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Το ΤΕΙ Αθήνας είναι μέλος:
Της Διεθνούς Ένωσης Πανεπιστημίων

Της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιδρυμάτων
Ανώτατης Εκπαίδευσης

Ιδιοκτησία: ΤΕΙ Αθήνας
Διεύθυνση Σύνταξης:
Περικλής Λύτρας, Αν. Προέδρου ΤΕΙ Αθήνας
Επιμέλεια Σύνταξης:
Ναταλία Χατζή, Γραμματέας Αν. Προέδρου
Καλλιτεχνική Επιμέλεια:
Αβραμίδης Φίλιππος, φοιτητής Τμ. Γραφιστικής ΣΚΣ
Λιάκος Νικόλαος, φοιτητής Τμ. Γραφιστικής ΣΚΣ
Ναζλίδου Ιουλιέττα, φοιτήτρια Τμ. Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών ΣΚΣ
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Χαιρετισμός Προέδρου
ΤΕΙ Αθήνας

Η παρούσα έκδοση επιχειρεί μια λιτή και ταυτόχρονα ολοκληρωμένη καταγραφή της φυσιογνωμίας και δραστηριότητας του ΤΕΙ Αθήνας μέσω της Διοίκησής του, των Σχολών,
των Τμημάτων και των Υπηρεσιών του. Εγώ προσωπικά και
οι συνεργάτες μου Αναπληρωτές Προέδρου (Π. Καλδής,
Αικ. Λυκερίδου-Αβραμιώτη, Π. Λύτρας και Δ. Τριάντης) στη
διετία 2013-2015 επιχειρήσαμε εν μέσω όλως δυσχερών
οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών να διατηρήσουμε
το ΤΕΙ Αθήνας στην πρωτοπορία των Ελληνικών Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Πολλές διμερείς σχέσεις, μεγάλη κινητικότητα Erasmus+,
σημαντικός αριθμός Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, δημιουργία πολλών Ερευνητικών Εργαστηρίων, 25.000 και άνω
φοιτητές, περί τα 1000 διδάσκοντες μόνιμους και έκτακτους, 180 άτομα διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, πολλές
αθλητικές, καλλιτεχνικές και επιστημονικές δραστηριότητες,
εξαιρετικοί θύλακες αριστείας και πολυτελείς εγκαταστάσεις, συνθέτουν ένα πλήρες παζλ, έτσι ώστε οι απόφοιτοι
του ΤΕΙ Αθήνας, να είναι περιζήτητοι στην αγορά εργασίας.
Το μικρό αυτό ενημερωτικό έντυπο σας ξεναγεί με τρόπο
συνοπτικό και συνάμα περιεκτικό στο Ίδρυμά μας.
Καθηγητής Μιχαήλ Μπρατάκος
Πρόεδρος ΤΕΙ Αθήνας

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ
•
Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ
•
Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ
•
Ναυπηγικών Μηχανικών ΤΕ
•
Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
α) Μηχανικών Δικτύων ΤΕ
β) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΤΕ
γ) Μηχανικών Λογισμικού ΤΕ
•
Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ
α) Μηχανικών Τοπογραφίας
και Γεωπληροφoρικής ΤΕ
β) Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ
β.α) Δομοστατικών Μηχανικών ΤΕ
β.β) Μηχανικών Υποδομών ΤΕ
•
Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ)

Ευαγγελία Πρωτόπαπα, Διευθύντρια ΣΕΥΠ,
Καθηγήτρια με Αναπληρώτρια Αρετή Λάγιου,
Καθηγήτρια
Σπυρίδων Αθηναίος, Διευθυντής ΣΤΕΦ, Καθηγητής με Αναπληρώτρια Μαρία Σαμαράκου,
Καθηγήτρια
Γεώργιος Πολυχρονόπουλος, Διευθυντής ΣΔΟ,
Καθηγητής, με Αναπληρωτή Γεώργιο Γιαννακόπουλο, Καθηγητή
Νικήτας Χιωτίνης, Διευθυντής ΣΚΣ, Καθηγητής, με
Αναπληρωτή Γεώργιο Τσιούρη, Καθηγητή
Τσάκνης Ιωάννης, Διευθυντής ΣΤΕΤΡΟΔ, Καθηγητής, με Αναπληρωτή, Ευάγγελο Λάζο Καθηγητή

Γεώργιος Ιατράκης, Πρόεδρος
Τμήματος Μαιευτικής, Καθηγητής
Γεωργία Φούκα, Πρόεδρος Τμήματος
Νοσηλευτικής, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

•

Ελένη Πέτσα, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών και Τοπογράφων Μηχανικών και
Γεωπληροφορκής Τ.Ε., Καθηγήτρια

Για τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

•

•

Για τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

Β.2. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

•

•

•

•

•

Β. ΜΕΛΗ
Β.1. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ

Δήμος Τριάντης, Καθηγητής
Παναγιώτης Καλδής, Καθηγητής
Περικλής Λύτρας, Καθηγητής
Αικατερίνη Λυκερίδου-Αβραμιώτη, Καθηγήτρια
καθώς και η Γραμματέας του ΤΕΙ Αθήνας,
κ. Μαρία Ξενογιάννη.

Κάβουρας Διονύσιος
Καθηγητής, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ
Αθήνας (Αν. Πρόεδρος)

Σιώρης Ηλίας
Καθηγητής, Αντιπρύτανης (Provost)
Bolton University, UK, (Πρόεδρος).

Συμβούλιο ΤΕΙ Αθήνας

Χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκεί η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών, Ατομικών
Οργάνων και Επιτροπών του ΤΕΙ Αθήνας,
κ. Πηγή Φαναριώτη, Μόνιμο Δ.Π. Κλάδου Π.Ε.

Τα μέλη της Συνέλευσης σε περίπτωση κωλύματος ή
δικαιολογημένης απουσίας θα αναπληρώνονται από
τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

•
•
•
•

Στις συνεδριάσεις παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου,
οι Αναπληρωτές Προέδρου κ.κ.:

•

Μπρατάκος Μιχαήλ,
Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Καθηγητής

Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Σπουδαστών (δεν
έχει υποδειχθεί)
Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Σπουδαστών (δεν
έχει υποδειχθεί)

•

Α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΣΕΥΠ)

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ
•
Αισθητικής και Κοσμητολογίας
•
Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
•
Εργοθεραπείας
•
Ιατρικών Εργαστηρίων
•
Κοινωνικής Εργασίας
•
Μαιευτικής
•
Νοσηλευτικής
•
Οδοντικής Τεχνολογίας
•
Οπτικής και Οπτομετρίας
•
Προσχολικής Αγωγής
•
Ραδιολογίας και Ακτινολογίας
•
Φυσικοθεραπείας

Β.4. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Μέλη συνέλευσης
ΤΕΙ Αθήνας

Σχολές και Τμήματα
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ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ
•
Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών
•
Τεχνολογίας Τροφίμων

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΣΤΕΤΡΟΔ)

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ
•
Γραφιστικής
α) Γραφιστικής
β) Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
•
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και
Σχεδιασμού Αντικειμένων
•
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
•
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΚΣ)

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ
•
Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
•
Εμπορίας και Διαφήμισης
•
Διοίκησης Επιχειρήσεων
α) Διοίκησης Επιχειρήσεων
β) Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
γ) Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ)

Κλειώ Σγουροπούλου, Πρόεδρος Τμήματος
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια

Γεώργιος Πιερράκος, Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γεώργιος Γιαννακόπουλος, Πρόεδρος Τμήματος
Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Καθηγητής

Ελένη Τάτλα, Πρόεδρος Τμήματος Εσωτερικής
Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ευαγγελία-Μαρίνα Τσίλαγα, Πρόεδρος Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης,
Καθηγήτρια

Ευάγγελος Λάζος, Πρόεδρος Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων, Καθηγητής
Ηλίας Κόρκας, Πρόεδρος Τμήματος Οινολογίας &
Τεχνολογίας Ποτών, Αναπληρωτής Καθηγητής

•
•

•

Κώτση Βασιλική, Εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Π.
& Τ.Ε.
Ιωάννα Κόντε, Εκπρόσωπος των μελών Δ.Π.
Κορδάς Απόστολος, Εκπρόσωπος των μελών
Ε.ΔΙ.Π.

Β.3. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (συμμετέχουν στις
συνεδριάσεις της Συνέλευσης, με δικαίωμα ψήφου,
όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ζητήματα της
αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού)

•

•

Για τη Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής

•

•

Για τη Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών

•

•

Για τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

•

Χαρδαλούπας Ιωάννης
Καθηγητής, Imperial College of London, UK

Χαμπαρλής Χρήστος
Συνταξιούχος Δημοσίου, πρώην Επίτροπος Ελέγχου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου

Σταυριανέας Νικόλαος
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ

Ξυδέας Κωνσταντίνος
Καθηγητής Πανεπιστημίου, Lancaster University, UK

Κουτούπης Θαλής-Σταύρος
Σύμβουλος Επικοινωνίας

Εξωτερικά μέλη:

Τα μέλη του Συμβουλίου, καθηγητές Αικ. Λυκερίδου και
Περ. Λύτρας, παραιτήθηκαν λόγω εκλογής τους σε θέσεις
Αναπληρωτή Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας.

Τομάρας Πέτρος
Καθηγητής, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, ΤΕΙ Αθήνας

Παναγιάρης Γεώργιος
Καθηγητής, Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών
Σπουδών, ΤΕΙ Αθήνας

Μπάκας Αθανάσιος
Αν. Καθηγητής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ΤΕΙ Αθήνας

Βουθούνης Παναγιώτης
Καθηγητής, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών.

Βλασσάς Γρηγόριος
Καθηγητής, Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών
Σπουδών, ΤΕΙ Αθήνας

Εσωτερικά μέλη:
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Γραφείο Διεθνών Σχέσεων

Erasmus/Studies: πραγματοποίηση
περιόδου σπουδών σε Ίδρυμα του
εξωτερικού
2013-2014: 176 εξερχόμενοι φοιτητές, 93
εισερχόμενοι φοιτητές, για 3μηνη ή 6μηνη περίοδο σπουδών στο ΤΕΙ Αθήνας, 101 εξερχόμενα
μέλη Ε.Π., Ε.ΤΕ.Π. και Δ.Π., 57 εισερχόμενα μέλη
Εκπαιδευτικού και Διοικητικού Προσωπικού, στο
πλαίσιο των δράσεων διδασκαλίας και επιμόρφωσης του προγράμματος Erasmus+. Συνολική
επιχορήγηση για την κάλυψη των ανωτέρω
δράσεων (μετακινήσεις για σπουδές, διδασκαλία,
επιμόρφωση) 432.571,41 €
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2014-2015: 145 εξερχόμενοι φοιτητές, 80 εισερχόμενοι φοιτητές για 3μηνη ή 6μηνη περίοδο
σπουδών στο ΤΕΙ Αθήνας, 92 εξερχόμενα μέλη
Ε.Π., Ε.ΤΕ.Π. και Δ.Π., 62 εισερχόμενα μέλη Ε.Π.
και Δ.Π. στο πλαίσιο των δράσεων διδασκαλίας
και επιμόρφωσης του προγράμματος Erasmus+.
Συνολική επιχορήγηση για την κάλυψη των
ανωτέρω δράσεων (μετακινήσεις για σπουδές,
διδασκαλία, επιμόρφωση) 388.805,00 €
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Erasmus/Placement (πραγματοποίηση
πρακτικής άσκησης σε φορείς του εξωτερικού)
•

•
•
•
•

•

•
•
•

TEI Αθήνας: διοικητικός και οικονομικός
συντονισμός των εξερχομένων για πρακτική
άσκηση στο εξωτερικό, φοιτητών 14 Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας
2013-2014: 91 μετακινούμενοι φοιτητές και
συνολική επιχορήγηση 369.363,44 €.
2014-2015: 100 μετακινούμενοι φοιτητές
και συνολική επιχορήγηση 242.813,78 €
Δραστηριότητες ενημέρωσης για τους φοιτητές και το προσωπικό του Ιδρύματος
Επικαιροποιημένη ιστοσελίδα με αναλυτικές
πληροφορίες για το Πρόγραμμα προς ενημέρωση όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας
http://www.teiath.gr/diethnwn
Ηλεκτρονική, τηλεφωνική και προφορική
ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με την
διαδικασία συμμετοχής στο Πρόγραμμα και
με οποιαδήποτε νέα πληροφορία - διευκρινιστική οδηγία ανακοινωθεί από την Εθνική
Μονάδα Συντονισμού (ΙΚΥ).
Ενημερώσεις των ακαδημαϊκών υπευθύνων
των Τμημάτων και παρότρυνση για αύξηση
της κινητικότητας
Εξεύρεση θέσεων σε φοιτητές, τόσο για
σπουδές όσο και για πρακτική άσκηση
Παροχή αδειών στους φοιτητές για τη
γλωσσική προετοιμασία όσων μετακινούνται
για σπουδές ή πρακτική άσκηση. Γλωσσική
προετοιμασία μέσω της υλοποίησης τεστ
γλωσσικής αξιολόγησης πριν και μετά την
μετακίνησή τους, παρακολούθηση γλωσσικών μαθημάτων κατά τη διάρκεια των
σπουδών ή της πρακτικής άσκησης.
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Διεθνής κινητικότητα
•
Δράση «Διεθνής Κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων
(ΚΑ107)»
•
Έγκριση 45 θέσεων συμμετεχόντων (εξερχομένων και εισερχομένων για σπουδές, διδασκαλία,
επιμόρφωση)
•
Εγκεκριμένες χώρες προς σύναψη διμερών συμφωνιών: Αίγυπτος, Ιορδανία, Ουκρανία, Ρωσία,
Κιργιστάν, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Αλβανία,
Μαυροβούνιο, Σερβία, Κίνα
•
Συνολικό ποσό επιχορήγησης: 117.510,00€ για
τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη (2015-2016 και
2016-2017)
Διμερείς συμφωνίες
•
440 διμερείς συμφωνίες τα τελευταία 2 ακαδημαϊκά έτη στο πλαίσιο του Προγράμματος
Erasmus+

Κατανομή διμερών συμφωνιών ανά Σχολή:
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών:		
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας:

183
69

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας: 		

104

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών: 		

66

Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής:

18
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Ερευνητικά Εργαστήρια
Επιτροπή Ερευνών

Ερευνητικά Εργαστήρια
Στη Συνέλευση του ΤΕΙ Αθήνας (πρακτικό 28/08.10.2014)
αποφασίστηκε η Ίδρυση (35) Εργαστηρίων, τα οποία ανά
Σχολή του ΤΕΙ Αθήνας είναι τα ακόλουθα:

Α. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
1.Εργαστήριο Προηγμένων Συστημάτων Γνώσης Εικόνας
και Πληροφορίας
2.Εργαστήριο Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων
και Δικτύων
3.Εργαστήριο Τεχνολογίας Υπολογιστικών Συστημάτων,
Βελτιστοποίησης και Ανάλυσης Δεδομένων
4.Εργαστήριο Μικροσυστημάτων, Αισθητήρων, Ενσωματωμένων διατάξεων και Αυτοματισμού
5.Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών
6.Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
7.Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας
8.Εργαστήριο Ακτινοφυσικής, Τεχνολογίας Υλικών
και Βιοϊατρικής Απεικόνισης
9.Εργαστήριο Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων
10.Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Συστημάτων
Ηλεκτρονικής Μάθησης
11.Εργαστήριο Ενεργειακών Εφαρμογών και Συστημάτων
εξοικονόμησης ενέργειας
12.Εργαστήριο Ναυπηγικής και Ναυτικής Μηχανολογίας
13.Εργαστήριο Συστημάτων Γεωπληροφορικής και Μεταφορών - S.O.C.R.A.T.E.S. (Society for Organizations
Cartography Remote Sensing / Road Design and
Applications using Technology/ Transport Engineering on
Earth and Space)
14.Εργαστήριο Γεωχωρικής Τεχνολογίας
15.Εργαστήριo Εφαρμοσμένης Μηχανικής
16.Eργαστήριο Διαχείρισης Δεδομένων Πληροφορίας
και Γνώσης
Β. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
1.Εργαστήριο Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
2.Εργαστήριο Κοινωνικής Καινοτομίας, Υγείας, Κοινωνική
Προστασίας, Κοινωνική Επιχειρηματικότητας
3.Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού και Εφαρμοσμένης
Τουριστικής Επιχειρησιακής Έρευνας
4.Εργαστήριο Έρευνας Μάρκετινγκ και Διαφήμισης
5.Εργαστήριο Διαχείρισης της Πληροφορίας

Γ. Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
1.Εργαστήριο Μελέτης και Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Πολιτιστικών Αγαθών
2.Εργαστήριο Συντήρησης Υλικών Δομής και Στοιχείων
Διακόσμου Αρχιτεκτονικών Μνημείων
3.Εργαστήριο Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Μέσων
Οπτικής Επικοινωνίας
4.Εργαστήριο Προηγμένων Διεπιστημονικών Εφαρμογών
στη Συντήρηση-Ανάδειξη Εικαστικών Έργων και Βιβλιακού Αρχειακού Υλικού /ART-ICON
5.Εργαστήριο Σχεδιασμού (design) και Αρχιτεκτονικής
Εσωτερικών Χώρων
6.Εργαστήριο Φωτογραφίας, Βίντεο 2D, 3D Animation
-Ηλεκτρονικής και Έντυπης Οπτικής Επικοινωνίας
και Δημοσιότητας
7.Εργαστήριο Χώρος, Αισθητική και Αειφορία
Δ. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
1.Εργαστήριο Νοσηλευτικής Αποκατάστασης Χρονίως
Πασχόντων
2.Εργαστήριο Οπτικής Μετρολογίας
3.Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας
Ε. Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
1.Εργαστήριο Χημείας, Ανάλυσης και Σχεδιασμού Διεργασιών
Επεξεργασίας Τροφίμων
2.Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων
και Ποτών
3.Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Οίνου και Ποτών
4.Εργαστήριο Αμπελουργίας και Διαχείρισης Αμπελοοϊνικού
Τομέα
Σημειώνεται ότι στο ΦΕΚ 515/Β’/03.04.2015 δημοσιεύτηκε
η Ίδρυση των ανωτέρω Εργαστηρίων καθώς και μια σύντομη
περιγραφή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας τους.

Η Φυσιογνωμία του ΤΕΙ Αθήνας
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Προγράμματα
Μεταπτυχιακών
Σπουδών

ΠΜΣ
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2. MSc in Energy

Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικών
Ερευνών
Ο τίτλος σπουδών απονέμεται από κοινού από τους τρεις (3) φορείς
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Συμμετοχή του ΤΕΙ Αθήνας
σε Διεθνή & Ευρωπαϊκά
Εκπαιδευτικά Δίκτυα

•
•
•
•
•
•
•
•
•

European Association of Erasmus Coordinators
European Network for Conservation-Restoration
Education (EnCORE)
International Association of Universities and
Colleges of Art, Design and Media
International Circle of Educational Institutes for
Graphic Arts, Technology and Management
The International Association of Research
Organizations for the Information, Media and
Graphic Arts Industries
Organic electronics Association
European graphic media Industry network
Printing Industry Research Network
European Federation for Print and Digital
Communication

•
•
•
•
•
•
•

World Association of Newspapers and news
publishers
Institute of Microelectronics, Electromagnetism
and Photonics
Network organization of International institutions
for Higher Education and Research in Oenology
& Viticulture
Association of International Accountants
European Association of Schools of Social Work
European Network for Education and High
Performance Sport (EAS)
Eurasmus
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Λυκερίδου – Αβραμιώτη Αικατερίνη
Αναπληρώτρια Προέδρου
Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας

Μονάδα Διασφάλισης
Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)

Στο πλαίσιο της ΜΟΔΙΠ και του έργου ΜΟ.ΔΙ.Π., υλοποιήθηκε μια σειρά δράσεων σχετικά με το συντονισμό και την
υποστήριξη των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας
του Ιδρύματος. Αναλυτικά οι άξονες στους οποίους εστίασε
η ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Αθήνας κατά την τελευταία διετία ήταν
οι ακόλουθοι :
1.Ολοκλήρωση των Εξωτερικών Αξιολογήσεων πέντε (5)
Τμημάτων του Ιδρύματος, τα οποία δεν είχαν αξιολογηθεί
προγενέστερα.
2.Εκπόνηση Έκθεσης Αυτό-αξιολόγησης του ΤΕΙ Αθήνας
για τα έτη 2009-2013 με βάση τις οδηγίες και το πρότυπο
αξιολόγησης της Α.ΔΙ.Π. Η τελική ΄Εκθεση Αυτό-αξιολόγησης υπεβλήθη στην ΑΔΙΠ στις 21/7/2014 και εγκρίθηκε
από αυτήν στις 13/7/2015.
3.Το έργο του ΕΣΠΑ «ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Αθήνας, MIS 298323»
χρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με χρονική διάρκεια
υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου από 01.07.2010 έως
31.10.2015 και συνολικό προϋπολογισμό 442.800,00 €,
έχει ως σκοπό την οργάνωση, ανάπτυξη και υποστήριξη ενός
συστήματος διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του
εκπαιδευτικού έργου του ΤΕΙ Αθήνας και την υποστήριξη της
οργάνωσης και της λειτουργίας της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται πλέον ηλεκτρονικά με χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ
Αθήνας (https://modipapp.teiath.gr).
4.Δράσεις προβολής και δημοσιότητας του έργου της ΜΟ.
ΔΙ.Π., όπως η 4η Ημερίδα της με τίτλο “Ποιότητα & Πιστοποίηση της Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Αθήνας” τον Απρίλιο 2014
στην Αθήνα. Η Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. συμμετείχε, μετά
από πρόσκληση της Α.ΔΙ.Π., σε ενημερωτικές συναντήσεις
σχετικά με την εξωτερική αξιολόγηση των Ιδρυμάτων.
(Ιανουάριος και Μάιος 2015).
5.Η ΜΟ.ΔΙ.Π. κατά το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 2013
- Σεπτέμβριος 2015, συμμετείχε με εισηγήσεις προβολής
του έργου της σε 2 διεθνή επιστημονικά συνέδρια και σε 4
εθνικά συνέδρια - ημερίδες.

Επιπρόσθετες Δράσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π :
•

Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα αίτια καθυστέρησης ολοκλήρωσης των σπουδών των φοιτητών

•

Αναβάθμιση Ιστοσελίδας ΜΟ.ΔΙ.Π.

•

Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης του ερευνητικού
έργου των μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ
Αθήνας

•

Ανάρτηση στις ιστοσελίδες των Τμημάτων όλων των
στοιχείων που έχουν στόχο την εξωστρέφεια και
αναγνωρισιμότητα του Ιδρύματος

•

Δημιουργία γραφείου Ποιότητας στο ΤΕΙ Αθήνας

•

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO)

•

Επιμόρφωση Διοικητικού Προσωπικού ΤΕΙ Αθήνας

•

Θέματα Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ Αθήνας

Η Φυσιογνωμία του ΤΕΙ Αθήνας
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Η Βιβλιοθήκη
του ΤΕΙ Αθήνας

Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Αθήνας συνεχίζει τον εμπλουτισμό
της με έντυπο και μη έντυπο υλικό αυξάνοντας τη συλλογή
της σε 90.000 τόμους βιβλίων. Οι συνδρομές των έντυπων
περιοδικών ανανεώθηκαν για τα έτη 2012, 2013, 2014.
Η Βιβλιοθήκη συμμετείχε στο Ερευνητικό Πρόγραμμα της
Ψηφιακής Σύγκλισης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Επιπλέον συμμετέχει
στο πρόγραμμα ILSAS (το Νέο Ολοκληρωμένο Σύστημα
Μηχανογράφησης και Ψηφιακών Υπηρεσιών των Ακα-

δημαϊκών Βιβλιοθηκών). Ο αριθμός των εγγεγραμμένων
μελών της Βιβλιοθήκης αυξήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος
2014-2015.
Στη συνέχεια σημειώνουμε συνοπτικά τις διαθέσιμες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, έντυπες και ηλεκτρονικές με τα
αντίστοιχα links.
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«Ελεύθερο Ανοικτό
Πανεπιστήμιο Δήμου Αιγάλεω»
με τη συμβολή του ΤΕΙ Αθήνας
Δανεισμός βιβλίων -Πληροφορίες
gcha@teiath.gr
Ηλεκτρονικός δημόσιος κατάλογος (OPAC):
www.library.teiath.gr/search
(Tο link είναι απενεργοποιημένο καθώς είναι σε εξέλιξη η
μετάβαση στο νέο κοινό ηλεκτρονικό σύστημα ακαδημαϊκών
βιβλιοθηκών ILSAS).
Συλλογικός Κατάλογος των Ελληνικών
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών www.unioncatalog.gr
ιστότοπος Ζέφυρος zephyr.lib.uoc.gr
Διαδανεισμός μεταξύ της Βιβλιοθήκης
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και όλων των
ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών της Ελλάδος
www.library.teiath.gr/_hires/index_files/servicesloc.htm
και στο e-mail: definda@teiath.gr
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης
Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ eudoxus.gr
Ξεναγήσεις και εισαγωγικά σεμινάρια
στους φοιτητές του Τ.Ε.Ι. και σε μαθητές σχολείων σχετικά
με τις έντυπες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης
akostop@teiath.gr
Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών (HEAL-Link)
www.heal-link.gr/
Αναζήτηση άρθρων από ηλεκτρoνικές
βάσεις δεδομένων (Science Direct, PubMed, Google
Scholar κ.λπ.).
Παραγγελία αντιγράφων άρθρων επιστημονικών περιοδικών
μέσω ηλεκτρονικού συστήματος διαδανεισμού του Ε.Κ.Τ.
eskep.ekt.gr/eskep/
Πρόσβαση στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ΥΠΑΤΙΑ
hypatia.teiath.gr/xmlui/

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΤΕΙ Αθήνας με το Δήμο
Αιγάλεω, όπως αυτό ορίζεται από το Πρωτόκολλο που
υπογράφηκε μεταξύ των δύο μερών την 30η Οκτωβρίου
2014, ενεργοποιήθηκε ο θεσμός του «Ελεύθερου Ανοικτού
Πανεπιστημίου» του όμορου Δήμου, στο οποίο το Τ.Ε.Ι.
Αθήνας προσφέρει το εκπαιδευτικό δυναμικό από τις πέντε
(5) Σχολές του για διαλέξεις και εισηγήσεις ανά δεκαπενθήμερο, σε θέματα ευρύτερου κοινωνικού, οικονομικού,
τεχνολογικού, καλλιτεχνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος για τους δημότες.
Από την πλευρά του, ο Δήμος Αιγάλεω συνεισφέρει με τη
διάθεση των κατάλληλων χώρων και μέσων για την εκπαιδευτική διαδικασία.
Ο θεσμός ενεργοποιήθηκε «πιλοτικά» από την 21η Μαρτίου
έως τη 16η Ιουνίου 2015.
Οι διαλέξεις που πραγματοποιήθηκαν, ήταν οι εξής:
•
«Καινοτομίες στη Συσκευασία – Συμβατική και Έξυπνη
Συσκευασία»,
•
«Οικιακή Υγιεινή – Κίνδυνοι και Λύσεις»,
•
«Ραδιενέργεια, Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες και Ακτινοπροστασία»,
•
«Η επίδραση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου
στον τρόπο ζωής το ασθενή και της οικογένειάς του»,
•
«Ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών στη ζωή μας»,
•
«Βλαβερές επιπτώσεις στο δέρμα από την ηλιακή ακτινοβολία και η προστασία του δέρματος με τη χρήση
αντιηλιακών προϊόντων»,
•
«Οι χάρτες και η ιστορία τους: Η χαρτογραφία των
Ελλήνων»,
•
«Γλαύκωμα, σιωπηρός κλέφτης της όρασης, πρόληψη
και αντιμετώπιση».
Η επιτυχία του 1ου κύκλου προς τους δημότες ήταν τέτοια,
ώστε οδήγησε στον άμεσο σχεδιασμό ενός νέου κύκλου
σεμιναρίων για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, με έναρξη
το Νοέμβριο 2015.
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Τρίαντης Δήμος
Αναπληρωτής Προέδρου
Πρόεδρος Επιτροπής
Εκπαίδευσης και Ερευνών

Επιτροπή Εκπαίδευσης
και Ερευνών και Ε.Λ.Κ.Ε

Η περίοδος των ακαδημαϊκών ετών 2013-14 και 2014-15
στα θέματα της ΄Ερευνας και της Εκπαίδευσης γενικότερα του
ΤΕΙ Αθήνας, περιλαμβάνει μία σειρά κύριων επιτευγμάτων. Το
΄Ιδρυμα διαθέτει σήμερα έναν ώριμο οργανισμό, τον Ειδικό
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), που διαχειρίζεται
σημαντικό αριθμό Προγραμμάτων συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του ΤΕΙ Αθήνας.

•

Η έκδοση ερευνητικών πεπραγμένων για την τετραετία
2010-13. Η συμβολή της ΜΟΔΙΠ στην ανωτέρω
δράση αποδείχθηκε σημαντική. Κοινή επιδίωξη πρέπει
να είναι για την ερχόμενη τετραετία η αύξηση κατά
30% των επίσημα καταγραμμένων δεικτών τόσο σε
επιστημονικές δημοσιεύσεις, όσο και σε ανάληψη και
υλοποίηση ερευνητικών έργων .

Η Επιτροπή Ερευνών και ο Ε.Λ.Κ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας είναι επιφορτισμένοι με τις ακόλουθες βασικές αρμοδιότητες:

•

Η καθιέρωση ετήσιων ημερίδων προβολής του ερευνητικού έργου, απευθυνόμενοι κυρίως στην κοινωνία, στις
επιχειρήσεις και σε ερευνητικούς εταίρους των Ερευνητικών Κέντρων και των ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.

•

Η καθιέρωση ετήσιων festivals ανοικτών Εργαστηρίων ανά Σχολή – Τμήμα – Εργαστήριο που θα
απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου. Πιλοτικά η δράση
αυτή μπορεί να γίνει με την έναρξη του ακαδημαϊκού
έτους 2014-15.

•

Η ενίσχυση της αριστείας με την καθιέρωση βραβείων
ερευνητικής διάκρισης σε καθηγητές του Ιδρύματος,
με κριτήριο το αυτοδύναμο ερευνητικό έργο που
υλοποιούν στο ΤΕΙ Αθήνας, δίνοντας έμφαση στους
νέους ερευνητές.

•

Η καθιέρωση βραβείων σε φοιτητές προπτυχιακούς
και μεταπτυχιακούς. Ως προς αυτό απαιτείται η
δραστηριοποίηση των Σχολών σε συνεργασία με την
Επιτροπή Ερευνών.

•

Ανάπτυξη ερευνητικών δομών και Εργαστηρίων.

•

Ενίσχυση και διεύρυνση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

•

Υποστήριξη της έρευνας.

•

Εγκατάσταση του Πληροφοριακού Συστήματος
resCom.

•

Σύσταση Γραφείου Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων.

•

Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητών του ΤΕΙ
Αθήνας για το έτος 2015.

•

Ανάπτυξη ερευνητικών δομών και Εργαστηρίων.

•

Η επεξεργασία και υποβολή προτάσεων προς την Συνέλευση του ΤΕΙ Αθήνας για την ερευνητική πολιτική του.

•

Η έγκριση προτάσεων για χρηματοδότηση των ερευνητικών, αναπτυξιακών και επιμορφωτικών έργων και την
διαχείριση αυτών.

•

Η επικαιροποίηση του οδηγού χρηματοδότησης.

•

Η ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας σχετικά
με ερευνητικά προγράμματα.

•

Η διαχείριση αρχείου τελικών επιστημονικών και οικονομικών απολογισμών διαχειριζόμενων έργων.

Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας
την περίοδο από το Δεκέμβριο 2014 έως Φεβρουάριο 2015,
εκπόνησε το στρατηγικό σχέδιο που αφορά την ερευνητική
πολιτική του Ιδρύματος για την επόμενη τετραετία, η οποία
εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της 07-05-2014 από τη Συνέλευση του ΤΕΙ Αθήνας.
Δράσεις – Επιδιώξεις της Ε.Ε.Ε.
•

Υποστήριξη της έρευνας και διεύρυνση των ερευνητικών συνεργασιών δεδομένου ότι ένας βασικός
παράγοντας αναγνωρισιμότητας του Ιδρύματος είναι
και η υψηλής ποιότητας και αναγνωρισμένη ερευνητική δραστηριότητα των μελών του, προβλέπονται οι
ακόλουθες δράσεις, που σχετίζονται με την ανάδειξη
του πάσης φύσεως ερευνητικού έργου που διεξάγεται
στο ΤΕΙ Αθήνας, όπως:
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε.Ε.Ε.
Διοργάνωση ημερίδας: Στο πλαίσιο της προβολής της
ερευνητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος μας, την Τετάρτη
11 Ιουνίου του 2014 στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ έλαβε
χώρα μια ημερίδα με την επωνυμία: «Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΤΕΙ
ΑΘΗΝΑΣ» - Μια γνωριμία με τις ερευνητικές δραστηριότητες
και τα ερευνητικά έργα που διεξάγονται στο ΤΕΙ Αθήνας.
Διοργάνωση Διεθνούς Συνέδριου: Στο πλαίσιο δράσεων
δημοσιότητας και διάχυσης αποτελεσμάτων, ερευνητικών
έργων που διεξήχθησαν στο ΤΕΙ Αθήνας και χρηματοδοτήθηκαν κυρίως από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση &
Δια Βίου Μάθηση - ΕΠΕΔΒΜ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ),
αποφασίστηκε να διοργανωθεί το διεθνές επιστημονικό
συνέδριο με τίτλο: “Science in Technology - SCinTE 2015”,
τον Νοέμβριο του 2015.
Υποστήριξη Συνεδρίων: Η Επιτροπή Ερευνών και ο ΕΛΚΕ
σαφώς προσανατολισμένοι στην υποστήριξη διενέργειας
και οργάνωσης διεθνών συνεδρίων από τα τμήματα του
ΤΕΙ Αθήνας υπήρξε χορηγός και στήριξε την διεξαγωγή των
ακολούθων συνεδρίων :
•

Του διεθνούς συνεδρίου με την επωνυμία «Η συντήρηση
της πολιτιστικής κληρονομιάς: Προκλήσεις και επαναπροσδιορισμοί» που συνδιοργανώθηκε από την Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 25-29 Μαΐου 2015 στην Αθήνα, στο χώρο της
Τεχνόπολης στο Γκάζι και στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης.

•

Του διεθνούς συνεδρίου «Conference on BioMedicalInstrumentation and relatedEngineering and
PhysicalSciences (BIOMEP 2015)» που οργανώθηκε
από το Τμήμα Μηχανικών Βιοιατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε.
του ΤΕΙ Αθήνας και πραγματοποιήθηκε στις 18 έως 20
Ιουνίου 2015, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: ΑΡΙΣΤΕΙΑ
Ι- «MedicalImageScienceThroughLuminescence». Με
δεδομένο ότι το έτος 2015 αποτελεί το παγκόσμιο έτος
φωτός η θεματολογία του συνεδρίου ήταν κυρίως εστιασμένη στην απεικόνιση και στα φθορίζοντα υλικά. Στο
συνέδριο παρουσιάστηκαν 123 εργασίες ως προφορικές
ή αναρτημένες ανακοινώσεις, ενώ οι σύνεδροι (της
ημεδαπής και αλλοδαπής) ξεπέρασαν τους 200.

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών και Ε.Λ.Κ.Ε

Δημόσιες Σχέσεις
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Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

•
•

•
•

Διοργάνωση και ομαλή διεξαγωγή των τελετών
καθομολόγησης (ορκωμοσιών) των αποφοίτων
του ΤΕΙ Αθήνας (Μάιος - Ιούνιος).
Καθιέρωση της χρήσης τηβέννων κατά τις τελετές καθομολόγησης από τον Ιούνιο 2014, τόσο
για τους αποφοίτους, όσο και για τους Διευθυντές Σχολών και τους Προέδρους Τμημάτων.
Καθορισμός νέων διαδικασιών για τις τελετές
καθομολόγησης.
Καθημερινή ηλεκτρονική αποστολή των δημοσιευμάτων του ημερήσιου τύπου (εφημερίδων και
portal) που αφορούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
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Έκδοση καρτών εισόδου στο Γυμναστήριο του
Ιδρύματος: 405 (2013-2014), 575 (2014-2015
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Έκδοση καρτών εισόδου οχημάτων στους
χώρους στάθμευσης του ΤΕΙ Αθήνας (Κεντρική,
Ανατολική, Δυτική πύλη): 1.075 (2013-2014),
1.175 (2014-2015)
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Ξενάγηση μαθητών σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 12 (2013-2014), 17 (20142015)
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Λύτρας Περικλής
Αναπληρωτής Προέδρου
Πρόεδρος ΙΔΒΕ ΤΕΙ Αθήνας

Ινστιτούτο Δια Βίου
Εκπαίδευσης ΤΕΙ Αθήνας

Το ΙΔΒΕ του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου 3369/2005 με τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ.
65107/Ε5 Υπουργικής Απόφασης, ΦΕΚ 1229/ 23-6-09.
Η λειτουργία του ΙΔΒΕ στο ΤΕΙ Αθήνας ολοκληρώνει τον
τεχνολογικό του χαρακτήρα αναπτύσσοντας ένα πεδίο
δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση των
γνώσεων και των δεξιοτήτων των αποφοίτων σε άμεση
σύνδεση με τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας.
Τα Ίδρυμα διαθέτει εκπαιδευτικό και επιστημονικό προσωπικό με σημαντική εμπειρία επιτυχούς υλοποίησης σχετικών
δράσεων καθώς και άρτιες υποδομές, και στοχεύει στην
παροχή υψηλής ποιότητας δια βίου εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία της γενικότερης δραστηριότητάς του, όπως
οι τεχνολογικές εφαρμογές στις ειδικότητες των μηχανικών,
η οικονομία και διοίκηση, ο τουρισμός, η υγεία, η κοινωνική
πρόνοια, η διατροφή, κ.λπ.
Άμεσα ωφελούμενοι από τις δράσεις του ΙΔΒΕ είναι οι πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης στους οποίους απευθύνονται
τα προγράμματά του. Η παρακολούθηση των προγραμμάτων
αυτών συντελεί στην ενίσχυση/εξειδίκευση των γνώσεων και
δεξιοτήτων των αποφοίτων, ιδιαίτερα σε θέματα νέων τεχνο-

λογιών και πρακτικών αιχμής, όπως αυτές ενσωματώνονται
στην παραγωγική διαδικασία, με αποτέλεσμα την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητάς τους και την αύξηση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Έμμεσα ωφελείται η
παραγωγική διαδικασία σε όλους τους παραπάνω τομείς, καθώς και το ΤΕΙ Αθήνας, με την εισροή πρόσθετων κονδυλίων
από την υλοποίηση των νέων δραστηριοτήτων εκπαίδευσης
και την ενίσχυση της σύνδεσής του με παραγωγικούς φορείς
και με φορείς απασχόλησης των πτυχιούχων.
To ΙΔΒΕ του ΤΕΙ Αθήνας έχει αναπτύξει και αξιοποιεί μια
λειτουργική οργανωτική δομή για την αποδοτική υποστήριξη
των δραστηριοτήτων του παρέχοντας τα απαραίτητα εργαλεία (εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, αναλυτικό πλαίσιο
εκπαιδευτικού σχεδιασμού και διαδικασιών οικονομικής
διαχείρισης προγραμμάτων ΔΒΕ) και υπηρεσίες (ανεξάρτητο
γραφείο και ιστότοπος http://idve.teiath.gr) στην κοινότητά
του. Σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού, έμφαση δόθηκε
στη διαμόρφωση και αποτύπωση των στρατηγικών αξόνων
που καθορίζουν τον ορίζοντα προτεραιοτήτων και ενεργειών του Ινστιτούτου και αποτελούν το εφαλτήριο για τη
στοχευμένη υλοποίηση των δράσεών του. Οι δράσεις αυτές
αφορούν:
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Α. Στη σχεδίαση και οργάνωση ανταγωνιστικών ΠΔΒΕ,
με έμφαση στη συστηματοποίηση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας συμβατικού και
ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, την αξιοποίηση νέων
τεχνολογιών για την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και
τη διασφάλιση ποιότητας. Στην παρούσα φάση, παρέχονται συνολικά 15 αυτοχρηματοδοτούμενα ΠΔΒΕ: 3 από τη
ΣΤΕΦ, 5 από τη ΣΕΥΠ, 5 από τη ΣΔΟ, 1 από τη ΣΓΤΚΣ, σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, και 1 από το ίδιο
το ΙΔΒΕ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης,
το ΙΔΒΕ του ΤΕΙ Αθήνας συντόνισε την υποβολή προτάσεων
συγχρηματοδοτούμενων ΠΔΒΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (ΔΒΜ) ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση
Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ και υποστηρίζει την προώθηση και
υλοποίησή τους.
Β. Στην ανάπτυξη ισχυρών εθνικών και διεθνών συνεργειών
σε όλους του τομείς δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου. Το
ΙΔΒΕ του ΤΕΙ Αθήνας συνεργάζεται και συμμετέχει ενεργά
σε δράσεις εθνικών και Ευρωπαϊκών φορέων με στόχο
τη διαμόρφωση πολιτικών στο πλαίσιο της ΔΒΜ, όπως ο
ΕΟΠΠΕΠ, ο ΕΛΟΤ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης και
ο ISO. Έχει συνάψει πλήθος πρωτοκόλλων συνεργασίας με
επαγγελματικούς, κοινωνικούς, κρατικούς φορείς καθώς και
με άλλους φορείς δια βίου μάθησης (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου, Εμπορικός Σύλλογος Λήμνου, Δήμος
Δελφών, Κέντρο Πρώιμης Παρέμβασης &Αποκατάστασης
του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων “Π.& Α. Κυριακού”, ΚΔΒΜ
Τεχνική Εκπαιδευτική, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
ΑΠΟΨΗ Α.Ε., OPTIMUM Business Consultants, PRO.EX. O.E.)
Γ. Στην υλοποίηση δράσεων έρευνας και καινοτομίας στο
χώρο της ΔΒΜ. Στο πλαίσιο των ερευνητικών συνεργειών
του, το ΙΔΒΕ υπέβαλε το 2014 και το 2015, έξι (6) προτάσεις στο πλαίσιο Erasmus+ (Strategic Alliances for Higher
Education and VET, Capacity Building for Higher Education)
και μία (1) πρόταση, ως συντονιστής φορέας, στο πλαίσιο
H2020-YOUNG-SOCIETY-2015. Δύο από τις υποβληθείσες
προτάσεις Erasmus+ εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση και
υλοποιούνται από το ΙΔΒΕ, ενώ εκκρεμεί η αξιολόγηση της
πρότασης “Smart Inclusive Lifelong Learning for Youth”
που υποβλήθηκε στο πλαίσιο Horizon 2020.
Δ. Στην παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης ποιότητας προς
τρίτους. Η δράση αυτή προάγει την εφαρμογή συστημάτων
ποιότητας σε φορείς και προγράμματα εκτός του ΤΕΙ Αθήνας,
καθιστά το ΙΔΒΕ πρωτοπόρο στο χώρο της διασφάλισης
ποιότητας στη ΔΒΜ και αποφέρει σημαντικούς οικονομικούς

πόρους για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας του.
Ε. Στη δημοσιότητα και διάχυση των δράσεων και των
επιτευγμάτων του ΙΔΒΕ. συμμετείχαν κατά την προηγούμενη διετή περίοδο σε πληθώρα εκδηλώσεων, ημερίδων
και διεθνών συνεδρίων με προσκλήσεις ομιλίας (Ημερίδα
“Έρευνα, Καινοτομία και Πρότυπα” με συν-διοργανωτές τον
ΕΣΥΠ-ΕΛΟΤ και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Επιστημονική Ημερίδα “Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση στο πεδίο των Γραφικών Τεχνών” που διοργανώθηκε από το Τμήμα Τεχνολογίας
Γραφικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας, “Oxford Symposium:
Global Higher Education in the 21st Century” με συντονιστή
διοργάνωσης το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, κ.λπ.)
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Εκδήλωση για τα 30
χρόνια από την ίδρυση
του ΤΕΙ Aθήνας

«Nα δοθεί η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών
και να μετονομασθούν τα ΤΕΙ σε Τεχνολογικά Πανεπιστήμια»
Την έκκληση αυτή απηύθυνε ο πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας, Καθηγητής Μιχαήλ Μπρατάκος, στην
εορταστική εκδήλωση για τα 30 χρόνια του ΤΕΙ Αθήνας, στην οποία μεταξύ άλλων βραβεύθηκε
ο ιδρυτής των ΤΕΙ, τ. πρόεδρος της Βουλής, Απ. Κακλαμάνης, ενώ μήνυμα απηύθυνε ο υπουργός
Παιδείας, Ανδρέας Λοβέρδος και ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΙΘ, Αθανάσιος Κυριαζής.

ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Στο μήνυμά του ο υπουργός Παιδείας, Α. Λοβέρδος, τονίζει
τα εξής: «Τριάντα χρόνια από την οραματική ίδρυση του
ΤΕΙ Αθηνών, η επιλογή δικαιώθηκε απόλυτα! Τρίτο Ανώτατο
Ίδρυμα στη χώρα, 30.000 φοιτητές! Το έργο σας πολύτιμο,
θα στηριχθεί έμπρακτα. Να τα εκατοστίσετε!».

ΒΡΑΒΕΥΣΗ Α. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ
Στην εκδήλωση ο πρόεδρος τους ΤΕΙ Αθήνας απένειμε
τιμητική πλακέτα στον πρώην Πρόεδρο της Βουλής Απ. Κακλαμάνη για την θεσμοθέτηση των ΤΕΙ και τη συνεχή, μέχρι
και σήμερα, προσπάθεια αναβάθμισης των Ιδρυμάτων.
Ο κ. Μπρατάκος εξήρε την προσφορά του κ. Κακλαμάνη στο
θεσμό των ΤΕΙ, υπενθυμίζοντας ότι υπήρξε:
Α. Θεσμικός Πρωτοστάτης και εμπνευστής του ν. 1404/83
για την ίδρυση του θεσμού των Τ.Ε.Ι.
Β. Επί 30 χρόνια άοκνος υποστηρικτής του θεσμού των
Τ.Ε.Ι. και μέχρι τώρα σημαντικός σύμμαχος των Τ.Ε.Ι. μέσα
και έξω από τη Βουλή με σοβαρές εναντιώσεις απέναντι σε
όσους δεν τον στήριζαν.
«Ο Απ. Καλαμάνης είναι ένας πραγματικά δικός μας άνθρωπος», σημείωσε ο κ. Μπρατάκος.
Στην ομιλία του ο κ. Κακλαμάνης είπε «μεταφορικά» ότι
«στην πολιτική μου καριέρα κατηγορούμαι για δύο εγκλήματα, το ένα εξ αυτών είναι ότι θεσμοθέτησα τα Τ.Ε.Ι.»

και τόνισε «σήμερα δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να
κατατάσσει τα Τ.Ε.Ι. πιο κάτω από τα Πανεπιστήμια».
ΒΡΑΒΕΥΣΗ Δ. ΝΙΝΟΥ
Ακολούθησε η βράβευση του απερχόμενου Προέδρου του
ΤΕΙ Αθήνας, Ομ. Καθηγητή Δ. Νίνου, για την 20ετή προσφορά του από τη θέση της διοίκησης του Ιδρύματος. Όπως
χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Π. Λύτρας, Αναπληρωτής
Προέδρου, ο οποίος έκανε την παρουσίαση της εκδήλωσης,
ο κ. Νίνος:
«Σφράγισε με την προσωπικότητα και τις διοικητικές του
ικανότητες το ΄Ιδρυμά μας» και «Ανέπτυξε στο βαθμό που
ο ίδιος μπορούσε το ΤΕΙ Αθήνας, οδηγώντας το βήμα –
βήμα στην ανωτατοποίηση και στη δημιουργία πολύ σημαντικών και σύγχρονων υποδομών».
ΒΡΑΒΕΥΣΗ Α. ΜΠΟΥΡΑ
Το ΤΕΙ Αθήνας βράβευσε επίσης τον τ. υφυπουργό, Γενικό
Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ.,
Καθηγητή και π. Αντιπρόεδρο του ΤΕΙ Αθήνας, κ. Αθανάσιο
Μπούρα για την τεράστια προσφορά του στα ΤΕΙ.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ 30ΕΤΙΑΣ
Το βραβευθέν λογότυπο των 30 χρόνων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας,
αποτελεί προϊόν ενδοϊδρυματικού Φοιτητικού Διαγωνισμού
με τον τίτλο «Σχεδιασμός του Εμβλήματος για τα 30 χρόνια
του Ιδρύματος», που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο και
Φεβρουάριο του 2014.
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Η επιλογή του νικητήριου λογοτύπου πραγματοποιήθηκε
μεταξύ 48 υποβληθεισών συμμετοχών από πενταμελή
επιτροπή, που αποτελούνταν από εσωτερικά κι εξωτερικά
μέλη του ιδρύματος.
Την πρώτη θέση στο διαγωνισμό κατέκτησε ο φοιτητής
Κακιός Αθανάσιος του Τμήματος Γραφιστικής, της Σχολής
Καλλιτεχνικών Σπουδών.
ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ
Στη διάρκεια την εκδήλωσης προβλήθηκε 20λεπτο επετειακό βίντεο για το ΤΕΙ Αθήνας, το οποίο δημιουργήθηκε χάρη
στις άοκνες προσπάθειες ενός μεγάλου αριθμού μελών Ε.Π.
του Ιδρύματος.
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
Η εκδήλωση έκλεισε με τη βράβευση αποφοίτων – προσωπικοτήτων από τις πέντε Σχολές του Ιδρύματος. Οι βραβεύσεις πραγματοποιήθηκαν από τους Αναπληρωτές Προέδρου
κ.κ. Αικατερίνη Λυκερίδου, Δήμο Τριάντη, Παναγιώτη Καλδή
και Περικλή Λύτρα.
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Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Το ΤΕΙ Αθήνας συνήψε τα ακόλουθα Πρωτόκολλα Συνεργασίας κατά την περίοδο 2013-2015:

•

πονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας
Με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας της
Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών
Με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ
Πάτρας

Ιδρυματικά
•
Με το Δήμο Αιγάλεω
•
Με την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων
(ΕΕΔΕ)
•
Με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
•
Με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Τεχνική Εκπαιδευτική»

•

ΙΔΒΕ – Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης
•
Με το Δήμο Δελφών
•
Με το Κέντρο Πρώιμης Παρέμβασης & Αποκατάστασης (ΚΕ.Π.Π.Α.) του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων
«Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού»
•
Με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου
(ΠΣΑΤ)
•
Με τον Εμπορικό Σύλλογο Λήμνου
•
Με το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (ΤΠΠΛ)

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, ΣΤΕΦ
•
Με το Institute of Microelectronics
Electromagnetism and Photonics (IMEP –LAHC)
Minatec – Grenoble, France

ΔΑΣΤΑ – Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
•
Με την Πανελλαδική Ένωση Αρκάδων
•
Με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Γεω-

•
•

Eρευνητικό Eργαστηρίου Συστημάτων Γεωπληροφορικής και Μεταφορών-S.O.C.R.A.T.E.S. (Society for
Organizations Cartography Remote sensing / Road
design and Applications using Technology / Transport
engineering on Earth and Space)
•

Με το Δήμο Αντιπάρου

Η Θέση του ΤΕΙ στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατάρτισε και
κατέθεσε προς έγκριση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, διασφαλίζοντας για πρώτη φορά την ύπαρξη ενός συνεκτικού
και κατανοητού συστήματος κατάταξης και ταξινόμησης
όλων των προσόντων, δηλαδή των τίτλων σπουδών, οι
οποίοι απονέμονται στη χώρα μας.

6
7

Η Έκθεση Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, η οποία κατατέθηκε
από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, κατατάσσει τα προπτυχιακά προγράμματα του ΤΕΙ Αθήνας στο έκτο (6ο) επίπεδο και τα μεταπτυχιακά του προγράμματα στο έβδομο (7ο) επίπεδο.
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Καλδής Παναγιώτης
Αναπληρωτής Προέδρου

Πρακτική Άσκηση
ΤΕΙ Αθήνας

Το Έργο «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Αθήνας» εντάχθηκε στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» τον Οκτώβριο του 2010 με ημερομηνία λήξης την
31/08/2013 και συνολικό προϋπολογισμό 5.998.717,32€.
Το καλοκαίρι του 2013 αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του

Έργου κατά 3.034.117,69€ (νέος συνολικός προϋπολογισμός 9.032.835,01€) και ορίστηκε νέα ημερομηνία λήξης
φυσικού αντικειμένου η 31/10/2015.
Τη διετία 2013-2015 εντάχθηκαν στο Έργο συνολικά 1.275
φοιτητές του ΤΕΙ Αθήνας, κατανεμημένοι στα Τμήματα ως εξής:
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Σημαντικές δράσεις εξωστρέφειας του ΤΕΙ Αθήνας
1.Εκδήλωση για τα 30 χρόνια από την ίδρυση του ΤΕΙ
Αθήνας,
2.Στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας, πραγματοποιήθηκε Δημόσια Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος
Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, της Σχολής Τεχνολογίας
Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΤΡΟΔ), κατά την οποία αναγορεύθηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος ο κ. Ιωάννης
Μπουτάρης από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Αθήνας, καθηγητή
Μιχάλη Μπρατάκο.
Ο κ. Μπουτάρης είναι δήμαρχος Θεσσαλονίκης, πτυχιούχος
του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου,
διπλωματούχος οινολόγος και επιτυχημένος επιχειρηματίας.
3.Σύνταξη, κατάρτιση, οργάνωση και διεξαγωγή για πρώτη
φορά σε ελληνικό ΑΕΙ επιστημονικής δειγματοληπτικής
έρευνας μεταξύ των πτυχιούχων του, με τη συμπλήρωση
ερωτηματολογίου που περιείχε ερωτήσεις κλειστού και
ανοικτού τύπου, είχε ως στόχο τη διερεύνηση των λόγων
για τους οποίους οι φοιτητές καθυστερούν στη λήψη του
πτυχίου τους («λιμνάζοντες» φοιτητές) και τη στάση τους
απέναντι στην παρεχόμενη εκπαίδευση από το ΤΕΙ Αθήνας.
Η είδηση της έρευνας έτυχε ιδιαίτερης απήχησης από τα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με τηλεοπτικά ρεπορτάζ,
ανάρτηση σε δημοφιλείς ιστοσελίδες και δημοσίευση στις
μεγαλύτερες εφημερίδες,
4.1ο Μετεκπαιδευτικό Επιστημονικό Συμπόσιο στην Κοινωνική Εργασία με Διεθνή Συμμετοχή με θέμα «Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ» στο Συνεδριακό Κέντρο του
Ιδρύματος,
5.«Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Αιγάλεω»,

6.Ημερίδα με τίτλο «Διεθνοποίηση της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης: Συνεργασία Συμβατικής και Εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευσης», στο Πολιτιστικό Κέντρο Κωστής Παλαμάς
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε
συνεργασία με το ίδρυμα Universita degli Studi Guglielmo
Marconi της Ρώμης,
7.1ο Επιστημονικό Συμπόσιο του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων / Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας
και Πρόνοιας με θέμα «e-νέα εποχή στην παροχή κατ’ οίκον
Φροντίδας Υγείας» στο ξενοδοχείο Divani Caravel,
8.1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Αισθητική και Ηθική»,
οργανωμένο από τη Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ
Αθήνας στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων,
9.Παράλληλα με το Πανελλήνιο Συνέδριο «Αισθητική και
Ηθική», λειτούργησε έκθεση φοιτητικών εργασιών της
Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών, στο Κτίριο «Δεξαμενές
καθαρισμού» της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων,
10.Στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση,
ο Σύνδεσμος Υποτρόφων του Ιδρύματος διοργάνωσε την
ημερίδα «Η εικόνα της πόλης: Οπτικές μιας άλλης Αθήνας»
με συμμετοχή πέντε (5) μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού
της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας,
11.Φοιτητικός Διαγωνισμός - βράβευση για το «Σχεδιασμό
του Εμβλήματος για τα 30 χρόνια του Ιδρύματος»,
12.Φοιτητικός Διαγωνισμός Φωτογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας
με θέμα «Ελληνική Φύση και Ζωή», στόχος του οποίου ήταν η
ανάδειξη του ελληνικού «τοπίου» (φυσικά τοπία και μνημεία,
στιγμιότυπα της ελληνικής ζωής από την καθημερινότητα ή από
ήθη και έθιμα, προσωπογραφίες ελληνικών φυσιογνωμιών),
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13.Εισήγηση του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας και δημότη
Περιστερίου, καθηγητή Μιχάλη Μπρατάκου με θέμα «Η Κλιματική Αλλαγή στο Πλαίσιο της Αειφόρου Ανάπτυξης» στο
Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Περιστερίου,
14.Παραχώρηση της αίθουσας σίτισης των φοιτητών του
Ιδρύματος για τη διοργάνωση Γεύματος Αγάπης την ημέρα
των Χριστουγέννων για τους δικαιούχους του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του Δήμου Αιγάλεω,
15.Επιστημονικό σεμινάριο – MASTER CLASS στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, με θέμα: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΧΡΩΜΑ,
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, στο οποίο
δίδαξαν μέλη Ε.Π. του Τμήματος Γραφιστικής της Σχολής
Καλλιτεχνικών Σπουδών,

21.Ορίστηκε Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Τ.Ε.) με τριετή θητεία ο πρώην Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Ομότιμος Καθηγητής Δημήτριος Νίνος,
22.Ορίστηκε ως Εκπρόσωπος του Υ.ΠΑΙ.Θ. στην Ολομέλεια
του Σ.Α.Τ.Ε. ο Αναπληρωτής Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Περικλής Λύτρας,
23.Ενεργοποίηση Επιτροπής Εθελοντισμού Erasmus+,
24.Ενεργοποίηση Επιτροπής Αθλητισμού Erasmus+,

16.Φιλοξενία της Πανελλήνιας Μαθητικής Συνάντησης με
θέμα «Οι Μαθητές Συναντούν τη Φυσική και η Φυσική τους
Μαγεύει…» στο Συνεδριακό Κέντρο του Ιδρύματος,

25.Δραστηριοποίηση της ομάδας st.a.co. (street art
conservators) στο πλαίσιο της Επιτροπής Εθελοντισμού
στην καταγραφή, τεκμηρίωση, συντήρηση έργων τέχνης του
δρόμου στο δήμο Αιγάλεω και στην εκπαιδευτική παρουσίαση για τις δημόσιες τοιχογραφίες, την τέχνη του δρόμου
(street art) και το γκραφίτι σε σχολεία δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης του δήμου.

17.5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων στο Συνεδριακό Κέντρο του Ιδρύματος,

26.Φιλοξενία διήμερου Συνεδρίου «ESN (Erasmus Student
Network) Training NP Athens 2015»,

18.Οικονομική ενίσχυση του σωματείου «Το Σπίτι της Αγάπης – Οργανισμός για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και
του Κοινωνικού Αποκλεισμού»,

27.Φιλοξενία διήμερου Συνεδρίου «4th International
Conference on Quantitative Methodologies in Economic
and Administrative Science (ICQMEAS 2015)»,

19.Συμμετοχή του Τμ. Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ στα «Ποσειδώνια 2014»,

28.Φιλοξενία διήμερου Συνεδρίου «Innovation and safety
of foods and beverages»,

20.Η Κοινωνική - Συμβουλευτική Υπηρεσία του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
σε συνεργασία με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ-ΟΚΑΝΑ «Προγράμματα στην Κοινότητα και στον Δρόμο, για τη μείωση της
ζήτησης των εξαρτησιογόνων ουσιών» διοργάνωσε παρέμβαση στο χώρο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με στόχο την ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα τοξικοεξάρτησης,

29.Φιλοξενία τριήμερου Συνεδρίου «ΒΙΟΜΕΡ 2015 3rd
International Conference on Biomedical Instrumentation
and Related Engineering and Physical Sciences».
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Αθλητικές Δραστηριότητες
2014- 2015

Για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015 στο
γυμναστήριο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν διάφορα προγράμματα γύμνασης, τα οποία απευθύνονταν τόσο στους φοιτητές όσο και στους καθηγητές
και διοικητικούς υπαλλήλους. Ο χώρος του γυμναστηρίου λειτούργησε καθημερινά με προγράμματα μυϊκής
ενδυνάμωσης όπου υπήρξε συμβουλευτική και σχεδιασμός
εξατομικευμένων προγραμμάτων σύμφωνα με το προφίλ
του κάθε ασκούμενου καθώς και τακτική μηνιαία ατομική
αξιολόγηση στην πρόοδο του. Επίσης πραγματοποιήθηκαν
σε καθημερινή βάση ομαδικά προγράμματα γύμνασης:
circuit training ( πρόγραμμα ενδυνάμωσης και απώλειας
λίπους),hips, abs & legs (εξειδικευμένο πρόγραμμα ενδυνάμωσης και σύσφιξης), pilates ( πρόγραμμα ενδυνάμωσης
και σύσφιξης για όλο το σώμα), body sculpt (αεροβική με
ασκήσεις για σύσφιξη ), body power (αεροβική υψηλής
έντασης), crossfit (πρόγραμμα μυϊκής ενδυνάμωσης και
αντοχής )
Επίσης στο πλαίσιο λειτουργίας του γυμναστηρίου πραγματοποιήθηκαν προπονήσεις Tae Kwo Do, δύο φορές τη
βδομάδα από τον προπονητή πολεμικών τεχνών.
Στο γυμναστήριο του Ιδρύματος λειτούργησε για το εαρινό
εξάμηνο 2014-15 το φυσικοθεραπευτήριο.
Επίσης, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα μετρήσεων αξιολόγησης φυσικής κατάστασης, Μετρήθηκαν η ταχύτητα (δρόμος 100μ.), η αντοχή (1600μ.) και η δύναμη (έλξεις, κάμψεις, κοιλιακοί) και έγινε αξιολόγηση της γενικής φυσικής
κατάστασης των ασκουμένων (αξιολόγηση καρδιαγγειακού
συστήματος σε ηρεμία και υπομέγιστο έργο). Η αξιολόγηση θα χρησιμοποιηθεί ως ένας δείκτης για την περαιτέρω
βελτίωση της φυσικής κατάστασης των ασκουμένων.
Ο χώρος του γυμναστηρίου διατέθηκε για την διδασκαλία του μαθήματος Αισθητική Γυμναστική Ι – Θεωρία και
Εργαστήριο - του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας
της Σ.Ε.Υ.Π.
Μέσα στο πλαίσιο λειτουργίας του γυμναστηρίου και με
την απόλυτη στήριξη της διοίκησης, πραγματοποιήθηκε για
πρώτη φορά το 2013-14 Εσωτερικό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης μεταξύ τμημάτων και σχολών του Ιδρύματος και
επαναλήφθηκε και την επόμενη χρονιά με ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Την πρώτη χρονιά διεξήχθησαν στα ανοικτά
γήπεδα του Ε.Α.Κ. Αιγάλεω «Εύα Χριστοδούλου» ενώ την

δεύτερη στο κλειστό γυμναστήριο Αιγάλεω «Σ. Βενέτης».
Και τις δύο χρονιές συμμετείχαν 13 ομάδες ανάμεσα τους
και μια ομάδα καθηγητών/διοικητικών. Για την διεξαγωγή
των αγώνων υποχρεωτική ήταν η παρουσία διαιτητή και
γραμματείας.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 οι ομάδες που κατέλαβαν
τις τρεις πρώτες θέσεις ήταν :
Α΄θέση Τμήμα Ηλεκτρονικής
Β΄θέση Τμήμα Ακτινολογίας
Γ΄θέση Τμήμα Νοσηλευτικής
Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 οι δυο τελευταίες αναμετρήσεις του πρωταθλήματος πραγματοποιήθηκαν στις 21
Μαΐου 2015.
Οι ομάδες οι οποίες κατέλαβαν τις τέσσερεις πρώτες θέσεις
ήταν:
1η θέση Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών
2η θέση Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών.
Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας συμμετείχε στην 6η Αθλητική Πανεπιστημιάδα - η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Μάιο
του 2014 – στα αθλήματα της Πάλης, του Judo, του Κλασσικού Αθλητισμού και της Αντισφαίρισης με πολλές διακρί-
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σεις. Συγκεκριμένα, στο άθλημα της πάλης οι φοιτητές του
Ιδρύματος μας κατέλαβαν: Παπανικολάου Γεώργιος 2η,
Φιλιππίδης Φίλιππος και Ζάρρας Ιωάννης 3ες θέσεις, στο
Judo η Τσολάνη Σοφία δύο 1ες θέσεις και Τσουλιάν Γεώργιος 2η θέση. Στον κλασικό αθλητισμό η Σταυροπούλου
Πηγή κατέλαβε την 1η θέση στο άλμα εις μήκος, ο Ματζιάρ
Ματέους τη 2η θέση στα 1500μ. και οι Ξένος Άλκης, Χάλας
Τζωρτζής, Πρόφης Βασίλειος και Δαραμάς Νίκος την 3η
θέση στην σκυταλοδρομία αντρών.
ΑΛΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014-15
Την φετινή χρονιά λειτούργησε πρόγραμμα προπονήσεων
κολύμβησης, δύο φορές την εβδομάδα, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αιγάλεω με την συμμετοχή αρκετών φοιτητών.
Από τον Μάρτιο του 2015 πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη
συμμετοχή, πρόγραμμα παραδοσιακών χορών στα οποία
συμμετείχαν φοιτητές, διοικητικοί υπάλληλοι και καθηγητές.
Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπήρξε δημιουργήθηκαν δύο τμήματα, κάθε Τετάρτη μεσημέρι. Υπεύθυνη
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής η κα. Μάστορα Ιωάννα.
Στο πλαίσιο της “Συνάντησης των Αθηνών 2015”, του
τριετούς προγράμματος TEMPUS με τίτλο: Architecture and
Sustainable Urban Development Based on Eco-Humanistic
Principles & Advanced Technologies without Losing
Identity (SEHUD), κατά το τετραήμερο 12-15 Μαΐου 2015,

στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Αθήνας πραγματοποιήθηκε
σεμινάριο παραδοσιακών χορών στο γυμναστήριο του ΤΕΙ
ΑΘΗΝΑΣ. Συμμετείχαν ηγετικά στελέχη των Αρχιτεκτονικών
Σχολών των πανεπιστημίων του Κιέβου, Χάρκοβου και Λβιβ
της Ουκρανίας. Με τη λήξη του σεμιναρίου απονεμήθηκαν
αναμνηστικά διπλώματα.
Για πρώτη φορά στην λειτουργία των αθλητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος πραγματοποιήθηκε Τουρνουά
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης μέσα στον χώρο του γυμναστηρίου με τη συμμετοχή φοιτητών, καθηγητών και διοικητικών υπαλλήλων. Οι αθλητές χωρίστηκαν σε ομίλους και
μετά από την πραγματοποίηση τεσσάρων φάσεων τις τρεις
πρώτες θέσεις κατέλαβαν οι :
Α΄ θέση Βλασσάς Γ.
(Καθηγητής Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών)
Β΄ θέση Καραβασίλης Ορέστης
(Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ )
Γ΄ θέση Σταυρίδης Κωνσταντίνος
(Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας)
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Συνεδριακό Κέντρο

Από την πλήρη εφαρμογή το 2013 του νέου κανονισμού
λειτουργίας του Συνεδριακού Κέντρου του ΤΕΙ Αθήνας και
τη δημιουργία της ιστοσελίδας του (http://www.teiath.gr/
synedriako/) σε συνδυασμό με το ημερολόγιο, όπου πλέον
αναρτώνται και κρατούνται ηλεκτρονικά όλες οι εκδηλώσεις, έχει δοθεί η δυνατότητα πληρέστερης αξιοποίησης
ενός πολύ σημαντικού για Ίδρυμα χώρου πολλαπλών
χρήσεων.
Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων πέραν από τις Ορκωμοσίες των Αποφοίτων (δύο φορές το χρόνο) που καλύπτονται από την ομάδα τεχνικών του Συνεδριακού Κέντρου, έχει
αναπτυχθεί από τις αρχές του 2014 ένα πλήρες σύστημα
καταγραφής ψηφιακών ροών βίντεο με ταυτόχρονη λήψη
τεσσάρων διαφορετικών σημείων, στα οποία στην συνεχεία
γίνεται ψηφιακή πολυπλεξία μέσω υπολογιστικού προγράμματος βίντεο και υπάρχει η δυνατότητα για αποθήκευση
του οπτικοακουστικού υλικού ή / και ζωντανή μετάδοση
στο διαδίκτυο (live streaming) σε συνεργασία με το Κέντρο
Διαχείρισης Δικτύου του ΤΕΙ Αθήνας (από τον μόνιμο σύνδεσμο για τις εκδηλώσεις του Συνεδριακού Κέντρου) (http://
webcast.teiath.gr/synedriako/).
Από εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 συνολικά προέκυψαν περίπου 100
ώρες αρχικού αποθηκευμένου οπτικοακουστικού υλικού
(βίντεο) από το οποίο οι 64 ώρες υψηλής πιστότητας
(High-definition) με το νέο σύστημα. Από τις αντίστοιχες
εκδηλώσεις του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 συνολικά
προέκυψαν περίπου 134 ώρες αρχικού αποθηκευμένου
οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) υψηλής πιστότητας (highdefinition).

Για την δημιουργία της προαναφερόμενης υποδομής, αλλά
και συνολικά για την τεχνική κάλυψη των εκδηλώσεων μέσα
στον χώρο του Συνεδριακού κέντρου χρησιμοποιούνται
πλέον 5 υπολογιστικά συστήματα (τα 4 ταυτόχρονα και 1
εφεδρικό), 2 φορητοί υπολογιστές (1 για τις παρουσιάσεις,
και 1 εφεδρικός), ενώ παράλληλα έχει γίνει και εσωτερική μελέτη, σχεδιασμός και επιλογή εξοπλισμού ,για την
αναβάθμιση της ποιότητας της εικόνας και του βίντεο σε
«υψηλής ευκρίνειας», που μπορούν να στέλνουν οι παρουσιαστές-εισηγητές στον βίντεο-προβολέα της κεντρικής
αίθουσας, ώστε να μπορεί πλέον το Συνεδριακό Κέντρο να
υποστηρίξει εκδηλώσεις (Διεθνή και Πανελλήνια Συνέδρια, Συμπόσια, Ημερίδες και Διημερίδες, Εξειδικευμένα
Σεμινάρια, κ.ά.), όπου απαιτείται μεγάλη λεπτομέρεια στην
παραγόμενη εικόνα κατά την διάρκεια της προβολής.
Παράλληλα με τις υποστήριξη των εκδηλώσεων και των
ορκωμοσιών η τεχνική ομάδα του Συνεδριακού κέντρου
υποστηρίζει τεχνικά και την Θεατρική ομάδα του ΤΕΙ Αθήνας και τις όποιες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, όταν γίνονται
βραδινές παραστάσεις στο Ίδρυμα, αλλά και τις γενικές και
τελικές πρόβες τους.

Η Φυσιογνωμία του ΤΕΙ Αθήνας
31

Εθελοντικές δράσεις
φοιτητών

Οι εθελοντική ομάδα φοιτητών του ΤΕΙ Αθήνας
“Bloodsharing” ξεκίνησε τη δράση της από 4 φοιτητές του
Ιδρύματος κι έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 40 μέλη
κατά τις τελευταίες αιμοδοσίες.

•

Η ομάδα βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την εθελοντική
ομάδα «Αιμοπετάλιο» του ΕΚΠΑ και της ΦΟΕΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Άλλες δράσεις
•

Συλλογή και προσφορά τροφίμων (στην 4η Εθελοντική Αιμοδοσία) για το Κοινωνικό Συσσίτιο του Δικτύου
Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης Αιγάλεω-Χαϊδαρίου
(15/01/15).

•

Δημιουργία ευχετήριων χριστουγεννιάτικων μπαλών
(από τους αιμοδότες τη 4ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας)
και διαμοιρασμός τους στους ασθενείς του Γενικού
Κρατικού Νοσοκομείου της Νίκαιας (31/12/14).

•

Υποστήριξη σε Εθελοντική Αιμοδοσία της Ελληνικής
Αιματολογικής Εταιρίας, καθώς και ενημέρωση για τη
σημασία των εθελοντών δοτών μυελού των οστών
(10/05/15).

•

Συλλογή 60 δειγμάτων μυελού των οστών από δυνητικούς εθελοντές δότες με τη βοήθεια του Κέντρου
Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ), στην 6η Εθελοντική
Αιμοδοσία μας (10,11/06/15).

•

Συνέδριο στα Ιωάννινα για την φοιτητική εθελοντική
αιμοδοσία και 35 χρόνια ίδρυσης της ΦΟΕΑ

Αιμοδοσίες
•

1η Εθελοντική Αιμοδοσία (19/11/13)
Προσέλκυση ~300 φοιτητών εκ των οποίων οι 73
αιμοδότησαν

•

2η Εθελοντική Αιμοδοσία (11,12/03/14)
Προσέλκυση ~350 φοιτητών εκ των οποίων οι 150
αιμοδότησαν

•

3η Εθελοντική Αιμοδοσία (27,28,29/05/14)
Προσέλκυση ~400 φοιτητών εκ των οποίων οι 170
αιμοδότησαν

•

4η Εθελοντική Αιμοδοσία (02,03/12/14)
Προσέλκυση ~600 φοιτητών εκ των οποίων οι 200
αιμοδότησαν

•

5η Εθελοντική Αιμοδοσία (18,19/03/15)
Προσέλκυση ~600 φοιτητών εκ των οποίων οι 213
αιμοδότησαν

6η Εθελοντική Αιμοδοσία (10,11/06/15)
Προσέλκυση ~400 φοιτητών εκ των οποίων οι 195
αιμοδότησαν
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Τμήμα Περίθαλψης
και Κοινωνικής Μέριμνας

Α. Κοινωνική Συμβουλευτική Υπηρεσία ΤΕΙ Αθήνας

Β. Ιατρείο ΤΕΙ Αθήνας

Η Κοινωνική Συμβουλευτική Υπηρεσία απευθύνεται στο
σύνολο της κοινότητας του ΤΕΙ Αθήνας (σπουδαστές,
εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό), με στόχο την
στήριξη και βοήθεια στα πιθανά προσωπικά , ψυχολογικά
ή κοινωνικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν
και στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με κοινωνικούς φορείς,
Υπηρεσίες και Ιδρύματα Ψυχικής Υγείας και Πρόνοιας.

Το Ιατρείο του ΤΕΙ Αθήνας στελεχώνεται από έναν (1) Ιατρό
και δύο (2) νοσηλεύτριες, η λειτουργία του δε ενισχύεται
με επιπλέον ώρες ιατρών, μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού για τη λειτουργία αφενός του τμήματος Υπερήχων,
του Οφθαλμολογικού Ιατρείου και αφετέρου του απογευματινού ωραρίου.

Κύριες δραστηριότητες της είναι:
Η Πρόληψη: η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της
εκπαιδευτικής κοινότητας σε ψυχο-κοινωνικά θέματα μέσω
δράσεων όπως η διοργάνωση θεματικά επικεντρωμένων
ομάδων, εκπαιδευτικών ημερίδων, ανοιχτών δράσεων και
streetwork με την συνεργασία φορέων όπως το ΚΕΘΕΑ
και ο ΟΚΑΝΑ.
Η Συμβουλευτική: παρέχονται ατομικές συμβουλευτικές
συνεδρίες για την αντιμετώπιση εκδηλώσεων άγχους,
κατάθλιψης, άγχους εξετάσεων, ψυχικής υγείας, διαπροσωπικών, οικογενειακών σχέσεων, κ.α. Το 2014 αριθμός
ατομικών συνεδριών 420 και το 2015 έως σήμερα αριθμός
ατομικών συνεδριών 350.
Έρευνα (ενδεικτικά αναφέρονται): η ολοκλήρωση το 2015
έρευνας με θέμα για τους κωφούς- βαρήκοους σπουδαστές
«Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και παθολογική εμπλοκή
με το διαδίκτυο σε δείγμα σπουδαστών του ΤΕΙ Αθήνας», κ.ά.

Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-15 το ιατρείο παρείχε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στα έκτακτα
ιατρικά περιστατικά των σπουδαστών και του προσωπικού
του ιδρύματος, συνολικά 2062 ασθενείς , μερίμνησε δε για
την παραπομπή και διακομιδή επιλεγμένων ιατρικών περιστατικών, συνολικά 44, σε εφημερεύοντα. Επιπλέον παρέχει
υπηρεσίες δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.
Στο Τμήμα Υπερήχων εξετάσθηκαν 400 περιστατικά ανά
έτος (έκτακτα αλλά και προγραμματισμένα) με υπερήχους
σώματος αλλά και TRIPLEX αγγείων και καρδιάς.
Με τη συνεργασία του Τμήματος Μαιευτικής διενεργούνται
Γυναικολογικές Εξετάσεις και PAP-TEST σε σπουδάστριες
και εργαζόμενες του Ιδρύματος.
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του προσωπικού του ιδρύματος σε θέματα υγείας γίνεται σειρά παρουσιάσεων, εκπαίδευσης και υγειονομικής διαφώτισης.
Σύμφωνα δε με τις κείμενες διατάξεις διενεργείται ο έλεγχος και η θεώρηση των βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης των σπουδαστών και η έκδοση των σχετικών
ιατρικών βεβαιώσεων.
Επίσης μέσω του Ιατρείου γίνεται η διασύνδεση του ΤΕΙ με
αντίστοιχους υγειονομικούς σχηματισμούς άλλων ιδρυμάτων, επιδημιολογικές και άλλες υπηρεσίες (πχ. ΚΕΕΛ),
η δημιουργία δικτύων αλληλοενημέρωσης με στόχο την
αντιμετώπιση επιδημιών, κ.ά.
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Βιότοπος ΤΕΙ Αθήνας

Από το χώρο του Τ.Ε.Ι Αθήνας δεν λείπει το φυσικό κάλλος!
Το “Πράσινο Δώρο” του Ιδρύματος σε φοιτητές και εργαζομένους, καθίσταται ιδανικό για ένα διάλειμμα δροσιάς
στα υπό σκιάν παγκάκια του, στους όμορφα φροντισμένους
χώρους του και επιπλέον χαλάρωση, ακούγοντας τα τιτιβίσματα των φτερωτών φίλων που φιλοξενεί το αλσύλλιο
που διαθέτει.
Η έκτασή του καλύπτεται όχι μόνο από φυσική βλάστηση,
αποτελώντας τον κατάφυτο πευκώνα του Ιδρύματος, αλλά
και από καλλιεργημένους κήπους με καλλωπιστικά φυτά.
Πέραν της πλούσιας χλωρίδας που περιλαμβάνει πεύκα,
φοίνικες, βουκαμβίλιες, τριαντάφυλλα κ.α, ο μικρός μας
οικότοπος διαθέτει μια υποτυπώδη πανίδα που αποτελείται
από μικρά πτηνά και χερσαίες χελώνες.»

Βιότοπος ΤΕΙ Αθήνας
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Αξίζουν της προσοχής σας

•
•

•

•
•
•

Στο ΤΕΙ Αθήνας ενεργοποιήθηκε και λειτουργεί ο
θεσμός του «Συνηγόρου του Φοιτητή». Πληροφορίες
στο: http://www.teiath.gr/synigorostoufoititi/
Στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Αθήνας μπορεί οποιοσδήποτε
να βρει πληροφορίες για τους «Θύλακες Αριστείας»
του Ιδρύματος, που αφορούν όλη την ακαδημαϊκή του
κοινότητα. Πληροφορίες στο: http://www.teiath.gr/
aristeia/
Στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Αθήνας μπορεί να αναζητήσει
ο καθένας τα ισχύοντα για τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά
Μαθήματα (176 τον αριθμό) στην πλατφόρμα Ασύγχρονης Tηλεκπαίδευσης, μέσω του εικονιδίου eGLASS.
Πληροφορίες στο: http://opencourses.teiath.gr/
Τα Εστιατόρια φοιτητών, αλλά και του προσωπικού
του ιδρύματος (φωτογραφίες 1 και 2)
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤ.Α.)
του Ιδρύματος. Πληροφορίες
στο: http://dasta.teiath.gr/
Τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
(ΜΟ.Κ.Ε.). Πληροφορίες
στο: http://www.moke.teiath.gr/

1.
2.

Εστιατόριο προσωπικού του Ιδρύματος
Εστιατόριο φοιτητών, διακοσμηθέν από φοιτητές
του Ιδρύματος μετά από διαγωνισμό
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Θεατρική Ομάδα

2013-2014: 10η Διεθνής Πανεπιστημιάδα Θεάτρου του
ΔΗΠΕΘΕ Σερρών (Μάιος 2014) με κάλυψη όλων των εξόδων συμμετοχής από το ΔΗΠΕΘΕ, Πολιτιστική Διαδρομή
Δήμου Αιγάλεω, Δήμου Ν. Ιωνίας, Δ. Αθηναίων και Πανεπιστημιάδα Φοιτητικού Θεάτρου (Σύρος): «Η Θαυμαστή
Μπαλωματού» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, «Η ψεύτρα»

και «Το φάντασμα της Μασσαλίας» (μονόλογοι) του Ζαν
Κοκτώ, σε σκηνοθεσία Π. Σπηλιόπουλου.
2014-2015: 11η Διεθνής Πανεπιστημιάδα Θεάτρου του
ΔΗΠΕΘΕ Σερρών (Μάιος 2015) με κάλυψη όλων των
εξόδων συμμετοχής από το ΔΗΠΕΘΕ: «Οιδίπους Τύραννος»
του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Π. Σπηλιόπουλου.

Περιοδική Έκδοση
“ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ”
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ΤΕΙ Αθήνας
Αγίου Σπυρίδωνος
12243 Αιγάλεω

T: 210 5385100
www.teiath.gr
info@teiath.gr

