης στα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια.  
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Ελένη Ευτυχίδου, καθηγήτρια
Συνεργαζόμενοι φορείς: Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης 
του Ανθρώπου  /  Γενικό Νοσοκομείο Βόλου  /  
Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου και ΚΑΠΗ.
Τίτλος έργου: Καρδιακός κίνδυνος και μεταβλητότητα, 
διακύμανση του καρδιακού ρυθμού.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Φραγκίσκος Χανιώτης, καθηγητής
Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Νοσηλευτικής Β΄  /
Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων, Αθήνα.

Τίτλος έργου: Έλεγχος του εύρους προσαρμογής 
σε άτομα ηλικίας 18-22 ετών και σύγκριση 
αποτελεσμάτων μεταξύ δύο πληθυσμιακών ομάδων 
με διαφορετικό εργασιακό προσανατολισμό.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Παναγιώτης Δρακόπουλος, καθηγητής 
Συνεργαζόμενοι φορείς: Οφθαλμολογικό Κέντρο
ΟΡΑΣΙΣ  /  Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων.
Τίτλος έργου: Διερεύνηση των επιπέδων της βιταμίνης 
D  σε νεαρά φυσιολογικά άτομα ανάλογα με την 
ηλιοφάνεια σε σχέση με τα επίπεδα ασβεστίου.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Άννα Ιωαννίδου - Παπακωνσταντίνου, αν. καθηγήτρια 
Συνεργαζόμενοι φορείς: Γενικό Περιφ. Νοσοκομείο 
“ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ”  /  Βιοχημικό Εργαστήριο.
Τίτλος έργου: Σύγκριση μικροβιολογικών μεθόδων 
για την ανίχνευση E.COLI  / Κοπρανωδών 
κολοβακτηρίων στο υδάτινο περιβάλλον. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τμήμα 
Βασικών 
Ιατρικών 

Μαθημάτων

Τμήμα 
Οπτικής
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Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Αθηνά Μαυρίδου, αν. καθηγήτρια 
Συνεργαζόμενοι φορείς: Εργαστήριο Υγιεινής, 
Ιατρική Σχολή Παν. Πατρών  /  Εργαστήριο 
Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής, ΑΠΘ Θεσσαλονίκης  
/  Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, Αθήνα 
(ΚΕΔΥ)  /  Εργαστήριο Υγιεινής και προστασίας  
Περιβάλλοντος  /  Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης, Ανάδοχος  /  Εργαστήριο 
ποιοτικού ελέγχου τμήματος νερών, Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Τίτλος έργου: Μοριακή τυποποίηση ιών HPV
σχετιζομένων με καρκίνο του τράχηλου της μήτρας
και συσχέτιση με ογκονίδια και άλλες λοιμώξεις. 
Ολοκληρωμένη έρευνα.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Ελένη Καλκάνη, καθηγήτρια 
Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Μαιευτικής  /  
Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Τίτλος έργου: Ολοκληρωμένη έρευνα συσχέτισης 
των μυκοπλασμάτων του γεννητικού συστήματος 
με στειρότητα παθολογία του γεννητικού 
συστήματος στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Αικατερίνη Χαρβάλου, καθηγήτρια 
Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Μαιευτικής  /  
Ιατρική Σχολή ΑΠΘ  /  Ιατρική Σχολή Παν/μίου 
Βελιγραδίου  /  Ιατρική Σχολή Παν/μίου Βουκουρεστίου  
/  Νοσοκομείο ΙΑΣΩ  /  Νοσοκομείο ΛΗΤΩ. 
Εμπειρογνώμονας: Δρ. Cecile 
Bebear, Universite Bordeaux.

Τίτλος έργου: Διερεύνηση μορφών υποστήριξης 
και πλαισίωσης των εργαστηριακών μαθημάτων. 
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Αναστασία Παπαπροκοπίου, επ. καθηγήτρια 
Συνεργαζόμενος φορέας: 
ΕΑΔΑΠ (Εταιρεία για την Ανάπτυξη και τη 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τμήμα 
Ιατρικών 

Εργαστηρίων 

Τμήμα 
Προσχολικής 

Αγωγής 



- 230 -

Δημιουργική Απασχόληση των Παιδιών).
Τίτλος έργου: Επαναπροσδιορισμός του ρόλου 
του βρεφονηπιακού σταθμού μέσα στο πλαίσιο 
εργαστηριακών αναγκών του 
Τμήματος  Βρεφονηπιοκομίας.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Τρυφαίνη Σιδηροπούλου - Κανέλλου, επ. καθηγήτρια
Συνεργαζόμενοι φορείς: 10 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 
(Δημοτικοί)  /  Το Περιβολάκι (Κέντρο για τη ψυχική 
υγεία και θεραπεία του Παιδιού και της Οικογένειας).

Τίτλος έργου: Μυοσκελετικές παθήσεις σε 
οδηγούς ταξί σχετιζόμενες με την λανθασμένη 
θέση σώματος εν ώρα εργασίας.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Πέτρος Πουλμέντης, καθηγητής 
Συνεργαζόμενος φορέας: Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής.

Τίτλος έργου: Έρευνα και ανάπτυξη Φυτικού 
Μπιφτεκιού «Veggie Burger».
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Ευάγγελος Κατσογιάννος, επ. καθηγητής 
Συνεργαζόμενοι φορείς: ΒΙΚΗ ΑΕ  /  ΕΘΙΑΓΕ (Εθνικό 
Ινστιτούτο Αγροτικής Έρευνας  /  Υπουργείο Γεωργίας).
Τίτλος έργου: Διερεύνηση της μικροβιολογικής 
ασφάλειας παραδοσιακά παρασκευασμένου τυριού
«φέτα» και χωριάτικων λουκάνικων ωρίμανσης.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Χρήστος Κεχαγιάς, καθηγητής 
Συνεργαζόμενος φορέας: AGROLAB.
Τίτλος έργου: Μελέτη της ρεολογικής συμπεριφοράς
των λεπτόρρευστων  ζυμαριών. 
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Ευάγγελος Λάζος, καθηγητής 
Τίτλος έργου: Παραγωγή και καινοτόμες διαδικασίες 
οξοποίησης παραδοσιακού και βαλσάμικου ξυδιού.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τμήμα 
Φυσικοθεραπείας 

Τμήμα 
Τεχνολογίας 

Τροφίμων

Σ Χ Ο Λ Η  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν  Κ Α Ι  Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Σ
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Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Αθανάσιος Λαμπρόπουλος, καθηγητής 
Συνεργαζόμενοι φορείς: ΕΘΙΑΓΕ  /  THANOS ΑΕ  /
ΧΑΪΝΑΣ ΑΕ.
Τίτλος έργου: Σύγκριση της αναισθητοποίησης των
χοίρων με CO2 και ηλεκτρικό ρεύμα ως προς την ευζωία 
των ζώων και την ποιότητα του παραγόμενου κρέατος. 
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Σπύρος Ραμαντάνης, καθηγητής
Συνεργαζόμενοι φορείς: ΤΕΙ Λάρισας  /  ΤΕΙ Ηπείρου  /
Δ/νση Κτηνιατρικής της Λάρισας.
Τίτλος έργου: Μελέτη φυσικών χημικών συστατικων 
και βιολογικών δράσεων παραδοσιακών ηδυπότων:
«Μαστίχα Χίου» και «Κίτρο Νάξου».
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Ιωάννης Τσάκνης, καθηγητής
Συνεργαζόμενοι φορείς: 
Τμήμα Κοσμητολογίας - Αισθητικής  /  Τμήμα Εμπορίας 
και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων  /  ΤΕΙ 
Δυτικής Μακεδονίας  /  Φαρμακευτικό Τμήμα του ΕΚΠΑ.

Τίτλος έργου: Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων
ακινητοποίησης ζυμομυκήτων για την 
παραγωγή αφρώδων οίνων στην Ελλάδα.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Ηλίας Νερατζής, καθηγητής 
Τίτλος έργου: Αξιοποίηση σακχαρούχων
γεωργιοβιομηχανικών αποβλήτων για την 
παραγωγή βακτηριακής κυτταρίνης.
Επιστημονικός υπεύθυνος:
Σπύρος Παπακωνσταντίνου, επ. καθηγητής
Τίτλος έργου: Εφαρμογή τεχνικώς απλών καθαρών 
τεχνολογιών (Εκχύλιση σε θερμοκρασία νέφωσης, 
αερόβια θερμοφίλη λιπασματοποιήση) σε 
ολοκληρωμένο συστημα πληρους αξιοποιήσης 
απόβλητων οινοποιείου για την παραγωγή 
φυσικών αντιοξειδωτικών και φυτοχώματος.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τμήμα 
Οινολογίας και 

Τεχνολογίας 
Ποτών
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Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Αρχοντούλα Χατζηλαζάρου, επ. καθηγήτρια 
Συνεργαζόμενοι φορείς: 
Τμήμα Εμπορίας & Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών 
Προϊόντων  /  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Τίτλος έργου: Πειραματική συσχέτιση των 
διηλεκτρικών παραμέτρων του πορώδους πυριτίου με 
γεωμετρικά και φυσικά δεδομένα και προσδιορισμός 
της ευκινησίας των ηλεκτρικών φορέων.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Κίμων Αναστασιάδης, αν. καθηγητής
Συνεργαζόμενοι φορείς: Εργαστήριο Φυσικής 
Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών 
Επιστημών Ε.Μ.Π.  /  Εργαστήριο Φυσικής 
Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕΙ 
Κρήτης  /  Research Institute for Technical Physics 
& Materials Science, Budapest, Hungary.
Τίτλος έργου: Βελτιστοποίηση του τρόπου μεταφοράς 
γεωμετρικού σχεδιασμού στα ενεργά υμένια των
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με λιθογραφία και 
εγχάραξη.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Ευάγγελος Βαλαμόντες, καθηγητής 
Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΕΜΠ  /  Ινστιτούτο 
Μικροηλεκτρονικής - ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. 
Τίτλος έργου: Ανάπτυξη πλατφόρμας για την 
αποτίμηση τεχνικών διαχείρησης πληροφορίας 
σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Ευάγγελος Ζέρβας, καθηγητής 
Συνεργαζόμενος φορέας: Ομάδα Διάχυτου 
Υπολογισμού του Τμήματος Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τμήμα  
Ηλεκτρονικής 

 

Σ Χ Ο Λ Η  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν
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Τίτλος έργου: Μελέτη Ολοκληρωμένων 
Θερμικού Επιταχυνσιόμετρου.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Γρηγόρης Καλτσάς, επ. καθηγητής
Συνεργαζόμενοι φορείς: Ινστιτούτο 
Μικροηλεκτρονικής  /  ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.
Τίτλος έργου: Μελέτη αναγνώρισης προτύπων 
(Pattern Recognition).Εφαρμογές σε βιομετρικά 
δεδομένα. Επεξεργασία τους με εξειδικευμένα 
συστήματα ανάλυσης εικόνας. Αναπαράσταση και 
χρήση τους σε τεχνικές πιστοποίησης ταυτότητας.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Αθανάσιος Νασιόπουλος, καθηγητής 
Τίτλος έργου: Έκδοση CD Πολυμέσων για 
την Ιστορία της Τεχνολογίας και αξιολόγηση 
επιπέδου γνώσεων νέων σπουδαστών. 
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Στυλιανός Φραγκόπουλος, καθηγητής 
Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 
του ΤΕΙ Ηρακλείου  /  Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ. 
Αθηνών  /  Τεχνολογικό Ίδρυμα Regensburg Γερμανίας.
Τίτλος έργου: Μελέτη λίαν υψηλών συχνοτήτων.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Κωνσταντίνος Νομικός, καθηγητής
Συνεργαζόμενοι φορείς: Φυσικό Τμήμα, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών  /  Brunel University.

Τίτλος έργου: “MEDIS” 
Σχεδίαση μοντέλου διαλειτουργησιμότητας 
ευρωπαϊκού παραρτήματος διπλώματος. 
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Κατερίνα Γεωργούλη, αν. καθηγήτρια
Συνεργαζόμενος φορέας: 
Τμήμα Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Τίτλος έργου: Παροχή ποιότητας υπηρεσιών σε 
τοπικά ασύρματα δίκτυα τεχνολογίας ΙΕΕΕ802.11b  
με την  βοήθεια υποδομής DiffServ.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τμήμα 
Πληροφορικής 
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Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Κώστας Ευσταθίου, καθηγητής
Συνεργαζόμενοι φορείς: Ινστιτούτο Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.
Τίτλος έργου: Μελέτη πλαίσιου ανάπτυξης 
συνεργατικών συστημάτων υποστήριξης 
σχεδιασμού προϊόντων και έργων πληροφορικής.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Δημήτρης Μάγος, αν. καθηγητής
Τίτλος έργου: Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων 
ευφυών συστημάτων στήριξης δηλωτικού 
σχεδιασμού (MultiCAD) με αξιοποίηση γεωμετρικών 
χαρακτηριστικών του περιεχομένου τους.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Γεώργιος Μιαούλης, καθηγητής 
Συνεργαζόμενοι φορείς: 
Πανεπιστήμιο Limoges Γαλλίας  /  ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.
Τίτλος έργου: Ανάπτυξη ολοκληρωμένου 
περιβάλλοντος διεξεγωγής ηλεκτρονικής 
αξιολόγησης σπουδαστών και παραγωγής 
στατιστικών πληροφοριών.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Ιωάννης Χάλαρης, καθηγητής 

Τίτλος έργου: Μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή 
καινοτόμου συστήματος ηλιακής θέρμανσης νέου, με 
χρήση ηλιολεκτρικού συμπιεστή μεταβλητών στροφών. 
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Πέτρος Αξαόπουλος, καθηγητής 
Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Ενεργειακής
Τεχνολογίας ΤΕΙ-Α  /  Τμήμα Ηλεκτρονικής ΤΕΙ-Α  /  
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. 
Τίτλος έργου: Ανάπτυξη ενός μικρού και 
φτηνού συστήματος μέτρησης ταχυτήτων 
αέρα με μη παρεμβατικό τρόπο βασισμένο 
στο φαινόμενο Laser Doppler.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 

Τμήμα 
Ενεργειακής 
Tεχνολογίας 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ



- 235 -

Αντώνιος Χατζηαποστόλου, αν. καθηγητής  
Συνεργαζόμενοι φορείς: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής 
Δομής και Λέιζερ  /  Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.

Τίτλος έργου: Σύγχρονες εφαρμογές 
υπέρυθρης ακτινοβολίας μέσω θερμογραφικής κάμερας.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Αθανάσιος Αραβαντινός, καθηγητής 
Συνεργαζόμενοι φορείς:
ΕΜΠ  /  ΕΚΕΦΕ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”  /  ΕΕΑΕ.
Τίτλος έργου: Πολυμερή με πρόσμιξη 
ανενεργών κρυσταλλικών ουσιών για 
βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Γεώργιος Καλκάνης, καθηγητής 
Τίτλος έργου: Χαρακτηρισμός του δερματικού 
ιστού με τη μέθοδο της οπτικής φασματοσκοπίας 
ανάκλασης: Ανάπτυξη διαγνωστικής μεθόδου.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Ιωάννης  Σιανούδης, καθηγητής 
Συνεργαζόμενοι φορείς: τμήμα Ιατρικών Οργάνων  
/  τμήμα Αισθητικής & Κοσμετολογίας, ΤΕΙ-Α.
Τίτλος έργου: Πορώδη Μοριακά υλικά: Οικοδόμηση 
θερμικά σταθερών πορώδων πλεγμάτων.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Χρήστος Μηναδάκης, καθηγητής 
Συνεργαζόμενος φορέας: 
Χημικό Τμήμα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τίτλος έργου:  Μεθοδολογική διερεύνηση της
χαρτογράφησης των αστικών επεκτάσεων, μέσω
της ανάπτυξης βάσεων γεωγραφικών δεδομένων. 
Η περίπτωση της Ν. Αττικής. 
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Πολυξένη Ηλιοπούλου, καθηγήτρια
Συνεργαζόμενος φορέας: Σχολή Αρχιτεκτόνων 
ΕΜΠ- Τομέας Πολεοδομίας - Χωροταξίας.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τμήμα 
Φυσικής 

Χημείας και 
Τεχνολογίας 

Υλικών 

Τμήμα 
Τοπογραφίας 
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Τίτλος έργου: «ΕΔΟ-2000» Διερεύνηση εξέλιξης 
ελληνικού δικτύου οικισμών με λιγότερους από 
2000 κατοίκους.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Γιάννης Κιουσόπουλος, καθηγητής

Τίτλος έργου: Προσομοίωση συστήματος 
υπολογιστικής τομογραφίας μαστού: η επίδραση του
υλικού του ανιχνευτή και του αλγορίθμου 
ανακατασκευής στην ποιότητα της εικόνας.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Ιωάννης  Κανδαράκης, καθηγητής 
Συνεργαζόμενοι φορείς: τα τμήματα Ηλεκτρονικής 
και Φυσικής - Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών του ΤΕΙ 
Αθήνας  /  Τμήμα Μαστογραφίας ΕUROMEDICA.
Τίτλος έργου: Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης 
και συναγερμού βιοϊατρικών δεδομένων για την 
υποστήριξη της φροντίδας του ασθενούς.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Βασίλειος Σπυρόπουλος, καθηγητής

Τίτλος έργου: Προσομοίωση δυναμικής 
συμπεριφοράς πλοίου σε Η/Υ.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Κωνσταντίνος Μπελιμπασάκης, αν. καθηγητής   
Συνεργαζόμενος φορέας: 
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ.

Τίτλος έργου: Οι στάσεις και οι απόψεις 
των σπουδαστών των Τμημάτων της Σχολής 
ΣΕΥΠ και  των Τμημάτων της Σχολής ΣΔΟ του 
ΤΕΙ Αθήνας απέναντι στην ψυχική ασθένεια 
και οι παράγοντες που τις επηρεάζουν.
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Κωνσταντίνος Μαύρος, καθηγητής 
ειδικών μαθημάτων 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τμήμα 
Τεχνολογίας 

Ιατρικών 
Οργάνων

Τμήμα 
Ναυπηγικής 
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Συνεργαζόμενοι φορείς: 
τμήμα ΣΑΕΤ του ΤΕΙ-Α  /  Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Β. Αργυροπούλου, καθηγήτρια, τμήμα ΣΑΕΤ 
Μελετητική ομάδα: 
Β. Αργυροπούλου  /  Θ. Καραμπότσος  /  I. Χαλεπά  /  
Α. Καμινάρη  /  Ι. Σιανούδης  /  Θ. Πάνου 
Φορέας χρηματοδότησης: Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ
Προϋπολογισμός: 24.157,00 €
Διάρκεια: 1-11-06 έως 28-2-07
Σύντομη περιγραφή  
Η συγκεκριμένη Μελέτη εισάγει μία ορθολογιστική 
μεθοδολογία για την τεκμηρίωση της κατάστασης 
διατήρησης, τη διάγνωση των προβλημάτων και 
τη συντήρηση μεταλλικής καμπίνας ανελκυστήρα. 
Η προσέγγιση αυτή αποτελεί έναν επιστημονικά 
τεκμηριωμένο τρόπο αντιμετώπισης και διαχείρισης 
ιστορικών μεταλλικών αντικειμένων. 

Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Μ. Γλαμπεδάκης , καθηγητής,  τμήμα  Μαθηματικών 
Μελετητική ομάδα: 
Μ. Γλαμπεδάκης  /  Ν. Μπαμπίλης  /  Ζ.  Μελαμπιανάκη  /  
Κ. Γλαμπεδάκη  /  Α. Στράνη
Φορέας χρηματοδότησης: Γ.Ν.Α “ Ευαγγελισμός”
Προϋπολογισμός: 15.000,00 €
Διάρκεια: 11-8-05 έως 1-11-05
Σύντομη περιγραφή  
Η Μελέτη θα προσδιορίσει τα δίκτυα και τις 
εξυπηρετήσεις που πρέπει να κατασκευαστούν ή 

MåëÝôåò
Τίτλος Μελέτης: 

Διερεύνηση 
φθοράς και 
συντήρηση 
μεταλλικής 

καμπίνας 
ανελκυστήρα.

Τίτλος Mελέτης: 
Έρευνα - 

Μελέτη για τον 
προσδιορισμό 

των απαιτήσεων 
υποδοχής των 
εργαστηρίων 

του Γ.Ν.Α. 
Ευαγγελισμός 
σε νέο κτίριο.
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να τροποποιηθούν στο νέο κτήριο του Νοσοκομείου 
προκειμένου να λειτουργήσουν τα εργαστήρια 
που θα εγκατασταθούν σε νέους χώρους. 

Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Α. Μάρας, καθηγητής, τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
Μελετητική ομάδα:
Α. Μάρας  /  Μ. Γλαμπεδάκης  /  Ν. Μπαμπίλης  /  
Ζ. Μελαμπιανάκη  /  Κ. Γλαμπεδάκης  /  Α. Στράνη  /  
Γ. Παπαδογούλας
Φορέας χρηματοδότησης: ΓΝΑ «Ευαγγελισμός»
Προϋπολογισμός: 15.000,00 €
Σύντομη περιγραφή  
Η Μελέτη αφορά στον προσδιορισμό και στην 
καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης προμήθειας 
πρώτων υλών, παρασκευής και διάθεσης 
φαγητών για τους ασθενείς και το προσωπικό 
του Νοσοκομείου Αθηνών, «Ευαγγελισμός».
Στόχος της μελέτης είναι η ανάπτυξη 
συστήματος κεντρικής διάθεσης φαγητών στο 
Νοσοκομείο για ασθενείς και προσωπικό.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός»  /  ΤΕΙ- Α. 
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Χ. Κίτσος, καθηγητής, τμήμα Μαθηματικών
Μελετητική ομάδα:
Μ. Γλαμπεδάκης  /  Χ. Κίτσος  /  Ν. Μπαμπίλης  /  
Κ. Γλαμπεδάκη  /  Α. Στράνη  /  Ζ. Μελαμπιανάκη 
Φορέας χρηματοδότησης: Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός»
Προϋπολογισμός: 15.000,00 € 
Σύντομη περιγραφή  
Aντικείμενο της μελέτης είναι:
 η εκτίμηση του ετήσιου κόστους καθαρισμού μέσω 
του αναγκαίου προσωπικού, χρησιμοποιώντας 
ως δεδομένα τα αντίστοιχα στοιχεία τεσσάρων 
τουλάχιστον νοσοκομείων και παραμετροποίηση του 
κόστους με συντελεστές βαρύτητας χώρων όπως 

ΜΕΛΕΤΕΣ

Τίτλος Μελέτης: 
Έρευνα και 

Μελέτη 
σκοπιμότητας 

εφαρμογής 
κεντρικού 

συστήματος 
διανομής 
φαγητών 
στο ΓΝΑ 

Ευαγγελισμός

Τίτλος Μελέτης: 
Προσδιορισμός 

απαιτήσεων 
καθαρισμού των 

χώρων του Γ.Ν.Α. 
Ευαγγελισμός 

με χρήση 
μαθηματικής 

στατιστικής και 
μαθηματικών 

μοντέλων
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συχνότητα καθαρισμού, είδος καθαριστικών κτλ.
 η δημιουργία Μαθηματικού Μοντέλου 
Προσωπικού και Κόστους.
 η εκτίμηση του απαιτούμενου προσωπικού 
και κόστους του «Ευαγγελισμού».

Συνεργαζόμενος φορέας: Εργαστήριο Φυσικοχημικών 
Μεθόδων και Τεχνικών, του τμήματος ΣΑΕΤ
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Α. Αλεξοπούλου, καθηγήτρια, τμήμα ΣΑΕΤ
Μελετητική ομάδα:
Α. Αλεξοπούλου  /  Κ. Γερακάρη  /  Α. Καμινάρη  /  
Γ. Σαββόπουλος 
Φορέας χρηματοδότησης: Ιδιώτης Συλλέκτης
Προϋπολογισμός: 1.920,65  €
Διάρκεια: 30-10-06 έως 30-4-07

Συνεργαζόμενοι φορείς: Εργαστήριο 
Φυσικοχημικών Μεθόδων και Τεχνικών του 
τμήματος ΣΑΕΤ  /  Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων 
και Νεωτέρων Μνημείων Υπουργείου Πολιτισμού
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Α. Αλεξοπούλου, καθηγήτρια, τμήμα ΣΑΕΤ
Μελετητική ομάδα:
Α. Αλεξοπούλου  /  Ε. Ιωακείμογλου  /  Κ. Γερακάρη  /  
Α. Καμινάρη 
Φορέας χρηματοδότησης: Διεύθυνση Συντήρησης 
Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων Υπουργείου Πολιτισμού
Προϋπολογισμός: 2.356,00 €
Διάρκεια: 15-5-06 έως 15-11-06

ΜΕΛΕΤΕΣ

Τίτλος Mελέτης: 
Τεχνική Μελέτη 

τεκμηρίωσης της 
ελαιογραφίας με 
θέμα Μουσικός 

Καυκάσιος με 
μουσικό όργανο 

άγνωστου 
ζωγράφου με την 

εφαρμογή μη 
καταστρεπτικών 

διαγνωστικών 
μεθόδων

Τίτλος Mελέτης: 
Φυσικοχημική 
Μελέτη εννέα 

δειγμάτων που 
προέρχονται 

από Αιγυπτιακό 
ξύλινο 

αντικείμενο 
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Συνεργαζόμενοι φορείς: τμήμα Τεχνολογίας 
Τροφίμων  /  Δρομοκαϊτειο Νοσοκομείο
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Ι. Τσάκνης, καθηγητής, τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Μελετητική ομάδα: Δ. Τυμπής  /  Ε. Πετράκης 
Φορέας χρηματοδότησης: Δρομοκαϊτειο Νοσοκομείο
Προϋπολογισμός: 22.000,00 €
Διάρκεια: 1-11-05 έως 1-11-06
Σύντομη περιγραφή   
Σκοπός της Μελέτης είναι η αποφυγή κρουσμάτων 
τροφικών δηλητηριάσεων και η ανάλυση και η 
πρόταση των καταλληλότερων επιλογών εστίασης. Η 
Μελέτη θα συμπληρωθεί με οικονομικές, τεχνικές και 
διοικητικές παραμέτρους, προκειμένου να ληφθούν 
ορθολογικές αποφάσεις σχετικά με την παρασκευή  των 
μερίδων φαγητού για  ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. 
Στο πρόγραμμα εντάσσεται και εκπαίδευση 
προσωπικού του Νοσοκομείου, στην 
Υγιεινή & Ασφάλεια των Τροφίμων.

Συνεργαζόμενοι φορείς: 
τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων της ΣΤΕΤΡΟΔ  
τμήμα Αισθητικής - Κοσμητολογίας της ΣΕΥΠ
εργαστήριο Βιολογικής Χημείας 
Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών 
Νεφρολογικό Τμήμα Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών 
Καρδιολογικό Τμήμα Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών 
Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Ι. Τσάκνης, καθηγητής, 
τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων / Ε. Πρωτόπαπα, 
καθηγήτρια, τμήμα Αισθητικής - Κοσμητολογίας 
Μελετητική ομάδα: Α. Τριανταφύλλου - Πιτίδη  /  
Θ. Ντουρτόγλου
Φορέας χρηματοδότησης: 
Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου
Προϋπολογισμός: 30.000,00 €
Διάρκεια: 1-1-05 έως 31-12-06
Σύντομη περιγραφή   
Η Μελέτη έχει στόχο την παρασκευή δραστικών αλλά 

ΜΕΛΕΤΕΣ

Τίτλος Μελέτης: 
Επιστημονική 
Μελέτη στην 

Υγιεινή και την 
Ασφάλεια των 
Τροφίμων για 

το Δρομοκαϊτειο 
Νοσοκομείο

Τίτλος Μελέτης: 
Mελέτη της 

δράσεως της 
μαστίχας Χίου 

σε διάφορες 
παθολογικές 
καταστάσεις 

και ανάπτυξη 
νέων προϊόντων 

(αφέψημα, 
αεριούχο ποτό 

και λιπολυτικά 
σκευάσματα για 
το αδυνάτισμα)
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όχι επιβλαβών για την υγεία σκευασμάτων, που θα 
χρησιμοποιηθούν για το δέρμα υποκαθιστώντας, 
επικίνδυνα για την υγεία σκευάσματα, καθώς και την 
παραλαβή των διαλυτών και μη διαλυτών συστατικών 
του μαστιχελαίου, με σκοπό την παρασκευή αεριούχου 
ποτού και αφεψήματος με θεραπευτικές ιδιότητες.

Συνεργαζόμενος φορέας: 
τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας του ΤΕΙ-Α
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Σ. Σούλης, καθηγητής, τμήμα Δ.Μ.Υ.Π. 
Μελετητική ομάδα: 
M. Σαρρής  /  Γ. Αμίτσης  /  Φ. Μαρίνη  /  Α. Γούλα 
Φορέας χρηματοδότησης: 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Προϋπολογισμός: 40.000,00 €
Διάρκεια Μελέτης: 
Οκτώβριος 2005 έως Φεβρουάριος 2006
Σύντομη περιγραφή  
Στόχος  της Μελέτης είναι η εξειδίκευση των 
στρατηγικών κατευθύνσεων και o προσδιορισμός των 
επιχειρησιακών επιλογών του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την λειτουργία Κέντρων 
Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας, τα οποία θα 
αποτελέσουν τον κορμό για την ανάπτυξη ενός ισχυρού 
Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε τοπικό επίπεδο.

Συνεργαζόμενοι φορείς: τμήμα Διοίκησης 
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ-
Α  /  Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Μ. Σαρρής, αν. καθηγητής, τμήμα Δ.Μ.Υ.Π.
Μελετητική ομάδα: 
Σ. Σούλης  /  Α. Γούλα  /  Γ. Πιερράκος  /  
Μ. Γεωργιάδου  /  Δ. Φράγκου  /  Κ. Δανιηλίδου 
Φορέας χρηματοδότησης: Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κύπρου  /  Ευρωπαϊκή Ένωση
Προϋπολογισμός: 14.190,00 Λίρες Κύπρου

ΜΕΛΕΤΕΣ

Τίτλος Μελέτης: 
Επιχειρησιακό 

σχέδιο ανάπτυξης 
του δικτύου 

πρωτοβάθμιας 
κοινωνικής 
φροντίδας

Τίτλος Μελέτης: 
Επέκταση και 
βελτίωση των 

μονάδων και 
υπηρεσιών 

εξυπηρέτησης 
παιδιών, 

ηλικιωμένων, 
αναπήρων 
και άλλων 

εξαρτώμενων
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Διάρκεια: Ιανουάριος 2006 - Ιούνιος 2006
Σύντομη περιγραφή   
Η Μελέτη αναφέρεται στην ενίσχυση και υποστήριξη 
των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για τον 
αποτελεσματικό σχεδιασμό και την αξιολόγηση του 
Έργου «Επέκταση και Βελτίωση των Μονάδων και 
Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Παιδιών, Ηλικιωμένων, 
Αναπήρων και άλλων Εξαρτωμένων» με την 
παραγωγή εργαλείων και τεχνικών που συμβάλλουν 
στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών 
κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο.

Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Α. Αλεξοπούλου καθηγήτρια, τμήμα ΣΑΕΤ 
Μελετητική ομάδα: 
Α. Αλεξοπούλου  /  Ε. Ιωακείμογλου  /  Κ. Γερακάρη  /  
Α. Καμινάρη  /  Α. Χατζηστυλιανού  /  Ε. Τζιαμουράνη
Φορέας χρηματοδότησης: Αποστολική Διακονία 
Προϋπολογισμός: 5.000,00 €
Διάρκεια: 1-7-05  έως  31-12-05
Σύντομη περιγραφή   
Πρόκειται για προκαταρκτική Μελέτη και τεκμηρίωση 
με σκοπό τη μελλοντική συντήρηση του Ιερού Ναού 
του  Αγίου Ανδρέα στην περιοχή των Κάτω Πατησίων.

Συνεργαζόμενος φορέας: Johnson & Johnson Hellas
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Α. Χανδρινός, επ. καθηγητής, τμήμα Οπτικής
Μελετητική ομάδα: Α. Χανδρινός  /  Ι. Τρανούδης
Φορέας χρηματοδότησης:  Johnson & Johnson Hellas
Προϋπολογισμός: 2.500,00 €
Διάρκεια: 1-1-06 έως 31-6-06
Σύντομη περιγραφή  
Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή των εφαρμογών 
φακών επαφής από τους επαγγελματίες της 
όρασης και η ανακάλυψη των σύγχρονων τάσεων 
εφαρμογής στα πλαίσια έρευνας που διεξάγεται 

ΜΕΛΕΤΕΣ

Τίτλος Μελέτης: 
Φυσικοχημική 

μελέτη και 
τεκμηρίωση των 

τοιχογραφιών του 
Ι.Ν. Αγ. Ανδρέα, 
Κάτω Πατήσια

Τίτλος Μελέτης: 
Στατιστική 

μελέτη 
εφαρμογής 

φακών επαφής 
στην Ελλάδα 

για το 2006
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σε τουλάχιστον 15 χώρες από όλο τον κόσμο με 
επίκεντρο το Eurolens Research του Πανεπιστημίου 
του Μάντσεστερ,   υπό την επίβλεψη αντίστοιχων 
Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Κέντρων.

Συνεργαζόμενος φορέας: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Ι. Κεκλίκογλου, καθηγητής, τμήμα Πληροφορικής
Μελετητική ομάδα:
Σ. Κυρίτσης (Συντονιστής)  /  Κ. Λαμπρινουδάκης  /
Α. Μαρούσης  /  Κ. Κιτσάκη  /  Α. Θρασυβούλου  /  
Λ. Γυμνόπουλος 
Φορέας χρηματοδότησης: Κοινωνία της Πληροφορίας
Προϋπολογισμός: 90.000,00 €
Διάρκεια: 1η Φάση: 1-9-05 έως 30-11-05  /  2η Φάση: 
από ημερομηνία ανάθεσης έως 12 μήνες μετά.
Σύντομη περιγραφή  
Σκοπός της Μελέτης είναι ο καθορισμός Τεχνικών
Προδιαγραφών - Τευχών Διαγωνισμών & Επίβλεψη
Αναδόχου Υλοποίησης του Συστήματος Δημοσιεύσεων, 
Πληροφόρησης και Συναλλαγών του Πολίτη σε 
θέματα Φοιτητικής Μέριμνας και της Προμήθειας και 
Εγκατάστασης Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού.

Τίτλος Μελέτης: 
Σχεδιασμός 

και ανάπτυξη 
πιλοτικών 

υποδομών και 
προηγμένων 

υπηρεσιών για 
την υλοποίηση 

του e-University

ΜΕΛΕΤΕΣ
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Συνεργαζόμενος φορέας: ΣΤ΄ Εφορεία 
Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Πάτρας
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
B. Παγούνης, αν. καθηγητής, τμήμα Τοπογραφίας
Μελετητική ομάδα: Δ. Αβορίτης  /  Ε. Ζαχαρής  /  
Ε. Αδαμοπούλου  /  Μ. Λεφαντζής  /  Β. Μπιζά  /  
Ε. Ζαλούμη  /  Β. Βλάχος  /  Ν. Καψάλης 
Φορέας χρηματοδότησης: 
ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
Προϋπολογισμός: 13.000,00 €
Διάρκεια: 5-12-05 έως 30-12-05
Σύντομη περιγραφή 
Στόχος του έργου είναι η αξιολόγηση των διαφορετικών 
γεωδαιτικών τεχνικών, τόσο από άποψη ακρίβειας και 
ποιότητας του τελικού αποτελέσματος όσο και από 
άποψη κόστους, και η ανάδειξη των δυνατοτήτων που 
προσφέρουν οι σύγχρονες γεωδαιτικές τεχνικές για 
την προστασία του πολιτισμικού πλούτου της χώρας. 

Τίτλος έργου: 
Εφαρμογή 
σύγχρονων 

τεχνικών για 
την γεωμετρική 

τεκμηρίωση των 
προϊστορικών 

κτιρίων του 
ιερού του 

Απόλλωνος 
του Θέρμου 

Ýñãá ÷ñçìáôïäïôïýìåíá 
áðü ôñßôïõò



- 245 -

Συνεργαζόμενος φορέας: 
Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης 
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Κ. Χούλης, επ. καθηγητής, τμήμα ΣΑΕΤ
Μελετητική ομάδα: Κ. Χούλης  /  Π. Μπάνου  /  
Α. Στασινού  /  Ε. Νταλούκα
Φορέας χρηματοδότησης: 
Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Προϋπολογισμός: 10.000,00 €
Διάρκεια έργου: 20-5-05 έως  20-5-07
Σύντομη περιγραφή 
Η αποκατάσταση των δύο χειρόγραφων Κωδίκων 
έχει ως στόχο τη βελτίωση της κατάστασης τους, 
τη διατήρησή τους, τη ψηφιοποίηση και την χωρίς 
κίνδυνο χρήση τους από τους ερευνητές.

Συνεργαζόμενος φορέας: Διεύθυνση Αναστήλωσης 
Αρχαίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Ε. Πέτσα, καθηγήτρια, τμήμα Τοπογραφίας
Μελετητική ομάδα: Ε. Πέτσα  /  Β. Παγούνης  /  
Λ. Γραμματικόπουλος  /  Η. Καλησπεράκης  /  
Γ. Καρράς  /  Χ. Λιαπάκης  /  Β. Μπαλής 
Συνεργασία με την Διεύθυνση Αναστήλωσης 
Αρχαίων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.
Φορέας χρηματοδότησης: Υπουργείο Πολιτισμού
Προϋπολογισμός: 60.000,00 € 
Διάρκεια: Ιούλιος 2005 έως Ιούνιος 2007
Σύντομη περιγραφή 
Το έργο θα πραγματοποιηθεί σε τρείς φάσεις.
Η πρώτη φάση περιλαμβάνει γεωδαιτική 
αποτύπωση σε κλίμακα 1:500 του ευρύτερου 
αρχαιολογικού χώρου περί το μνημείο. 

Τίτλος έργου: 
Συντήρηση δύο 

χειρόγραφων 
κωδίκων της 

Κοβενταρείου 
Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης 
Κοζάνης

Τίτλος έργου: 
Διερεύνηση 
σύγχρονων 

τεχνικών και 
δυνατοτήτων 

αυτοματισμού για 
την παραγωγή 

Αληθών 
ορθοφωτομωσαϊκών 

στην περίπτωση 
της γεωμετρικής 

τεκμηρίωσης 
της έπαυλης 

Ηρώδου Αττικού 
(Εύα Δολιανών 

Κυνουρίας)

ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
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Η δεύτερη φάση αφορά την στερεοσκοπική
αετοφωτογράφηση με χρήση μπαλονιού και 
κατακόρυφες λήψεις με μεγάλη επικάλυψη, 
ενώ ταυτόχρονα θα ιδρυθεί το αναγκαίο 
γεωδαιτικό δίκτυο προσημασμένων και φυσικών 
φωτοσταθερών σημείων. Στην τρίτη φάση θα 
δημιουργηθεί το “αληθές” ορθοφωτομωσαϊκό. 

Συντονίζον Ίδρυμα: Tμήμα Ηλεκτρονικής, ΤΕΙ-Α
Συνεργαζόμενος φορέας: 
ΕΚΕΦΕ  «Δημόκριτος» - ΙΜΗΛ  /  Unilever UK
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Γ. Καλτσάς, επ. καθηγητής, τμήμα Ηλεκτρονικής 
Μελετητική ομάδα: 
Γ. Καλτσάς  /  Α. Νασιοπούλου  /  G. Tetradis-Meris
Φορέας χρηματοδότησης: Unilever U.K
Συνολικός προϋπολογισμός: 44.214,00 €  
Προϋπολογισμός για το TEI-A: 17.000,00 €
Διάρκεια: 1-3-06 έως 30-1-07
Σύντομη περιγραφή 
Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, η ανάπτυξη και ο 
χαρακτηρισμός συστήματος μέτρησης ροής ρευστών 
για τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Unilever UK.
Στόχος του έργου είναι η κατασκευή 
συστήματος μέτρησης ροής ρευστών για τις 
εγκαταστάσεις της εταιρίας Unilever UK.

Συνεργαζόμενος φορέας: ΑΒ Βασιλόπουλος AE
Επιστημονικός υπεύθυνος: Β. Λουγκοβόης, 
καθηγητής, τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων 
Μελετητική ομάδα: Β. Λουγκοβόης  /  Β. Κυρανά 
Φορέας χρηματοδότησης: ΑΒ Βασιλόπουλος AE
Προϋπολογισμός: 6.000,00 € 
Διάρκεια: 1-11-06 έως 31-10-08

ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

Τίτλος έργου: 
Development of 

a flow system for 
Unilever UK

Τίτλος έργου: 
Χαρακτηρισμός 

ποιότητας νωπών 
& κατεψυγμένων 

ιχθυρών
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Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Ι. Τσάκνης, καθηγητής, τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Μελετητική ομάδα: 
Χ. Κεχαγιάς  /  Γ. Αγγελούσης  /  Ε. Ευμορφόπουλος  /
Θ. Παπά  /  Κ. Κοντός  /  Π. Κατοίκος  /  Χ. Ντιγκιρλάκης 
Φορέας χρηματοδότησης: ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ
Προϋπολογισμός: 129.129,00 €
Διάρκεια έργου: 1-4-04 έως 1-4-07
Σύντομη περιγραφή 
Τα εγχειρίδια θα περιέχουν όλες τις σύγχρονες 
επιστημονικές πληροφορίες που αφορούν τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των διαφόρων κατηγοριών τροφίμων, 
τις μεθόδους επεξεργασίας τους, την ευρωπαϊκή 
και εθνική νομοθεσία, τους κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας, καθώς και τις διαδικασίες που πρέπει να 
τηρούνται κατά την αποθήκευση και την έκθεση των 
τροφίμων προς πώληση. Επίσης, θα γίνει εκπαίδευση 
των υπευθύνων στην τήρηση των κανόνων ορθής 
υγιεινής πρακτικής, για την αποφυγή επιμολύνσεων.

Συνεργαζόμενος φορέας: Βουλή των Ελλήνων
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Κ. Αντωνιάδης, αν. καθηγητής, τμήμα Φωτογραφίας 
Φορέας χρηματοδότησης: Βουλή των Ελλήνων 
Προϋπολογισμός: 666.007,00 €
Διάρκεια: 17-2-03 έως 28-2-07
Σύντομη περιγραφή 
Το αντικείμενο του έργου είναι η μικροφωτογράφηση 
μέρους του υλικού που περιλαμβάνεται στη συλλογή 
των εφημερίδων, των περιοδικών και των βιβλίων της 
Βιβλιοθήκης της Βουλής, η παραγωγή μικροταινιών, 
μικροφίλμ καθώς και η επεξεργασία τους και η 
δημιουργία τριών πρωτότυπων αντιγράφων των 
μικροταινιών αυτών. Επίσης το έργο έχει ως στόχο 
τη συγκρότηση και την εγκατάσταση στο χώρο της 
Βιβλιοθήκης (Τμήμα Μικροφωτογράφησης) ενός 

Τίτλος έργου: 
Συγγραφή 

εγχειριδίων 
(οδηγών) διαφόρων 

τροφίμων της 
εταιρείας ΑΒ 

Βασιλόπουλος 

Τίτλος έργου: 
Μικροφωτογράφηση 

των παλαιών 
εφημερίδων που 

περιλαμβάνονται 
στις συλλογές 

της βιβλιοθήκης 
της Βουλής
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συνεργείου μικροφωτογράφησης με τη σύμφωνη γνώμη 
της Επιτροπής Παρακολούθησης και της Διεύθυνσης 
της Βιβλιοθήκης της Βουλής. Η εργασία των μελών του 
συνεργείου, οι οποίοι είναι σπουδαστές ή απόφοιτοι 
του τμήματος Φωτογραφίας του ΤΕΙ, θα συμβάλει στην 
εξειδίκευση των γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
που αφορούν στη μικροφωτογράφηση της συλλογής.

Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Ι. Κεκλίκογλου, καθηγητής, τμήμα Πληροφορικής 
Φορέας χρηματοδότησης: 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
Προϋπολογισμός: 73.000,00 €
Διάρκεια: 2-6-06 έως 2-6-07
Σύντομη περιγραφή 
Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και υποστήριξη 
των Πληροφορικών  Συστημάτων των 
εξεταστικών κέντρων υποψηφίων οδηγών.
Στόχοι του έργου  είναι η διαφάνεια στο σύστημα 
εξέτασης των υποψηφίων οδηγών, η διασφάλιση 
αντικειμενικότητας του τρόπου εξέτασης και 
των αποτελεσμάτων της και η εφαρμογή 
σύγχρονων τεχνολογιών για την απλοποίηση 
διαδικασιών και εξοικονόμηση χρόνου.

Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Ι. Κεκλίκογλου, καθηγητής, τμήμα Πληροφορικής 
Μελετητική ομάδα: Ι. Κεκλίκογλου  /  Γ. Μελετίου  /  
Π. Ζυγούρης  /  Ι. Καντζάβελου  /  Σ. Τσίγκας  /  Μ. Γρίβας
Φορέας χρηματοδότησης:  
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
Προϋπολογισμός: 40.000,00 €
Διάρκεια: 5-4-06 έως 20-9-06
Σύντομη περιγραφή 
Το έργο αυτό περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος με 
την μέθοδο της προτυποποίησης, την πιλοτική 
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Τίτλος έργου: 
Υποστήριξη 
λειτουργίας 

και συντήρηση 
λογισμικού του 

μηχανογραφικού 
συστήματος 
θεωρητικής 

εξέτασης 
υποψηφίων 

οδηγών 
(ΜΣΘΕΥΟ)

Τίτλος έργου: 
Σχεδιασμός 

και ανάπτυξη 
πληροφοριακού 

συστήματος 
διαχείρισης 

των επιτροπών 
πρακτικών 
εξετάσεων 

υποψηφίων 
οδηγών
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εφαρμογή του και τέλος την κανονική λειτουργία του. 
Στόχος του έργου είναι η αυτοματοποίηση 
της διαδικασίας επιλογής των μελών κάθε 
επιτροπής εξεταστών, που ορίζεται για 
τη διενέργεια των πρακτικών εξετάσεων 
υποψηφίων οδηγών σε όλες τις κατηγορίες.

Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Ι. Κεκλίκογλου, καθηγητής, τμήμα Πληροφορικής 
Φορέας χρηματοδότησης:  
Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών
Προϋπολογισμός: 31.152,00 €
Διάρκεια: 12-7-04 έως 31-12-06
Σύντομη περιγραφή 
Το παρόν έργο περιλαμβάνει την παροχή 
υπηρεσιών συμβούλου στην ομάδα του κέντρου 
τηλεϋποστήριξης (Help desk) των εξεταστικών 
κέντρων των Υπηρεσιών Μεταφορών και 
Επικοινωνιών για την εφαρμογή του λογισμικού 
του Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικής 
Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.). 
Ειδικότερα θα παρέχονται υπηρεσίες μεταφοράς 
τεχνογνωσίας για τη δημιουργία του κέντρου 
τηλεϋποστήριξης στη Διεύθυνση Οργάνωσης και 
Πληροφορικής του ΥΜΕ και υποστήριξης της ομάδας του 
κέντρου τηλεϋποστήριξης κατά τις ώρες λειτουργίας του.

Συνεργαζόμενοι φορείς: 
Βιολογικό Τμήμα  Πανεπιστημίου Αθηνών 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  /  PLAGTON ΑΕ
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Β. Σπηλιώτης, καθηγητής, τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων 
Φορέας χρηματοδότησης: Υπουργείο Γεωργίας
Προϋπολογισμός για το ΤΕΙ-Α: 12.652,66 € 
Διάρκεια: 1-2-06 έως 31-6-08
Σύντομη περιγραφή 
Η καινοτομία της παρούσας πρότασης συνίσταται 

Τίτλος έργου: 
Παροχή 

υπηρεσιών 
συμβούλου 

ομάδας κέντρου 
Υ.Μ.Ε. για την 

τηλεϋποστήριξη 
(Help desk) του 
λογισμικού του 

μηχανογραφικού 
συστήματος 
θεωρητικής 

εξέτασης 
υποψηφίων 

οδηγών 
(Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.)

Τίτλος έργου: 
Μαζική εκτροφή 

του κοινού 
χταποδιού 

Octopus vulgaris 
με έμφαση στην 
χρήση τεχνητής 

τροφής
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στη χορήγηση τεχνητής τροφής στα χταπόδια. 
Η τεχνίτη αυτή τροφή  θα παράγεται με τεχνολογία 
σχηματισμού πηκτωμάτων (gels).  Τα θρεπτικά 
συστατικά παραμένουν εγκλωβισμένα στο πλέγμα 
του πηκτώματος και δεν μπορούν να διαχυθούν στο 
θαλάσσιο περιβάλλον. Έτσι εξασφαλίζεται η συνεχής 
και εύκολη κατανάλωσή τους από το χταπόδι αλλά και 
εξασφαλίζεται η ποιότητα του νερού των εκτρεφόμενων 
ζώων και η προστασία του περιβάλλοντος.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Γ. Αγγελούσης, 
καθηγητής, τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ-Α
Μελετητική ομάδα: Γ. Αγγελούσης  /  Ε. Ευμορφόπουλος
Φορέας χρηματοδότησης: Ωνάσειο Κ/Χ  Κέντρο
Προϋπολογισμός: 8.100,00 €
Διάρκεια: 12-4-04 έως 31-12-06
Σύντομη περιγραφή 
Μελέτη και εγκατάσταση συστήματος H.A.C.C.P 
στη  κουζίνα του Ωνασείου Κ/Χ Κέντρου.

Συνεργαζόμενος φορέας: Δ/νση Nεώτερης 
Πολιτιστικής Kληρονομιάς, Yπουργείο Πολιτισμού 
Επιστημονικός υπεύθυνος: N.  Παναγιωτόπουλος, 
αν. καθηγητής, τμήμα Φωτογραφίας 
Μελετητική ομάδα: Π. Πετσίνη  /  Χ. Γαλάζιος  
/  MA   Image  & Communication, University Of 
London  /  Goldsmiths College  /  School Of Art, 
Design  & Technology, University Of Derby
Φορέας χρηματοδότησης: Δ/νση Nεώτερης
Πολιτιστικής Kληρονομιάς, Yπουργείο Πολιτισμού
Έναρξη έργου  9-2-99 έως σήμερα
Σύντομη περιγραφή 
Σχεδιασμός και κατασκευή ενός ψηφιακού 
φωτογραφικού αρχείου, στο οποίο θα μπορεί να 
καταχωρείται ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός  
επιλεγμένων φωτογραφικών εικόνων των ελλήνων 
τσιγγάνων  από δημόσια και ιδιωτικά αρχεία και 
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Τίτλος έργου: 
Εγκατάσταση 

Η.Α.C.C.P 
στο  Ωνάσειο  
Κ/Χ Κέντρο

Τίτλος έργου: 
Ψηφιακό  

φωτογραφικό  
αρχείο 

Ελλήνων ΡOM 
- Φωτογραφική 

καταγραφή 
της ζωής των 

τσιγγάνων από το 
1840 έως σήμερα
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συλλογές, καλύπτοντας την περίοδο 1840 έως σήμερα. 
Στόχος του έργου είναι να δημιουργηθεί μία 
χρήσιμη, προσβάσιμη και συνεχώς εμπλουτιζόμενη 
πηγή για ένα μεγάλο φάσμα ερευνητών όπως 
κοινωνιολόγων, εθνολόγων, ανθρωπολόγων, 
ιστορικών, εκπαιδευτικών, λαογράφων, καλλιτεχνών, 
κ.α. όπως και για τους ίδιους τους τσιγγάνους. 

Συνεργαζόμενοι φορείς: 
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ινστιτούτο Επιστήμης των Υλικών
Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Π. Θεουλάκης, αν. καθηγητής, τμήμα  ΣΑΕΤ   
Μελετητική ομάδα: Ι. Καρατάσιος  /  Ε. Αμπατζιόγλου
Φορέας χρηματοδότησης: 
Σουηδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο
Προϋπολογισμός: 11.620,35 €
Διάρκεια: 24-11-05 έως 24-6-06
Σύντομη περιγραφή 
Στην εργασία αυτή περιλαμβάνονται όλες εκείνες 
οι αναγκαίες εργαστηριακές αναλύσεις και δοκιμές 
που οδηγούν στην  επιλογή των υλικών  και στη 
διαμόρφωση της μεθοδολογίας για τη στερέωση 
των Ευπαθών Μαργαϊκών Λίθων στο Ιερό του 
Ποσειδώνος. Η επιλογή των υλικών, βασίστηκε 

Τίτλος έργου: 
Στερέωση 

των ευπαθών 
μαργαϊκών 

λίθων στο Ιερό 
του Ποσειδώνος 

στον Πόρο
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στις αρχές  και στις κατευθύνσεις που τέθηκαν  
από τη Διεύθυνση Συντήρησης του ΥΠ.ΠΟ.  

Επιστημονικός υπεύθυνος: 
Β. Αργυροπούλου, αν. καθηγήτρια, τμήμα ΣΑΕΤ
Μελετητική ομάδα: Β. Αργυροπούλου  /  Δ. Χαραλάμπους 
Η. Νομπιλάκης  /  Χ. Στεφανίδης  /  Θ. Καραμπότσος 
Φορέας χρηματοδότησης: Δήμος Νέας Σμύρνης
Προϋπολογισμός: 65.372,00 €
Διάρκεια έργου: 2004 έως 2006
Σύντομη περιγραφή 
Πρόκειται για την εκπόνηση μελέτης συντήρησης 
των εξωτερικών μνημείων του Δήμου Ν. 
Σμύρνης, προκειμένου να καταρτιστεί ένα σχέδιο 
επέμβασης για τη συντήρηση των μνημείων και 
να περιοριστεί η περαιτέρω φθορά τους. 

Τίτλος έργου: 
Συντήρηση 

μνημείων 
εξωτερικών 

χώρων του Δήμου 
Νέας Σμύρνη
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Αθήνα,
Ιανουάριος 2007
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Το παρόν έντυπο συγχρηματοδοτήθηκε 

από το ΤΕΙ Αθήνας και από τα Προγράμματα 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ).

Το  ΕΠΕΑΕΚ συγχρηματοδοτείται από την 

Ε.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο.
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Αγ. Σπυρίδωνος 122 10 Αιγάλεω
Τηλ.: 210 538 5100, fax: 210 591 1590

e-mail: info@teiath.gr, webmaster@teiath.gr
http://www.teiath.gr

ΣΧ
Ο

Λ
Η

 
ΓΡ

Α
Φ

ΙΚ
Ω

Ν
 

ΤΕ
Χ

Ν
Ω

Ν
 &

Σ Χ ΟΛ Η  Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ  &  Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α Σ

ΣΧ
Ο

Λ
Η

 
Ε

Π
Α

ΓΓ
Ε

Λ
Μ

ΑΤ
Ω

Ν
 

Υ
ΓΕ

ΙΑ
Σ 

&
 

Π
Ρ

Ο
Ν

Ο
ΙΑ

Σ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΣΧ
Ο

Λ
Η

 Γ
ΡΑ

Φ
ΙΚ

Ω
Ν

 
ΤΕ

Χ
Ν

Ω
Ν

 &
 

Κ
Α

Λ
Λ

ΙΤ
Ε

Χ
Ν

ΙΚ
Ω

Ν
 

ΣΠ
Ο

ΥΔ
Ω

Ν

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ  Κ Α Ι  Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν


