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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

ο Ίδρυμά μας έχει 20.000 φοιτητές, 385 μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού που ενισχύονται για το 
εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους έργο από 210 θέσεις Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με 186 

μέλη Διοικητικού Προσωπικού, και 72 μέλη ΕΤΠ.  Είναι το πρώτο σε φοιτητικό και διδακτικό δυναμικό ΑΕΙ 
του τεχνολογικού τομέα της χώρας και το τρίτο στο σύνολο των ΑΕΙ σε αριθμό φοιτητών.  Διαθέτει είκοσι 

επτά (27) Τμήματα τα οποία είναι συγκροτημένα σε πέντε (5) Σχολές που πλαισιώνονται από 
διακεκριμένο επιστημονικό, τεχνολογικό και υποστηρικτικό προσωπικό.  Επιπλέον λειτουργούν συνολικά 
26 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκ των οποίων 14 αυτοδύναμα και 12 σε συν-διοργάνωση με 

Πανεπιστήμια της χώρας (ημεδαπής) και με ομοταγή του εξωτερικού (αλλοδαπής).  Έχει αναπτύξει 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες, σε ισότιμη βάση, με ευρωπαϊκά ή μη Πανεπιστήμια και έχει 

επιτύχει την αναγνώρισή του στον Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ε.Ε.  Συμμετέχει ενεργά σε Διεθνή 
και Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Δίκτυα ως μέλος έγκυρων Διεθνών Πανεπιστημιακών Οργανισμών, όπως 
είναι η Διεθνής Ένωση Πανεπιστημίων (IAU - International Association of Universities), ο Ακαδημαϊκός 
Αντίκτυπος των Ηνωμένων Εθνών (UNAI - United Nations Academic Impact) καθώς, και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (EURASHE - European Association of Institutions in Higher 

Education), κ.ά.  Το Ίδρυμά μας, αξιολογήθηκε πρόσφατα (Ιανουάριος 2016) από την ΑΔΙΠ με τη 
υψηλότατη προβλεπόμενη διάκριση worthy of merit. Μετά από 30 και πλέον χρόνια ζωής και πλέον των 
15 ετών λειτουργίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες για την μετονομασία 

του ΤΕΙ Αθήνας σε «Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών». Η ονομασία ΤΕΙ όπως την όρισε ο 
ιδρυτικός Νόμος Ν. 1404/1983 προσέδιδε ταυτότητα και αποστολή στα ιδρύματα στα πρώιμα χρόνια 
λειτουργίας τους. Με την πάροδο του χρόνου, οι επαγγελματικές σχολές ανώτερου επιπέδου του ΤΕΙ 

Αθήνας έχουν αποκτήσει σαφή και πλήρη ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και έχουν ενσωματώσει και 
διευρύνει το φάσμα των επιστημονικών  πεδίων που θεραπεύουν προσελκύοντας καθηγητές με 

αναβαθμισμένα ακαδημαϊκά προσόντα εφάμιλλα των αντίστοιχων που υπηρετούν στα πανεπιστήμια. 
Σήμερα η ονομασία ΤΕΙ δεν ανταποκρίνεται στην ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Ιδρύματος, είναι 
παρωχημένη και συνάμα αποπροσανατολιστική. Σε διεθνές επίπεδο, η διάρθρωση της ανώτατης 

εκπαίδευσης ακολουθεί είτε το ενιαίο είτε το δυαδικό μοντέλο είτε παραλλαγές αυτών. Σε αρκετές 
Ευρωπαϊκές χώρες στην Ανώτατη Εκπαίδευση λειτουργεί το δυαδικό σύστημα με τον όρο Πανεπιστήμια 
και Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών. Ο όρος «Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών», που 

χρησιμοποιείται από τα αντίστοιχα Ιδρύματα του εξωτερικού, αποδίδει πληρέστερα το σύνολο των 
ειδικοτήτων και των γνωστικών πεδίων που θεραπεύει ο Τεχνολογικός Τομέας της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, καλλιτεχνικών, επαγγελμάτων υγείας κλπ. Η 
ονομασία Universities of Applied Sciences αντιστοιχεί σε (126 Ιδρύματα) που λειτουργούν στη Γερμανία, 

(20) στην Αυστρία, (39) στην Ολλανδία, (28) στην Φιλανδία και (9) στην Ελβετία. Στην Ιρλανδία, η διεθνής 
ονομασία είναι  Institutes of Technology (13 Ιδρύματα), στη Δανία University Colleges (10) και στη 

Πορτογαλία Polytechnics (20). Έτσι, ομόφωνα υιοθετήσαμε τη μετονομασία του Ιδρύματος σε 
«Πανεπιστήμιο  Εφαρμοσμένων Επιστημών Αθήνας» και στις διεθνείς του σχέσεις «Athens University of 

Applied Sciences» διατηρώντας το παρόν διακριτό status του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης.Με την μετονομασία σε Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Αθήνας; 1 Αίρεται άμεσα 
το μοναδικό, σε θεσμικό επίπεδο, σημείο διαφοροποίησης Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, αφού η προσθήκη του 
όρου «Πανεπιστήμιο», έστω και συνοδευόμενο από επιθετικό προσδιορισμό, επιβάλει την διοργάνωση 

Διδακτορικών Σπουδών και από το Ίδρυμά μας. 2 Αναμένεται να αυξηθεί άμεσα η προτίμηση των 
υποψηφίων για ειδικότητες του Ιδρύματος, αφού πλέον θα φέρουν τον τίτλο του Πανεπιστημίου και θα 
διατηρούν το status του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό θα συμβάλει 

στην ορθολογικότερη κατανομή των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ των Σχολών και 
Τμημάτων της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης (συνολικά μεταξύ των Πανεπιστημίων) και των Ιδιωτικών 
Κολλεγίων με ευεργετικές συνέπειες ως προς τη δυνατότητα να κάνουν τα Ελληνόπουλα σωστές ανώτατες 

σπουδές και να απασχολούνται, όταν αποφοιτούν. 3Θα επιλυθεί ένα πραγματικό πρόβλημα της 
Ελληνικής Οικονομίας το οποίο συνίσταται στην έλλειψη ενδιάμεσου επιπέδου στελεχών (εργοδηγοί, 

τεχνίτες κτλ.), ειδικοτήτων δηλαδή των οποίων το κύριο χαρακτηριστικό, σε όλη την Ευρώπη τουλάχιστον, 
είναι ότι προκύπτουν από Προγράμματα Σπουδών βραχύτερης διάρκειας. Τα Προγράμματα αυτά 

βραχείας διάρκειας θα μπορούν να διοργανώνονται εντός του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων 
Επιστημών. 4Θα διευκολυνθούν οι συνεργασίες με ξένα Πανεπιστήμια αφού, πλέον, στις περισσότερες 

χώρες του κόσμου ο όρος Πανεπιστήμιο είναι ο κατ’ εξοχήν υποδηλωτικός όρος του Ανωτάτου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. ο Ίδρυμά μας έχει 20.000 φοιτητές, 385 μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού που 

ενισχύονται για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους έργο από 210 θέσεις Έκτακτου Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού, με 186 μέλη Διοικητικού Προσωπικού, και 72 μέλη ΕΤΠ.  Είναι το πρώτο σε φοιτητικό και 
διδακτικό δυναμικό ΑΕΙ του τεχνολογικού τομέα της χώρας και το τρίτο στο σύνολο των ΑΕΙ σε αριθμό 
φοιτητών.  Διαθέτει είκοσι επτά (27) Τμήματα τα οποία είναι συγκροτημένα σε πέντε (5) Σχολές που 

πλαισιώνονται από διακεκριμένο επιστημονικό, τεχνολογικό και υποστηρικτικό προσωπικό.  Επιπλέον 
λειτουργούν συνολικά 26 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκ των οποίων 14 αυτοδύναμα και 12 

σε συν-διοργάνωση με Πανεπιστήμια της χώρας (ημεδαπής) και με ομοταγή του εξωτερικού (αλλοδαπής).  
Έχει αναπτύξει εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες, σε ισότιμη βάση, με ευρωπαϊκά ή μη 

Πανεπιστήμια και έχει επιτύχει την αναγνώρισή του στον Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ε.Ε.  
Συμμετέχει ενεργά σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Δίκτυα ως μέλος έγκυρων Διεθνών 

Πανεπιστημιακών Οργανισμών, όπως είναι η Διεθνής Ένωση Πανεπιστημίων (IAU - International 
Association of Universities), ο Ακαδημαϊκός Αντίκτυπος των Ηνωμένων Εθνών (UNAI - United Nations 

ο Ίδρυμά μας έχει 20.000 φοιτητές, 385 μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού που ενισχύονται για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους έργο από 210 θέσεις Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με 186 μέλη Διοικητικού 
Προσωπικού, και 72 μέλη ΕΤΠ.  Είναι το πρώτο σε φοιτητικό και διδακτικό δυναμικό ΑΕΙ του τεχνολογικού τομέα της χώρας και το τρίτο στο σύνολο των ΑΕΙ σε αριθμό φοιτητών.  Διαθέτει είκοσι επτά (27) Τμήματα τα 

οποία είναι συγκροτημένα σε πέντε (5) Σχολές που πλαισιώνονται από διακεκριμένο επιστημονικό, τεχνολογικό και υποστηρικτικό προσωπικό.  Επιπλέον λειτουργούν συνολικά 26 Προγράμματα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών εκ των οποίων 14 αυτοδύναμα και 12 σε συν-διοργάνωση με Πανεπιστήμια της χώρας (ημεδαπής) και με ομοταγή του εξωτερικού (αλλοδαπής).  Έχει αναπτύξει εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες, 
σε ισότιμη βάση, με ευρωπαϊκά ή μη Πανεπιστήμια και έχει επιτύχει την αναγνώρισή του στον Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ε.Ε.  Συμμετέχει ενεργά σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Δίκτυα ως μέλος 

έγκυρων Διεθνών Πανεπιστημιακών Οργανισμών, όπως είναι η Διεθνής Ένωση Πανεπιστημίων (IAU - International Association of Universities), ο Ακαδημαϊκός Αντίκτυπος των Ηνωμένων Εθνών (UNAI - United Nations 
Academic Impact) καθώς, και η Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (EURASHE - European Association of Institutions in Higher Education), κ.ά.  Το Ίδρυμά μας, αξιολογήθηκε πρόσφατα (Ιανουάριος 
2016) από την ΑΔΙΠ με τη υψηλότατη προβλεπόμενη διάκριση worthy of merit. Μετά από 30 και πλέον χρόνια ζωής και πλέον των 15 ετών λειτουργίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες 
για την μετονομασία του ΤΕΙ Αθήνας σε «Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών». Η ονομασία ΤΕΙ όπως την όρισε ο ιδρυτικός Νόμος Ν. 1404/1983 προσέδιδε ταυτότητα και αποστολή στα ιδρύματα στα πρώιμα 

χρόνια λειτουργίας τους. Με την πάροδο του χρόνου, οι επαγγελματικές σχολές ανώτερου επιπέδου του ΤΕΙ Αθήνας έχουν αποκτήσει σαφή και πλήρη ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και έχουν ενσωματώσει και διευρύνει 
το φάσμα των επιστημονικών  πεδίων που θεραπεύουν προσελκύοντας καθηγητές με αναβαθμισμένα ακαδημαϊκά προσόντα εφάμιλλα των αντίστοιχων που υπηρετούν στα πανεπιστήμια. Σήμερα η ονομασία ΤΕΙ 

δεν ανταποκρίνεται στην ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Ιδρύματος, είναι παρωχημένη και συνάμα αποπροσανατολιστική. Σε διεθνές επίπεδο, η διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης ακολουθεί είτε το ενιαίο είτε το 
δυαδικό μοντέλο είτε παραλλαγές αυτών. Σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες στην Ανώτατη Εκπαίδευση λειτουργεί το δυαδικό σύστημα με τον όρο Πανεπιστήμια και Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών. Ο όρος 

«Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών», που χρησιμοποιείται από τα αντίστοιχα Ιδρύματα του εξωτερικού, αποδίδει πληρέστερα το σύνολο των ειδικοτήτων και των γνωστικών πεδίων που θεραπεύει ο 
Τεχνολογικός Τομέας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, καλλιτεχνικών, επαγγελμάτων υγείας κλπ. Η ονομασία Universities of Applied Sciences αντιστοιχεί σε (126 Ιδρύματα) που 

λειτουργούν στη Γερμανία, (20) στην Αυστρία, (39) στην Ολλανδία, (28) στην Φιλανδία και (9) στην Ελβετία. Στην Ιρλανδία, η διεθνής ονομασία είναι  Institutes of Technology (13 Ιδρύματα), στη Δανία University 
Colleges (10) και στη Πορτογαλία Polytechnics (20). Έτσι, ομόφωνα υιοθετήσαμε τη μετονομασία του Ιδρύματος σε «Πανεπιστήμιο  Εφαρμοσμένων Επιστημών Αθήνας» και στις διεθνείς του σχέσεις «Athens 

University of Applied Sciences» διατηρώντας το παρόν διακριτό status του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.Με την μετονομασία σε Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Αθήνας; 1 Αίρεται άμεσα 
το μοναδικό, σε θεσμικό επίπεδο, σημείο διαφοροποίησης Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, αφού η προσθήκη του όρου «Πανεπιστήμιο», έστω και συνοδευόμενο από επιθετικό προσδιορισμό, επιβάλει την διοργάνωση 

Διδακτορικών Σπουδών και από το Ίδρυμά μας. 2 Αναμένεται να αυξηθεί άμεσα η προτίμηση των υποψηφίων για ειδικότητες του Ιδρύματος, αφού πλέον θα φέρουν τον τίτλο του Πανεπιστημίου και θα διατηρούν το 
status του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό θα συμβάλει στην ορθολογικότερη κατανομή των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ των Σχολών και Τμημάτων της 

Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης (συνολικά μεταξύ των Πανεπιστημίων) και των Ιδιωτικών Κολλεγίων με ευεργετικές συνέπειες ως προς τη δυνατότητα να κάνουν τα Ελληνόπουλα σωστές ανώτατες σπουδές και να 
απασχολούνται, όταν αποφοιτούν. 3Θα επιλυθεί ένα πραγματικό πρόβλημα της Ελληνικής Οικονομίας το οποίο συνίσταται στην έλλειψη ενδιάμεσου επιπέδου στελεχών (εργοδηγοί, τεχνίτες κτλ.), ειδικοτήτων 

δηλαδή των οποίων το κύριο χαρακτηριστικό, σε όλη την Ευρώπη τουλάχιστον, είναι ότι προκύπτουν από Προγράμματα Σπουδών βραχύτερης διάρκειας. Τα Προγράμματα αυτά βραχείας διάρκειας θα μπορούν να 
διοργανώνονται εντός του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών. 4Θα διευκολυνθούν οι συνεργασίες με ξένα Πανεπιστήμια αφού, πλέον, στις περισσότερες χώρες του κόσμου ο όρος Πανεπιστήμιο είναι ο κατ’ 
εξοχήν υποδηλωτικός όρος του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. ο Ίδρυμά μας έχει 20.000 φοιτητές, 385 μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού που ενισχύονται για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους έργο από 210 

θέσεις Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με 186 μέλη Διοικητικού Προσωπικού, και 72 μέλη ΕΤΠ.  Είναι το πρώτο σε φοιτητικό και διδακτικό δυναμικό ΑΕΙ του τεχνολογικού τομέα της χώρας και το τρίτο στο 
σύνολο των ΑΕΙ σε αριθμό φοιτητών.  Διαθέτει είκοσι επτά (27) Τμήματα τα οποία είναι συγκροτημένα σε πέντε (5) Σχολές που πλαισιώνονται από διακεκριμένο επιστημονικό, τεχνολογικό και υποστηρικτικό 

προσωπικό.  Επιπλέον λειτουργούν συνολικά 26 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκ των οποίων 14 αυτοδύναμα και 12 σε συν-διοργάνωση με Πανεπιστήμια της χώρας (ημεδαπής) και με ομοταγή του 
εξωτερικού (αλλοδαπής).  Έχει αναπτύξει εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες, σε ισότιμη βάση, με ευρωπαϊκά ή μη Πανεπιστήμια και έχει επιτύχει την αναγνώρισή του στον Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης 
της Ε.Ε.  Συμμετέχει ενεργά σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Δίκτυα ως μέλος έγκυρων Διεθνών Πανεπιστημιακών Οργανισμών, όπως είναι η Διεθνής Ένωση Πανεπιστημίων (IAU - International Association of 

Universities), ο Ακαδημαϊκός Αντίκτυπος των Ηνωμένων Εθνών (UNAI - United Nations Academic Impact) καθώς, και η Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (EURASHE - European Association of 
Institutions in Higher Education), κ.ά.  Το Ίδρυμά μας, αξιολογήθηκε πρόσφατα (Ιανουάριος 2016) από την ΑΔΙΠ με τη υψηλότατη προβλεπόμενη διάκριση worthy of merit. Μετά από 30 και πλέον χρόνια ζωής και 

πλέον των 15 ετών λειτουργίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες για την μετονομασία του ΤΕΙ Αθήνας σε «Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών». Η ονομασία ΤΕΙ όπως την όρισε ο 
ιδρυτικός Νόμος Ν. 1404/1983 προσέδιδε ταυτότητα και αποστολή στα ιδρύματα στα πρώιμα χρόνια λειτουργίας τους. Με την πάροδο του χρόνου, οι επαγγελματικές σχολές ανώτερου επιπέδου του ΤΕΙ Αθήνας 

έχουν αποκτήσει σαφή και πλήρη ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και έχουν ενσωματώσει και διευρύνει το φάσμα των επιστημονικών  πεδίων που θεραπεύουν προσελκύοντας καθηγητές με αναβαθμισμένα ακαδημαϊκά 
προσόντα εφάμιλλα των αντίστοιχων που υπηρετούν στα πανεπιστήμια. Σήμερα η ονομασία ΤΕΙ δεν ανταποκρίνεται στην ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Ιδρύματος, είναι παρωχημένη και συνάμα 

αποπροσανατολιστική. Σε διεθνές επίπεδο, η διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης ακολουθεί είτε το ενιαίο είτε το δυαδικό μοντέλο είτε παραλλαγές αυτών. Σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση λειτουργεί το δυαδικό σύστημα με τον όρο Πανεπιστήμια και Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών. Ο όρος «Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών», που χρησιμοποιείται από τα αντίστοιχα 

Ιδρύματα του εξωτερικού, αποδίδει πληρέστερα το σύνολο των ειδικοτήτων και των γνωστικών πεδίων που θεραπεύει ο Τεχνολογικός Τομέας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, 
καλλιτεχνικών, επαγγελμάτων υγείας κλπ. Η ονομασία Universities of Applied Sciences αντιστοιχεί σε (126 Ιδρύματα) που λειτουργούν στη Γερμανία, (20) στην Αυστρία, (39) στην Ολλανδία, (28) στην Φιλανδία και (9) 

στην Ελβετία. Στην Ιρλανδία, η διεθνής ονομασία είναι  Institutes of Technology (13 Ιδρύματα), στη Δανία University Colleges (10) και στη Πορτογαλία Polytechnics (20). Έτσι, ομόφωνα υιοθετήσαμε τη μετονομασία 
του Ιδρύματος σε «Πανεπιστήμιο  Εφαρμοσμένων Επιστημών Αθήνας» και στις διεθνείς του σχέσεις «Athens University of Applied Sciences» διατηρώντας το παρόν διακριτό status του Τεχνολογικού Τομέα της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης.Με την μετονομασία σε Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Αθήνας; 1 Αίρεται άμεσα το μοναδικό, σε θεσμικό επίπεδο, σημείο διαφοροποίησης Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, αφού η 

προσθήκη του όρου «Πανεπιστήμιο», έστω και συνοδευόμενο από επιθετικό προσδιορισμό, επιβάλει την διοργάνωση Διδακτορικών Σπουδών και από το Ίδρυμά μας. 2 Αναμένεται να αυξηθεί άμεσα η προτίμηση 
των υποψηφίων για ειδικότητες του Ιδρύματος, αφού πλέον θα φέρουν τον τίτλο του Πανεπιστημίου και θα διατηρούν το status του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό θα συμβάλει 
στην ορθολογικότερη κατανομή των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ των Σχολών και Τμημάτων της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης (συνολικά μεταξύ των Πανεπιστημίων) και των Ιδιωτικών 

Κολλεγίων με ευεργετικές συνέπειες ως προς τη δυνατότητα να κάνουν τα Ελληνόπουλα σωστές ανώτατες σπουδές και να απασχολούνται, όταν αποφοιτούν. 3Θα επιλυθεί ένα πραγματικό πρόβλημα της Ελληνικής 
Οικονομίας το οποίο συνίσταται στην έλλειψη ενδιάμεσου επιπέδου στελεχών (εργοδηγοί, τεχνίτες κτλ.), ειδικοτήτων δηλαδή των οποίων το κύριο χαρακτηριστικό, σε όλη την Ευρώπη τουλάχιστον, είναι ότι 

προκύπτουν από Προγράμματα Σπουδών βραχύτερης διάρκειας. Τα Προγράμματα αυτά βραχείας διάρκειας θα μπορούν να διοργανώνονται εντός του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών. 4Θα 
διευκολυνθούν οι συνεργασίες με ξένα Πανεπιστήμια αφού, πλέον, στις περισσότερες χώρες του κόσμου ο όρος Πανεπιστήμιο είναι ο κατ’ εξοχήν υποδηλωτικός όρος του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Τη μετονομασία του ΤΕΙ Αθήνας  
σε «Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων 
Επιστημών Αθήνας», αποφάσισε 

η Συνέλευση του ΤΕΙ Αθήνας. 
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... του Διεθνούς εκπαιδευτικού  
οργανισμού “Ακαδημαϊκού 

Αντίκτυπου των  Ηνωμένων Εθνών”, 
“United Nations  Academic Impact” 

(UNAI).

... της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης 

“European Association of Institutions 
in HigherEducation” (EURASHE).

... της Διεθνούς Ένωσης  
Πανεπιστημίων 

“International Association  
of Universities” (IAU).
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ο Ίδρυμά μας έχει 20.000 φοιτητές, 385 μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού που ενισχύονται για το 

εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους έργο από 210 θέσεις Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με 186 

μέλη Διοικητικού Προσωπικού, και 72 μέλη ΕΤΠ.  Είναι το πρώτο σε φοιτητικό και διδακτικό δυναμικό ΑΕΙ 

του τεχνολογικού τομέα της χώρας και το τρίτο στο σύνολο των ΑΕΙ σε αριθμό φοιτητών.  Διαθέτει είκοσι 

επτά (27) Τμήματα τα οποία είναι συγκροτημένα σε πέντε (5) Σχολές που πλαισιώνονται από 

διακεκριμένο επιστημονικό, τεχνολογικό και υποστηρικτικό προσωπικό.  Επιπλέον λειτουργούν συνολικά 

26 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκ των οποίων 14 αυτοδύναμα και 12 σε συν-διοργάνωση με 

Πανεπιστήμια της χώρας (ημεδαπής) και με ομοταγή του εξωτερικού (αλλοδαπής).  Έχει αναπτύξει 

εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες, σε ισότιμη βάση, με ευρωπαϊκά ή μη Πανεπιστήμια και έχει 

επιτύχει την αναγνώρισή του στον Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ε.Ε.  Συμμετέχει ενεργά σε Διεθνή 

και Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Δίκτυα ως μέλος έγκυρων Διεθνών Πανεπιστημιακών Οργανισμών, όπως 

είναι η Διεθνής Ένωση Πανεπιστημίων (IAU - International Association of Universities), ο Ακαδημαϊκός 

Αντίκτυπος των Ηνωμένων Εθνών (UNAI - United Nations Academic Impact) καθώς, και η Ευρωπαϊκή 

Ένωση Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (EURASHE - European Association of Institutions in Higher 

Education), κ.ά.  Το Ίδρυμά μας, αξιολογήθηκε πρόσφατα (Ιανουάριος 2016) από την ΑΔΙΠ με τη 

υψηλότατη προβλεπόμενη διάκριση worthy of merit. Μετά από 30 και πλέον χρόνια ζωής και πλέον των 

15 ετών λειτουργίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες για την μετονομασία 

του ΤΕΙ Αθήνας σε «Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών». Η ονομασία ΤΕΙ όπως την όρισε ο 

ιδρυτικός Νόμος Ν. 1404/1983 προσέδιδε ταυτότητα και αποστολή στα ιδρύματα στα πρώιμα χρόνια 

λειτουργίας τους. Με την πάροδο του χρόνου, οι επαγγελματικές σχολές ανώτερου επιπέδου του ΤΕΙ 

Αθήνας έχουν αποκτήσει σαφή και πλήρη ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και έχουν ενσωματώσει και 

διευρύνει το φάσμα των επιστημονικών  πεδίων που θεραπεύουν προσελκύοντας καθηγητές με 

αναβαθμισμένα ακαδημαϊκά προσόντα εφάμιλλα των αντίστοιχων που υπηρετούν στα πανεπιστήμια. 

Σήμερα η ονομασία ΤΕΙ δεν ανταποκρίνεται στην ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Ιδρύματος, είναι 

παρωχημένη και συνάμα αποπροσανατολιστική. Σε διεθνές επίπεδο, η διάρθρωση της ανώτατης 

εκπαίδευσης ακολουθεί είτε το ενιαίο είτε το δυαδικό μοντέλο είτε παραλλαγές αυτών. Σε αρκετές 

Ευρωπαϊκές χώρες στην Ανώτατη Εκπαίδευση λειτουργεί το δυαδικό σύστημα με τον όρο Πανεπιστήμια 

και Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών. Ο όρος «Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών», που 

χρησιμοποιείται από τα αντίστοιχα Ιδρύματα του εξωτερικού, αποδίδει πληρέστερα το σύνολο των 

ειδικοτήτων και των γνωστικών πεδίων που θεραπεύει ο Τεχνολογικός Τομέας της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, καλλιτεχνικών, επαγγελμάτων υγείας κλπ. Η 

ονομασία Universities of Applied Sciences αντιστοιχεί σε (126 Ιδρύματα) που λειτουργούν στη Γερμανία, 

(20) στην Αυστρία, (39) στην Ολλανδία, (28) στην Φιλανδία και (9) στην Ελβετία. Στην Ιρλανδία, η διεθνής 

ονομασία είναι  Institutes of Technology (13 Ιδρύματα), στη Δανία University Colleges (10) και στη 

Πορτογαλία Polytechnics (20). Έτσι, ομόφωνα υιοθετήσαμε τη μετονομασία του Ιδρύματος σε 2016



Θεσμικά Νέα του ΤΕΙ

Μέλη Συνέλευσης ΤΕΙ Αθηνας. 
Mετονομασία του ΤΕΙ Αθήνας σε 
«Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων 
Επιστημών Αθήνας».
Ο αποκλεισμός των ΤΕΙ 
από την εκπόνηση διδακτορικών 
αντίκειται στις διατάξεις 
του Συντάγματος.

Τριήμερη διεθνη συνάντηση 
“InterDays 2017”. 
«Κοινωνικός Αποκλεισμός 
και Εξαρτήσεις σε περιόδους 
ύφεσης».
Εκπαιδευτικό τριήμερο με θέμα 
«Η Φυσική Μαγεύει».
Χριστουγεννιάτικη Εθελοντική 
Αιμοδοσία Bloodsharing. 
Ευρωμεσογειακή Σύνοδο 
Κορυφής.
Σημαντική Συμμετοχή του ΤΕΙ 
Αθήνας στο 15ο Συνέδριο της 
Διεθνούς Ένωσης Πανεπιστημίων. 
Το ΤΕΙ Αθήνας  ο πρώτος 
Ακαδημαϊκός Εταίρος του 
HOUSING EUROPE.
Το ΤΕΙ Αθήνας στο 7ο Διεθνές 
Φιλοσοφικό Forum.
Tο ΤΕΙ Αθήνας σε κοινοβουλευτική 
συζήτηση Σχεδίου Νόμου.
Εργαστήρια Κινηματογράφου.
Φεστιβάλ Νεοφυούς 
Επιχειρηματικότητας.
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ο Ίδρυμά μας έχει 20.000 φοιτητές, 385 μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού που ενισχύονται για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους έργο από 210 θέσεις Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με 186 μέλη Διοικητικού Προσωπικού, και 72 μέλη ΕΤΠ.  Είναι το πρώτο σε φοιτητικό και διδακτικό δυναμικό ΑΕΙ του τεχνολογικού τομέα της χώρας και το τρίτο στο σύνολο των ΑΕΙ σε αριθμό 
φοιτητών.  Διαθέτει είκοσι επτά (27) Τμήματα τα οποία είναι συγκροτημένα σε πέντε (5) Σχολές που πλαισιώνονται από διακεκριμένο επιστημονικό, τεχνολογικό και υποστηρικτικό προσωπικό.  Επιπλέον λειτουργούν συνολικά 26 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκ των οποίων 14 αυτοδύναμα και 12 σε συν-διοργάνωση με Πανεπιστήμια της χώρας (ημεδαπής) και με ομοταγή 
του εξωτερικού (αλλοδαπής).  Έχει αναπτύξει εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες, σε ισότιμη βάση, με ευρωπαϊκά ή μη Πανεπιστήμια και έχει επιτύχει την αναγνώρισή του στον Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ε.Ε.  Συμμετέχει ενεργά σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Δίκτυα ως μέλος έγκυρων Διεθνών Πανεπιστημιακών Οργανισμών, όπως είναι η Διεθνής Ένωση 

Πανεπιστημίων (IAU - International Association of Universities), ο Ακαδημαϊκός Αντίκτυπος των Ηνωμένων Εθνών (UNAI - United Nations Academic Impact) καθώς, και η Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (EURASHE - European Association of Institutions in Higher Education), κ.ά.  Το Ίδρυμά μας, αξιολογήθηκε πρόσφατα (Ιανουάριος 2016) από την ΑΔΙΠ με τη 
υψηλότατη προβλεπόμενη διάκριση worthy of merit. Μετά από 30 και πλέον χρόνια ζωής και πλέον των 15 ετών λειτουργίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες για την μετονομασία του ΤΕΙ Αθήνας σε «Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών». Η ονομασία ΤΕΙ όπως την όρισε ο ιδρυτικός Νόμος Ν. 1404/1983 προσέδιδε ταυτότητα και αποστολή στα 

ιδρύματα στα πρώιμα χρόνια λειτουργίας τους. Με την πάροδο του χρόνου, οι επαγγελματικές σχολές ανώτερου επιπέδου του ΤΕΙ Αθήνας έχουν αποκτήσει σαφή και πλήρη ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και έχουν ενσωματώσει και διευρύνει το φάσμα των επιστημονικών  πεδίων που θεραπεύουν προσελκύοντας καθηγητές με αναβαθμισμένα ακαδημαϊκά προσόντα εφάμιλλα των 
αντίστοιχων που υπηρετούν στα πανεπιστήμια. Σήμερα η ονομασία ΤΕΙ δεν ανταποκρίνεται στην ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Ιδρύματος, είναι παρωχημένη και συνάμα αποπροσανατολιστική. Σε διεθνές επίπεδο, η διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης ακολουθεί είτε το ενιαίο είτε το δυαδικό μοντέλο είτε παραλλαγές αυτών. Σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση λειτουργεί το δυαδικό σύστημα με τον όρο Πανεπιστήμια και Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών. Ο όρος «Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών», που χρησιμοποιείται από τα αντίστοιχα Ιδρύματα του εξωτερικού, αποδίδει πληρέστερα το σύνολο των ειδικοτήτων και των γνωστικών πεδίων που θεραπεύει ο Τεχνολογικός Τομέας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, καλλιτεχνικών, επαγγελμάτων υγείας κλπ. Η ονομασία Universities of Applied Sciences αντιστοιχεί σε (126 Ιδρύματα) που λειτουργούν στη Γερμανία, (20) στην Αυστρία, (39) στην Ολλανδία, (28) στην Φιλανδία και (9) στην Ελβετία. Στην Ιρλανδία, η διεθνής ονομασία είναι  Institutes of Technology (13 Ιδρύματα), στη Δανία University Colleges 

(10) και στη Πορτογαλία Polytechnics (20). Έτσι, ομόφωνα υιοθετήσαμε τη μετονομασία του Ιδρύματος σε «Πανεπιστήμιο  Εφαρμοσμένων Επιστημών Αθήνας» και στις διεθνείς του σχέσεις «Athens University of Applied Sciences» διατηρώντας το παρόν διακριτό status του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.Με την μετονομασία σε Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων 
Επιστημών Αθήνας; 1 Αίρεται άμεσα το μοναδικό, σε θεσμικό επίπεδο, σημείο διαφοροποίησης Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, αφού η προσθήκη του όρου «Πανεπιστήμιο», έστω και συνοδευόμενο από επιθετικό προσδιορισμό, επιβάλει την διοργάνωση Διδακτορικών Σπουδών και από το Ίδρυμά μας. 2 Αναμένεται να αυξηθεί άμεσα η προτίμηση των υποψηφίων για ειδικότητες του 
Ιδρύματος, αφού πλέον θα φέρουν τον τίτλο του Πανεπιστημίου και θα διατηρούν το status του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό θα συμβάλει στην ορθολογικότερη κατανομή των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ των Σχολών και Τμημάτων της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης (συνολικά μεταξύ των Πανεπιστημίων) και των 

Ιδιωτικών Κολλεγίων με ευεργετικές συνέπειες ως προς τη δυνατότητα να κάνουν τα Ελληνόπουλα σωστές ανώτατες σπουδές και να απασχολούνται, όταν αποφοιτούν. 3Θα επιλυθεί ένα πραγματικό πρόβλημα της Ελληνικής Οικονομίας το οποίο συνίσταται στην έλλειψη ενδιάμεσου επιπέδου στελεχών (εργοδηγοί, τεχνίτες κτλ.), ειδικοτήτων δηλαδή των οποίων το κύριο 
χαρακτηριστικό, σε όλη την Ευρώπη τουλάχιστον, είναι ότι προκύπτουν από Προγράμματα Σπουδών βραχύτερης διάρκειας. Τα Προγράμματα αυτά βραχείας διάρκειας θα μπορούν να διοργανώνονται εντός του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών. 4Θα διευκολυνθούν οι συνεργασίες με ξένα Πανεπιστήμια αφού, πλέον, στις περισσότερες χώρες του κόσμου ο όρος 

Πανεπιστήμιο είναι ο κατ’ εξοχήν υποδηλωτικός όρος του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. ο Ίδρυμά μας έχει 20.000 φοιτητές, 385 μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού που ενισχύονται για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους έργο από 210 θέσεις Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με 186 μέλη Διοικητικού Προσωπικού, και 72 μέλη ΕΤΠ.  Είναι το πρώτο σε φοιτητικό και 
διδακτικό δυναμικό ΑΕΙ του τεχνολογικού τομέα της χώρας και το τρίτο στο σύνολο των ΑΕΙ σε αριθμό φοιτητών.  Διαθέτει είκοσι επτά (27) Τμήματα τα οποία είναι συγκροτημένα σε πέντε (5) Σχολές που πλαισιώνονται από διακεκριμένο επιστημονικό, τεχνολογικό και υποστηρικτικό προσωπικό.  Επιπλέον λειτουργούν συνολικά 26 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκ των 
οποίων 14 αυτοδύναμα και 12 σε συν-διοργάνωση με Πανεπιστήμια της χώρας (ημεδαπής) και με ομοταγή του εξωτερικού (αλλοδαπής).  Έχει αναπτύξει εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες, σε ισότιμη βάση, με ευρωπαϊκά ή μη Πανεπιστήμια και έχει επιτύχει την αναγνώρισή του στον Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ε.Ε.  Συμμετέχει ενεργά σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά 

Εκπαιδευτικά Δίκτυα ως μέλος έγκυρων Διεθνών Πανεπιστημιακών Οργανισμών, όπως είναι η Διεθνής Ένωση Πανεπιστημίων (IAU - International Association of Universities), ο Ακαδημαϊκός Αντίκτυπος των Ηνωμένων Εθνών (UNAI - United Nations Academic Impact) καθώς, και η Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (EURASHE - European Association of Institutions in 
Higher Education), κ.ά.  Το Ίδρυμά μας, αξιολογήθηκε πρόσφατα (Ιανουάριος 2016) από την ΑΔΙΠ με τη υψηλότατη προβλεπόμενη διάκριση worthy of merit. Μετά από 30 και πλέον χρόνια ζωής και πλέον των 15 ετών λειτουργίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες για την μετονομασία του ΤΕΙ Αθήνας σε «Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών». Η 

ονομασία ΤΕΙ όπως την όρισε ο ιδρυτικός Νόμος Ν. 1404/1983 προσέδιδε ταυτότητα και αποστολή στα ιδρύματα στα πρώιμα χρόνια λειτουργίας τους. Με την πάροδο του χρόνου, οι επαγγελματικές σχολές ανώτερου επιπέδου του ΤΕΙ Αθήνας έχουν αποκτήσει σαφή και πλήρη ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και έχουν ενσωματώσει και διευρύνει το φάσμα των επιστημονικών  πεδίων που 
θεραπεύουν προσελκύοντας καθηγητές με αναβαθμισμένα ακαδημαϊκά προσόντα εφάμιλλα των αντίστοιχων που υπηρετούν στα πανεπιστήμια. Σήμερα η ονομασία ΤΕΙ δεν ανταποκρίνεται στην ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Ιδρύματος, είναι παρωχημένη και συνάμα αποπροσανατολιστική. Σε διεθνές επίπεδο, η διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης ακολουθεί είτε το ενιαίο είτε 

το δυαδικό μοντέλο είτε παραλλαγές αυτών. Σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες στην Ανώτατη Εκπαίδευση λειτουργεί το δυαδικό σύστημα με τον όρο Πανεπιστήμια και Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών. Ο όρος «Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών», που χρησιμοποιείται από τα αντίστοιχα Ιδρύματα του εξωτερικού, αποδίδει πληρέστερα το σύνολο των ειδικοτήτων και των 
γνωστικών πεδίων που θεραπεύει ο Τεχνολογικός Τομέας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, καλλιτεχνικών, επαγγελμάτων υγείας κλπ. Η ονομασία Universities of Applied Sciences αντιστοιχεί σε (126 Ιδρύματα) που λειτουργούν στη Γερμανία, (20) στην Αυστρία, (39) στην Ολλανδία, (28) στην Φιλανδία και (9) στην Ελβετία. Στην Ιρλανδία, η διεθνής 
ονομασία είναι  Institutes of Technology (13 Ιδρύματα), στη Δανία University Colleges (10) και στη Πορτογαλία Polytechnics (20). Έτσι, ομόφωνα υιοθετήσαμε τη μετονομασία του Ιδρύματος σε «Πανεπιστήμιο  Εφαρμοσμένων Επιστημών Αθήνας» και στις διεθνείς του σχέσεις «Athens University of Applied Sciences» διατηρώντας το παρόν διακριτό status του Τεχνολογικού Τομέα της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης.Με την μετονομασία σε Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Αθήνας; 1 Αίρεται άμεσα το μοναδικό, σε θεσμικό επίπεδο, σημείο διαφοροποίησης Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, αφού η προσθήκη του όρου «Πανεπιστήμιο», έστω και συνοδευόμενο από επιθετικό προσδιορισμό, επιβάλει την διοργάνωση Διδακτορικών Σπουδών και από το Ίδρυμά μας. 2 
Αναμένεται να αυξηθεί άμεσα η προτίμηση των υποψηφίων για ειδικότητες του Ιδρύματος, αφού πλέον θα φέρουν τον τίτλο του Πανεπιστημίου και θα διατηρούν το status του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό θα συμβάλει στην ορθολογικότερη κατανομή των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ των Σχολών και Τμημάτων της 

Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης (συνολικά μεταξύ των Πανεπιστημίων) και των Ιδιωτικών Κολλεγίων με ευεργετικές συνέπειες ως προς τη δυνατότητα να κάνουν τα Ελληνόπουλα σωστές ανώτατες σπουδές και να απασχολούνται, όταν αποφοιτούν. 3Θα επιλυθεί ένα πραγματικό πρόβλημα της Ελληνικής Οικονομίας το οποίο συνίσταται στην έλλειψη ενδιάμεσου επιπέδου στελεχών 
(εργοδηγοί, τεχνίτες κτλ.), ειδικοτήτων δηλαδή των οποίων το κύριο χαρακτηριστικό, σε όλη την Ευρώπη τουλάχιστον, είναι ότι προκύπτουν από Προγράμματα Σπουδών βραχύτερης διάρκειας. Τα Προγράμματα αυτά βραχείας διάρκειας θα μπορούν να διοργανώνονται εντός του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών. 4Θα διευκολυνθούν οι συνεργασίες με ξένα Πανεπιστήμια 

αφού, πλέον, στις περισσότερες χώρες του κόσμου ο όρος Πανεπιστήμιο είναι ο κατ’ εξοχήν υποδηλωτικός όρος του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
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ο Ίδρυμά μας έχει 20.000 φοιτητές, 385 μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού που ενισχύονται για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους έργο από 210 θέσεις Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με 186 μέλη Διοικητικού Προσωπικού, και 72 μέλη ΕΤΠ.  Είναι το πρώτο σε φοιτητικό και διδακτικό δυναμικό ΑΕΙ του τεχνολογικού τομέα της χώρας και το τρίτο στο σύνολο των ΑΕΙ σε αριθμό 
φοιτητών.  Διαθέτει είκοσι επτά (27) Τμήματα τα οποία είναι συγκροτημένα σε πέντε (5) Σχολές που πλαισιώνονται από διακεκριμένο επιστημονικό, τεχνολογικό και υποστηρικτικό προσωπικό.  Επιπλέον λειτουργούν συνολικά 26 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκ των οποίων 14 αυτοδύναμα και 12 σε συν-διοργάνωση με Πανεπιστήμια της χώρας (ημεδαπής) και με ομοταγή 
του εξωτερικού (αλλοδαπής).  Έχει αναπτύξει εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες, σε ισότιμη βάση, με ευρωπαϊκά ή μη Πανεπιστήμια και έχει επιτύχει την αναγνώρισή του στον Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ε.Ε.  Συμμετέχει ενεργά σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Δίκτυα ως μέλος έγκυρων Διεθνών Πανεπιστημιακών Οργανισμών, όπως είναι η Διεθνής Ένωση 

Πανεπιστημίων (IAU - International Association of Universities), ο Ακαδημαϊκός Αντίκτυπος των Ηνωμένων Εθνών (UNAI - United Nations Academic Impact) καθώς, και η Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (EURASHE - European Association of Institutions in Higher Education), κ.ά.  Το Ίδρυμά μας, αξιολογήθηκε πρόσφατα (Ιανουάριος 2016) από την ΑΔΙΠ με τη 
υψηλότατη προβλεπόμενη διάκριση worthy of merit. Μετά από 30 και πλέον χρόνια ζωής και πλέον των 15 ετών λειτουργίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες για την μετονομασία του ΤΕΙ Αθήνας σε «Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών». Η ονομασία ΤΕΙ όπως την όρισε ο ιδρυτικός Νόμος Ν. 1404/1983 προσέδιδε ταυτότητα και αποστολή στα 

ιδρύματα στα πρώιμα χρόνια λειτουργίας τους. Με την πάροδο του χρόνου, οι επαγγελματικές σχολές ανώτερου επιπέδου του ΤΕΙ Αθήνας έχουν αποκτήσει σαφή και πλήρη ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και έχουν ενσωματώσει και διευρύνει το φάσμα των επιστημονικών  πεδίων που θεραπεύουν προσελκύοντας καθηγητές με αναβαθμισμένα ακαδημαϊκά προσόντα εφάμιλλα των 
αντίστοιχων που υπηρετούν στα πανεπιστήμια. Σήμερα η ονομασία ΤΕΙ δεν ανταποκρίνεται στην ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Ιδρύματος, είναι παρωχημένη και συνάμα αποπροσανατολιστική. Σε διεθνές επίπεδο, η διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης ακολουθεί είτε το ενιαίο είτε το δυαδικό μοντέλο είτε παραλλαγές αυτών. Σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση λειτουργεί το δυαδικό σύστημα με τον όρο Πανεπιστήμια και Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών. Ο όρος «Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών», που χρησιμοποιείται από τα αντίστοιχα Ιδρύματα του εξωτερικού, αποδίδει πληρέστερα το σύνολο των ειδικοτήτων και των γνωστικών πεδίων που θεραπεύει ο Τεχνολογικός Τομέας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, καλλιτεχνικών, επαγγελμάτων υγείας κλπ. Η ονομασία Universities of Applied Sciences αντιστοιχεί σε (126 Ιδρύματα) που λειτουργούν στη Γερμανία, (20) στην Αυστρία, (39) στην Ολλανδία, (28) στην Φιλανδία και (9) στην Ελβετία. Στην Ιρλανδία, η διεθνής ονομασία είναι  Institutes of Technology (13 Ιδρύματα), στη Δανία University Colleges 

(10) και στη Πορτογαλία Polytechnics (20). Έτσι, ομόφωνα υιοθετήσαμε τη μετονομασία του Ιδρύματος σε «Πανεπιστήμιο  Εφαρμοσμένων Επιστημών Αθήνας» και στις διεθνείς του σχέσεις «Athens University of Applied Sciences» διατηρώντας το παρόν διακριτό status του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.Με την μετονομασία σε Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων 
Επιστημών Αθήνας; 1 Αίρεται άμεσα το μοναδικό, σε θεσμικό επίπεδο, σημείο διαφοροποίησης Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, αφού η προσθήκη του όρου «Πανεπιστήμιο», έστω και συνοδευόμενο από επιθετικό προσδιορισμό, επιβάλει την διοργάνωση Διδακτορικών Σπουδών και από το Ίδρυμά μας. 2 Αναμένεται να αυξηθεί άμεσα η προτίμηση των υποψηφίων για ειδικότητες του 
Ιδρύματος, αφού πλέον θα φέρουν τον τίτλο του Πανεπιστημίου και θα διατηρούν το status του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό θα συμβάλει στην ορθολογικότερη κατανομή των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ των Σχολών και Τμημάτων της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης (συνολικά μεταξύ των Πανεπιστημίων) και των 

Ιδιωτικών Κολλεγίων με ευεργετικές συνέπειες ως προς τη δυνατότητα να κάνουν τα Ελληνόπουλα σωστές ανώτατες σπουδές και να απασχολούνται, όταν αποφοιτούν. 3Θα επιλυθεί ένα πραγματικό πρόβλημα της Ελληνικής Οικονομίας το οποίο συνίσταται στην έλλειψη ενδιάμεσου επιπέδου στελεχών (εργοδηγοί, τεχνίτες κτλ.), ειδικοτήτων δηλαδή των οποίων το κύριο 
χαρακτηριστικό, σε όλη την Ευρώπη τουλάχιστον, είναι ότι προκύπτουν από Προγράμματα Σπουδών βραχύτερης διάρκειας. Τα Προγράμματα αυτά βραχείας διάρκειας θα μπορούν να διοργανώνονται εντός του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών. 4Θα διευκολυνθούν οι συνεργασίες με ξένα Πανεπιστήμια αφού, πλέον, στις περισσότερες χώρες του κόσμου ο όρος 

Πανεπιστήμιο είναι ο κατ’ εξοχήν υποδηλωτικός όρος του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. ο Ίδρυμά μας έχει 20.000 φοιτητές, 385 μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού που ενισχύονται για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους έργο από 210 θέσεις Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με 186 μέλη Διοικητικού Προσωπικού, και 72 μέλη ΕΤΠ.  Είναι το πρώτο σε φοιτητικό και 
διδακτικό δυναμικό ΑΕΙ του τεχνολογικού τομέα της χώρας και το τρίτο στο σύνολο των ΑΕΙ σε αριθμό φοιτητών.  Διαθέτει είκοσι επτά (27) Τμήματα τα οποία είναι συγκροτημένα σε πέντε (5) Σχολές που πλαισιώνονται από διακεκριμένο επιστημονικό, τεχνολογικό και υποστηρικτικό προσωπικό.  Επιπλέον λειτουργούν συνολικά 26 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκ των 
οποίων 14 αυτοδύναμα και 12 σε συν-διοργάνωση με Πανεπιστήμια της χώρας (ημεδαπής) και με ομοταγή του εξωτερικού (αλλοδαπής).  Έχει αναπτύξει εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες, σε ισότιμη βάση, με ευρωπαϊκά ή μη Πανεπιστήμια και έχει επιτύχει την αναγνώρισή του στον Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ε.Ε.  Συμμετέχει ενεργά σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά 

Εκπαιδευτικά Δίκτυα ως μέλος έγκυρων Διεθνών Πανεπιστημιακών Οργανισμών, όπως είναι η Διεθνής Ένωση Πανεπιστημίων (IAU - International Association of Universities), ο Ακαδημαϊκός Αντίκτυπος των Ηνωμένων Εθνών (UNAI - United Nations Academic Impact) καθώς, και η Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (EURASHE - European Association of Institutions in 
Higher Education), κ.ά.  Το Ίδρυμά μας, αξιολογήθηκε πρόσφατα (Ιανουάριος 2016) από την ΑΔΙΠ με τη υψηλότατη προβλεπόμενη διάκριση worthy of merit. Μετά από 30 και πλέον χρόνια ζωής και πλέον των 15 ετών λειτουργίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες για την μετονομασία του ΤΕΙ Αθήνας σε «Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών». Η 

ονομασία ΤΕΙ όπως την όρισε ο ιδρυτικός Νόμος Ν. 1404/1983 προσέδιδε ταυτότητα και αποστολή στα ιδρύματα στα πρώιμα χρόνια λειτουργίας τους. Με την πάροδο του χρόνου, οι επαγγελματικές σχολές ανώτερου επιπέδου του ΤΕΙ Αθήνας έχουν αποκτήσει σαφή και πλήρη ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και έχουν ενσωματώσει και διευρύνει το φάσμα των επιστημονικών  πεδίων που 
θεραπεύουν προσελκύοντας καθηγητές με αναβαθμισμένα ακαδημαϊκά προσόντα εφάμιλλα των αντίστοιχων που υπηρετούν στα πανεπιστήμια. Σήμερα η ονομασία ΤΕΙ δεν ανταποκρίνεται στην ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Ιδρύματος, είναι παρωχημένη και συνάμα αποπροσανατολιστική. Σε διεθνές επίπεδο, η διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης ακολουθεί είτε το ενιαίο είτε 

το δυαδικό μοντέλο είτε παραλλαγές αυτών. Σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες στην Ανώτατη Εκπαίδευση λειτουργεί το δυαδικό σύστημα με τον όρο Πανεπιστήμια και Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών. Ο όρος «Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών», που χρησιμοποιείται από τα αντίστοιχα Ιδρύματα του εξωτερικού, αποδίδει πληρέστερα το σύνολο των ειδικοτήτων και των 
γνωστικών πεδίων που θεραπεύει ο Τεχνολογικός Τομέας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, καλλιτεχνικών, επαγγελμάτων υγείας κλπ. Η ονομασία Universities of Applied Sciences αντιστοιχεί σε (126 Ιδρύματα) που λειτουργούν στη Γερμανία, (20) στην Αυστρία, (39) στην Ολλανδία, (28) στην Φιλανδία και (9) στην Ελβετία. Στην Ιρλανδία, η διεθνής 
ονομασία είναι  Institutes of Technology (13 Ιδρύματα), στη Δανία University Colleges (10) και στη Πορτογαλία Polytechnics (20). Έτσι, ομόφωνα υιοθετήσαμε τη μετονομασία του Ιδρύματος σε «Πανεπιστήμιο  Εφαρμοσμένων Επιστημών Αθήνας» και στις διεθνείς του σχέσεις «Athens University of Applied Sciences» διατηρώντας το παρόν διακριτό status του Τεχνολογικού Τομέα της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης.Με την μετονομασία σε Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Αθήνας; 1 Αίρεται άμεσα το μοναδικό, σε θεσμικό επίπεδο, σημείο διαφοροποίησης Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, αφού η προσθήκη του όρου «Πανεπιστήμιο», έστω και συνοδευόμενο από επιθετικό προσδιορισμό, επιβάλει την διοργάνωση Διδακτορικών Σπουδών και από το Ίδρυμά μας. 2 
Αναμένεται να αυξηθεί άμεσα η προτίμηση των υποψηφίων για ειδικότητες του Ιδρύματος, αφού πλέον θα φέρουν τον τίτλο του Πανεπιστημίου και θα διατηρούν το status του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό θα συμβάλει στην ορθολογικότερη κατανομή των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ των Σχολών και Τμημάτων της 

Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης (συνολικά μεταξύ των Πανεπιστημίων) και των Ιδιωτικών Κολλεγίων με ευεργετικές συνέπειες ως προς τη δυνατότητα να κάνουν τα Ελληνόπουλα σωστές ανώτατες σπουδές και να απασχολούνται, όταν αποφοιτούν. 3Θα επιλυθεί ένα πραγματικό πρόβλημα της Ελληνικής Οικονομίας το οποίο συνίσταται στην έλλειψη ενδιάμεσου επιπέδου στελεχών 
(εργοδηγοί, τεχνίτες κτλ.), ειδικοτήτων δηλαδή των οποίων το κύριο χαρακτηριστικό, σε όλη την Ευρώπη τουλάχιστον, είναι ότι προκύπτουν από Προγράμματα Σπουδών βραχύτερης διάρκειας. Τα Προγράμματα αυτά βραχείας διάρκειας θα μπορούν να διοργανώνονται εντός του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών. 4Θα διευκολυνθούν οι συνεργασίες με ξένα Πανεπιστήμια 

αφού, πλέον, στις περισσότερες χώρες του κόσμου ο όρος Πανεπιστήμιο είναι ο κατ’ εξοχήν υποδηλωτικός όρος του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
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Μέλη Συνέλευσης 
του ΤΕΙ Αθηνας

Α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

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

Β. ΜΕΛΗ

Β.1. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ 

1 Ευαγγελία Πρωτόπαπα  Διευθύντρια ΣΕΥΠ, 
Καθηγήτρια 

2 Σπυρίδων Αθηναίος Διευθυντής ΣΤΕΦ, 
Καθηγητής 

3 Γεώργιος 
Πολυχρονόπουλος

Διευθυντής ΣΔΟ, 
Καθηγητής  

4 Νικήτας Χιωτίνης Διευθυντής ΣΚΣ, 
Καθηγητής 

5 Ιωάννης Τσάκνης Διευθυντής ΣΤΕΤΡΟΔ, 
Καθηγητής 

 Η Επανασυγκρότηση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας για τo ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 έχει ως εξής:



901. Θεσμικά

Μέλη 
Συνέλευσης

T.E.I.
Αθήνας 

Β.2. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 Για τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

• Άννα Δελτσίδου Πρόεδρος Τμήματος 
Μαιευτικής, 
Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια

• Γεωργία Φούκα Πρόεδρος Τμήματος 
Νοσηλευτικής, 
Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια, 

 Για τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

• Βασίλειος Παγούνης Πρόεδρος Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών 
Τ.Ε. και Τοπογράφων 
Μηχανικών Τοπογραφίας 
και Γεωπληροφορκής Τ.Ε.,
Αναπληρωτής Καθηγητής 

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

 Για τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

• Γεώργιος Πιερράκος Πρόεδρος Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Αναπληρωτής  Καθηγητής 

• Γεώργιος Γιαννακόπουλος Πρόεδρος Τμήματος 
Βιβλιοθηκονομίας 
και Συστημάτων 
Πληροφόρησης,  
Καθηγητής 

05.09.2016 

 Για τη Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών

• Ελένη Τάτλα Πρόεδρος Τμήματος 
Εσωτερικής 
Αρχιτεκτονικής 
Διακόσμησης & 
Σχεδιασμού Αντικειμένων, 
Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια 

• Ευαγγελία-Μαρίνα 
Τσίλαγα

Πρόεδρος Τμήματος 
Συντήρησης Αρχαιοτήτων 
& Έργων Τέχνης, 
Καθηγήτρια 

 Για τη Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής

• Βασιλεία Σινάνογλου Πρόεδρος Τμήματος 
Τεχνολογίας Τροφίμων, 
Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια 

• Ιωάννης Παρασκευόπουλος Πρόεδρος Τμήματος 
Οινολογίας & Τεχνολογίας 
Ποτών, Καθηγητής 

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

1 Παναγιώτης Καλδής Καθηγητής

2 Περικλής Λύτρας Καθηγητής

3 Αικατερίνη Λυκερίδου-
Αβραμιώτη

Καθηγήτρια

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

* Χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκεί η 
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών, 
Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, κ. 
Πηγή Φαναριώτη, Μόνιμο Δ.Π. Κλάδου Π.Ε. 
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Τη μετονομασία του ΤΕΙ Αθήνας  
σε «Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων 
Επιστημών Αθήνας», αποφάσισε 
η Συνέλευση του ΤΕΙ Αθήνας. 
Σε συνεντευξή του στο esos,  
ο Μ. Μπρατάκος, Πρόεδρος του ΤΕΙ 
Αθήνας μιλάει επί του θέματος. 

Σχετικό απόσπασμα συνέντευξης του Μ. 
Μπρατάκου σχετικά με την μετονομασία 
του ΤΕΙ Αθήνας  σε «Πανεπιστήμιο 
Εφαρμοσμένων Επιστημών Αθήνας» στο 
esos:

Κύριε Μπρατάκο, ποια είναι η 
σημερινή φυσιογνωμία του Ιδρύματός 
σας;

Το Ίδρυμά μας έχει 20.000 φοιτητές, 
385 μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
που ενισχύονται για το εκπαιδευτικό και 
ερευνητικό τους έργο από 210 θέσεις 
Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, 
με 186 μέλη Διοικητικού Προσωπικού, 
και 72 μέλη ΕΤΠ. 
Είναι το πρώτο σε φοιτητικό 
και διδακτικό δυναμικό ΑΕΙ του 
τεχνολογικού τομέα της χώρας και το 
τρίτο στο σύνολο των ΑΕΙ σε αριθμό 
φοιτητών. 
Διαθέτει είκοσι επτά (27) Τμήματα τα 
οποία είναι συγκροτημένα σε πέντε 
(5) Σχολές που πλαισιώνονται από 
διακεκριμένο επιστημονικό, τεχνολογικό 
και υποστηρικτικό προσωπικό. 
Επιπλέον λειτουργούν συνολικά 26 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
εκ των οποίων 14 αυτοδύναμα και 12 σε 
συν-διοργάνωση με Πανεπιστήμια της 
χώρας (ημεδαπής) και με ομοταγή του 
εξωτερικού (αλλοδαπής). 
Έχει αναπτύξει εκπαιδευτικές και 
ερευνητικές συνεργασίες, σε ισότιμη 
βάση, με ευρωπαϊκά ή μη Πανεπιστήμια 
και έχει επιτύχει την αναγνώρισή του 
στον Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης 
της Ε.Ε. 

Mετονομασία του ΤΕΙ Αθήνας
σε «Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων 
Επιστημών Αθήνας»

Συμμετέχει ενεργά σε Διεθνή και 
Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Δίκτυα 
ως μέλος έγκυρων Διεθνών 
Πανεπιστημιακών Οργανισμών, όπως 
είναι η Διεθνής Ένωση Πανεπιστημίων 
(IAU - International Association of Uni-
versities), ο Ακαδημαϊκός Αντίκτυπος 
των Ηνωμένων Εθνών (UNAI - United 
Nations Academic Impact) καθώς, και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδρυμάτων Ανώτατης 
Εκπαίδευσης (EURASHE - European 
Association of Institutions in Higher 
Education), κ.ά. 
Το Ίδρυμά μας, αξιολογήθηκε πρόσφατα 
(Ιανουάριος 2016) από την ΑΔΙΠ με τη 
υψηλότατη προβλεπόμενη διάκριση 
worthy of merit.

Γιατί αποφασίσθηκε από τη Συνέλευση 
του Ιδρύματός σας η μετονομασία 
του ΤΕΙ Αθήνας σε Πανεπιστήμιο 
Εφαρμοσμένων Επιστημών Αθήνας;

Μετά από 30 και πλέον χρόνια ζωής 
και πλέον των 15 ετών λειτουργίας 
στην Ανώτατη Εκπαίδευση έχουν 
πλέον ωριμάσει οι συνθήκες για 
την μετονομασία του ΤΕΙ Αθήνας 
σε «Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων 
Επιστημών». Η ονομασία ΤΕΙ όπως την 
όρισε ο ιδρυτικός Νόμος Ν. 1404/1983 
προσέδιδε ταυτότητα και αποστολή 
στα ιδρύματα στα πρώιμα χρόνια 
λειτουργίας τους. Με την πάροδο του 
χρόνου, οι επαγγελματικές σχολές 
ανώτερου επιπέδου του ΤΕΙ Αθήνας 
έχουν αποκτήσει σαφή και πλήρη 
ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και έχουν 
ενσωματώσει και διευρύνει το φάσμα 
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των επιστημονικών  πεδίων που 
θεραπεύουν προσελκύοντας καθηγητές 
με αναβαθμισμένα ακαδημαϊκά 
προσόντα εφάμιλλα των αντίστοιχων 
που υπηρετούν στα πανεπιστήμια.
Σήμερα η ονομασία ΤΕΙ δεν 
ανταποκρίνεται στην ακαδημαϊκή 
φυσιογνωμία του Ιδρύματος, 
είναι παρωχημένη και συνάμα 
αποπροσανατολιστική. Σε διεθνές 
επίπεδο, η διάρθρωση της ανώτατης 
εκπαίδευσης ακολουθεί είτε το 
ενιαίο είτε το δυαδικό μοντέλο είτε 
παραλλαγές αυτών. Σε αρκετές 
Ευρωπαϊκές χώρες στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση λειτουργεί το δυαδικό 
σύστημα με τον όρο Πανεπιστήμια 
και Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων 
Επιστημών. Ο όρος «Πανεπιστήμια 
Εφαρμοσμένων Επιστημών», που 
χρησιμοποιείται από τα αντίστοιχα 
Ιδρύματα του εξωτερικού, αποδίδει 
πληρέστερα το σύνολο των 
ειδικοτήτων και των γνωστικών 
πεδίων που θεραπεύει ο Τεχνολογικός 
Τομέας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, 
καλλιτεχνικών, επαγγελμάτων υγείας 
κλπ. Η ονομασία Universities of Applied 
Sciences αντιστοιχεί σε (126 Ιδρύματα) 
που λειτουργούν στη Γερμανία, (20) 
στην Αυστρία, (39) στην Ολλανδία, (28) 
στην Φιλανδία και (9) στην Ελβετία. 
Στην Ιρλανδία, η διεθνής ονομασία είναι  
Institutes of Technology (13 Ιδρύματα), 
στη Δανία University Colleges (10) και 
στη Πορτογαλία Polytechnics (20).
Έτσι, ομόφωνα υιοθετήσαμε τη 
μετονομασία του Ιδρύματος σε 
«Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων 

3Θα επιλυθεί ένα πραγματικό 
πρόβλημα της Ελληνικής 

Οικονομίας το οποίο συνίσταται 
στην έλλειψη ενδιάμεσου επιπέδου 
στελεχών (εργοδηγοί, τεχνίτες κτλ.), 
ειδικοτήτων δηλαδή των οποίων 
το κύριο χαρακτηριστικό, σε όλη 
την Ευρώπη τουλάχιστον, είναι ότι 
προκύπτουν από Προγράμματα 
Σπουδών βραχύτερης διάρκειας. Τα 
Προγράμματα αυτά βραχείας διάρκειας 
θα μπορούν να διοργανώνονται εντός 
του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων 
Επιστημών.

4Θα διευκολυνθούν οι συνεργασίες 
με ξένα Πανεπιστήμια αφού, πλέον, 

στις περισσότερες χώρες του κόσμου ο 
όρος Πανεπιστήμιο είναι ο κατ’ εξοχήν 
υποδηλωτικός όρος του Ανωτάτου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Δημοσίευση στο esos: http://www.
esos.gr/arthra/46557/apofasi-tei-athi-
nas-metonomazetai-panepistimio-efar-
mosmenon-epistimon-athinas

Επιστημών Αθήνας» και στις διεθνείς 
του σχέσεις «Athens University of Ap-
plied Sciences» διατηρώντας το παρόν 
διακριτό status του Τεχνολογικού Τομέα 
της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Τι επιτυγχάνεται με την μετονομασία 
σε Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων 
Επιστημών Αθήνας;

1 Αίρεται άμεσα το μοναδικό, 
σε θεσμικό επίπεδο, σημείο 

διαφοροποίησης Πανεπιστημίου 
και ΤΕΙ, αφού η προσθήκη του 
όρου «Πανεπιστήμιο», έστω και 
συνοδευόμενο από επιθετικό 
προσδιορισμό, επιβάλει την 
διοργάνωση Διδακτορικών Σπουδών 
και από το Ίδρυμά μας.

2 Αναμένεται να αυξηθεί άμεσα η 
προτίμηση των υποψηφίων για 

ειδικότητες του Ιδρύματος, αφού 
πλέον θα φέρουν τον τίτλο του 
Πανεπιστημίου και θα διατηρούν το 
status του Τεχνολογικού Τομέα της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το γεγονός 
αυτό θα συμβάλει στην ορθολογικότερη 
κατανομή των αποφοίτων της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
μεταξύ των Σχολών και Τμημάτων 
της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης 
(συνολικά μεταξύ των Πανεπιστημίων) 
και των Ιδιωτικών Κολλεγίων με 
ευεργετικές συνέπειες ως προς τη 
δυνατότητα να κάνουν τα Ελληνόπουλα 
σωστές ανώτατες σπουδές και να 
απασχολούνται, όταν αποφοιτούν.

Σήμερα η ονομασία ΤΕΙ δεν ανταποκρίνεται 
στην ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Ιδρύματος, 

είναι παρωχημένη και συνάμα 
αποπροσανατολιστική. 

http://www.esos.gr/arthra/46557/apofasi-tei-athinas-metonomazetai-panepistimio-efarmosmenon-epistimon-athinas
http://www.esos.gr/arthra/46557/apofasi-tei-athinas-metonomazetai-panepistimio-efarmosmenon-epistimon-athinas
http://www.esos.gr/arthra/46557/apofasi-tei-athinas-metonomazetai-panepistimio-efarmosmenon-epistimon-athinas
http://www.esos.gr/arthra/46557/apofasi-tei-athinas-metonomazetai-panepistimio-efarmosmenon-epistimon-athinas
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Σε όλες 
τις Ευρωπαϊκές χώρες 

τα αντίστοιχα ΤΕΙ 
έχουν μετονομαστεί 

σε Πανεπιστήμια 
Εφαρμοσμένων 

Επιστημών.

Ο αποκλεισμός των ΤΕΙ από σπουδές τρίτου κύκλου 
(εκπόνηση διδακτορικών)  είναι ο αποκλεισμός από 
ορισμένο διδακτικό και ερευνητικό έργο που συνιστά 
μείζονα εγγύηση  της ακαδημαϊκής ελευθερίας 
και αντίκειται προς τις διατάξεις του Συντάγματος 
(άρθρο 16 παρ. 1,5 και 6) τόσο αυτοτελώς όσο και σε 
συνδυασμό με την αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 
του Συντάγματος).

Αυτό τονίζει ο πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας Καθηγητής 
Μιχάλης Μπρατάκος , σε συνέντευξη στο esos, 
ενώ σημειώνει πως «για να μπορούν τα ΤΕΙ να 
εκτελέσουν το ρόλο τους και να δραστηριοποιηθούν 
έτι περεταίρω στην έρευνα, θα πρέπει άμεσα η 
Πολιτεία να άρει το εμπόδιο αυτό προς όφελος 
της κοινωνίας, αφού τα ΤΕΙ είναι Ιδρύματα με 
σαφή εφαρμοσμένο/τεχνολογικό χαρακτήρα που 
ενισχύουν την καινοτομία και επιχειρηματικότητα 
που τόσο έχει ανάγκη η εθνική οικονομία».

Κε πρόεδρε πρόσφατα η Σύνοδος των Πρυτάνεων 
διατύπωσε τη θέση της ως προς την απόφασή 
σας να μετονομαστούν τα ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια 
Εφαρμοσμένων Επιστημών. Τι απαντάται;

Μ. Μπρατάκος: Η Σύνοδος Πρυτάνεων στις 
15/10/2016  που συνεδρίασε, έλαβε μια σειρά 
αποφάσεων που ενδιαφέρουν τα Πανεπιστήμια 
και μεταξύ αυτών πήρε θέση επί της απόφασης της 
Συνόδου Προέδρων για μετονομασία των ΤΕΙ σε 
«Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών», ένα 
θέμα που δεν την αφορά και είναι αποκλειστικής 
αρμοδιότητας της Πολιτείας σύμφωνα με το άρθρο 7 
παρ. 6 του Νόμου 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

Στην ανακοίνωσή τους οι κ.κ. Πρυτάνεις ορθώς 
επισημαίνουν ότι για τα Ανώτατα Ιδρύματα του 
Τεχνολογικού Τομέα υπάρχει θεσμοθετημένος 
διακριτός ρόλος, ονομασία και αποστολή. Ωστόσο 
οι ίδιοι θα έπρεπε να γνωρίζουν τα Ευρωπαϊκά 
τεκταινόμενα και να επιθυμούν την ανάπτυξη των 
ΤΕΙ, όπως έγινε σχεδόν σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, 
που τα αντίστοιχα ΤΕΙ, εδώ και αρκετά χρόνια έχουν 
μετονομαστεί σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων 
Επιστημών.

Η προτεινόμενη ονομασία θα διατηρήσει και θα 
ενισχύσει το διακριτό ρόλο που έχουν τα ΤΕΙ ως 
Τεχνολογικός Τομέας της Ανώτατης Εκπαίδευσης 
στη χώρα, ενώ θα αλλάξει η επίπλαστη εικόνα που 
έχει σχηματιστεί πριν 3 δεκαετίες και θα αμβλυνθεί 

Ο αποκλεισμός των ΤΕΙ 
από την εκπόνηση διδακτορικών 
αντίκειται στις διατάξεις 
του Συντάγματος

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS, 21/10/2016
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στη συνείδηση του μέσου Έλληνα η άποψη ότι μόνο 
οι σπουδές στα Πανεπιστήμια προϋποθέτουν μια 
επιτυχημένη ζωή. Απόδειξη της διαπίστωσης αυτής 
είναι ότι ακόμα και σήμερα εισάγονται σε Σχολές και 
Τμήματα των Πανεπιστημίων (Φιλολογίας, Θεολογίας, 
Ξένων Γλωσσών, Μαθηματικών, Φυσικών κ.α.) 
χιλιάδες απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
με ελάχιστες έως μηδενικές πρακτικά ελπίδες 
επαγγελματικής αποκατάστασης, αφού οι ανάγκες 
της ελληνικής οικονομίας είναι εντελώς διαφορετικές, 
σε αντίθεση με Τμήματα των ΤΕΙ, που αποδεδειγμένα 
έχουν καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές.

Υπάρχει ένα χρόνιο αίτημα των ΤΕΙ για να δοθεί η 
δυνατότητα στα Ιδρύματα να εκπονούν διδακτορικά.  
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα;

Μ. Μπρατάκος: Ξεχνούν οι κ.κ. Πρυτάνεις, ότι τα 
ΤΕΙ για να εκπληρώσουν την αποστολή τους ως ΑΕΙ 
του Τ.Τ. πρέπει, σύμφωνα με τον Νόμο 4009/2011, 
«να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με τη 
διδασκαλία και την έρευνα και να προσφέρουν 
ανώτατη εκπαίδευση με βάση την επιστημονική και 
τεχνολογική έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας 
κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα». Συνεπώς το 
ερώτημα που εδώ τίθεται είναι γιατί αποκλείονται τα 
ΤΕΙ από την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών αφού 
ο νόμος ομιλεί για έρευνα; Ο αποκλεισμός των ΤΕΙ 
από σπουδές τρίτου κύκλου είναι ο αποκλεισμός από 
ορισμένο διδακτικό και ερευνητικό έργο που συνιστά 
μείζονα εγγύηση  της ακαδημαϊκής ελευθερίας 
και αντίκειται προς τις διατάξεις του Συντάγματος 

(άρθρο 16 παρ. 1,5 και 6) τόσο αυτοτελώς όσο και σε 
συνδυασμό με την αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 
του Συντάγματος).

Θυμίζω στους συναδέλφους Πρυτάνεις (αν μου 
επιτρέπουν να χρησιμοποιήσω τον όρο) ότι το 
μεγαλύτερο μέρος του ερευνητικού έργου των 
Πανεπιστημίων προέρχεται από δημοσιεύσεις που 
έχουν προκύψει από την εκπόνηση διδακτορικών 
διατριβών. Για να μπορούν να ΤΕΙ να εκτελέσουν το 
ρόλο τους και να δραστηριοποιηθούν έτι περεταίρω 
στην έρευνα, θα πρέπει άμεσα η Πολιτεία να άρει 
το εμπόδιο αυτό προς όφελος της κοινωνίας, αφού 
τα ΤΕΙ είναι Ιδρύματα με σαφή εφαρμοσμένο/
τεχνολογικό χαρακτήρα που ενισχύουν την καινοτομία 
και επιχειρηματικότητα που τόσο έχει ανάγκη η εθνική 
οικονομία.

Το ΤΕΙ που διοικείται σε ποια θέση κατατάσσεται 
διεθνώς;

Μ. Μπρατάκος: Σε ό,τι αφορά το ΤΕΙ Αθήνας, 
το Ίδρυμα είναι πρόσφατα αξιολογημένο με την 
υψηλότερη τιμητική διάκριση «worthy of merit», ενώ 
σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη των Ιδρυμάτων 
Ανώτατης Εκπαίδευσης για το 2016 (http://www.webo-
metrics.info)  το ΤΕΙ Αθήνας βρίσκεται σε πλεονεκτική 
θέση έναντι 4 Ελληνικών Πανεπιστημίων και σε έτερη 
κατάταξη όλων των ελληνικών ΑΕΙ (http://www.4icu.
org/gr) το ΤΕΙ Αθήνας βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση 
(13ο ) έναντι 8 Πανεπιστημίων.

http://www.webometrics.info
http://www.webometrics.info
http://www.4icu.org/gr
http://www.4icu.org/gr
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Από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου 2017 
θα πραγματοποιηθεί μία τριήμερη 

διεθνή συνάντηση με τίλο “International 
Days for Higher Education, 
Cosmopolitanism and Solidarity” στο 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της 
Αθήνας.

2017INTERNATIONAL DAYS
27 | 28 | 29 March 2017
Athens, Greece

INTER
DAYS
2017

International Days
for Higher Education, 
Cosmopolitanism 
and Solidarity

http://interdays2017.teiath.gr

Τριήμερη διεθνή συνάντηση 
“InterDays 2017”

Θα παρουσιαστούν τέσσερεις θεματικές 
ενότητες:
(1) Economic crisis, poverty and higher 
education.
(2) The role of higher education in the 
integration of immigrants and refugees 
into a new social environment.
(3) People with disabilities or special 
education needs.
(4) Human rights. Interculturality and 
Cosmopolitanism. 

Η γλώσσα επικοινωνίας θα είναι αγγλικά 
και ελληνικά (με μετάφραση). 

Participation is open to those who have 
a professional interest in the issues of 
Meeting and may include members of 
authorities responsible for education at 
national, regional or local levels, policy 
makers, advisors of education policy, 
and researchers. It is noted that up to 
two members from each Institute can 
register.

Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.teiath.gr/diethnwn/
interdays2017/

http://www.teiath.gr/diethnwn/interdays2017/
http://www.teiath.gr/diethnwn/interdays2017/
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«Κοινωνικός Αποκλεισμός και 
Εξαρτήσεις σε περιόδους ύφεσης»

Την Πέμπτη 19/1/2017 θα 
πραγματοποιήθηκε ημερίδα με 

τίτλο «Κοινωνικός Αποκλεισμός και 
Εξαρτήσεις σε περιόδους ύφεσης» στο 
Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας.
Την ημερίδα χαιρέτησαν ο Μιχαήλ 
Μπρατάκος, Πρόεδρος ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
και ο  Ευάγγελος Καφετζόπουλος, 
Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ.

Το θέμα της Δεύτερης Συνεδρίας ήταν
«Πολιτικές ενεργητικής ένταξης των 
ουσιοεξαρτημένων ατόμων» με 
συντονιστή τον Δρ. Αντώνιο Γκανά, 
Γενικό Διευθυντή του ΟΚΑΝΑ.

Οι εισηγητές ήταν οι εξής:
Γαβριήλ Αμίτσης, Αναπληρωτής 
Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 
«Το υπόδειγμα της Εθνικής Στρατηγικής 
Κοινωνικής Ένταξης»,
Γεώργιος Πιερράκος, Αναπληρωτής 
Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 
«Προκλήσεις πρόσβασης των 
ουσιοεξαρτημένων ατόμων σε ποιοτικές 
υπηρεσίες φροντίδας»: Διαδικασίες 
αποκέντρωσης υπηρεσιών φροντίδας 
και ανάπτυξη ολοκληρωμένων μοντέλων 
προσαρμογής στις εξατομικευμένες 
ανάγκες του εξαρτώμενου.
Ευάγγελος Φουστέρης, Υπεύθυνος 
Κοινωνικής Επανένταξης ΟΚΑΝΑ
«Προκλήσεις πρόσβασης των 
ουσιοεξαρτημένων ατόμων στην αγορά 
εργασίας».

19/1/2017

Το θέμα της Πρώτης Συνεδρίας ήταν
 «Οι κοινωνικές διαστάσεις των 
εξαρτήσεων σε περιόδους ύφεσης»
με συντονιστή τον Καθηγητή του ΤΕΙ 
Αθήνας Σωτήρη Σούλη, Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής Ερευνών. 

Οι εισηγητές ήταν οι εξής:
Αναστάσιος Φωτίου, Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα 
Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ)
«Η εξέλιξη του κινδύνου των 
εξαρτήσεων κατά την διάρκεια της 
κρίσης»
Χαρίσιος Ασημόπουλος, Αναπληρωτής 
Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 
«Ο κίνδυνος των εξαρτήσεων ως εστία 
κοινωνικού αποκλεισμού»
Κων/νος Κοκκώλης, Αν. Δ/ντής 
Εφαρμογής Προγραμμάτων ΟΚΑΝΑ
«Η εθνική πολιτική σχετικά με την 
πρόληψη, τη θεραπεία και την 
αποκατάσταση των ουσιοεξαρτημένων 
ατόμων»



18

Εκπαιδευτικό τριήμερο 
με θέμα «Η Φυσική Μαγεύει»

Μέσα στην αβεβαιότητα της καθημερινότητας και 
στους αγχώδεις ρυθμούς, υπάρχει η ανάγκη για 

δράσεις πρωτοπόρες, δράσεις πολύ πρωτότυπες και 
ξεχωριστές, που μας φωτίζουν και μας ταξιδεύουν σε 
νέους ορίζοντες.
Για τον λόγο αυτόν, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών 
(Ε.Ε.Φ.) πήρε την πρωτοβουλία να οργανώσει 
ένα εκπαιδευτικό τριήμερο, με θέμα «Η Φυσική 
Μαγεύει».
Σκοπός της δράσης ήταν να μεταφερθούν 
πληροφορίες, που έχουν σχέση με τα μεγάλα 
επιτεύγματα των Φυσικών Επιστημών, σε μαθητές, 
εκπαιδευτικούς και γονείς.

Από τις 16 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2016 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση 200 Επιστημόνων και 
Ερευνητών, με χίλιους μαθητές από όλη την ΕΛΛΑΔΑ, 
στους φιλόξενους χώρους του Τ.Ε.Ι Αθήνας.

Ακόμη, για πρώτη φορά, τριάντα μαθητές ανέβηκαν 
στα καθηγητικά έδρανα και δίδαξαν Φυσική και 
μάλιστα προσπαθώντας να απαντήσουν στα μεγάλα 
αναπάντητα ερωτήματα της Σύγχρονης Επιστήμης.
Και για να γίνει η διαφορά στο πώς μαθαίνει κάποιος 
Φυσική, υπήρξαν, στους χώρους του Τ.Ε.Ι, 50 δρώμενα 
όπου παρουσιάζονταν εργαστηριακές δράσεις, μέσω 
πειραμάτων, ώστε με αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο 
διδασκαλίας, να  γίνουν πιο κατανοητές οι έννοιες της 
Φυσικής και να απαντηθούν αγωνίες για τον κόσμο 
που μας περιβάλλει.
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Τη συνάντηση αυτή, διάνθισαν καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες, παρουσιάστηκαν σημαντικά βιβλία, 
με περιεχόμενο εκπαιδευτικό, γύρω από τον χώρο 
των Φυσικών Επιστημών, όπως και ένας πρωτότυπος 
διαγωνισμός επίλυσης γρίφων Φυσικής.

Ο στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης 
Ελλήνων Φυσικών, πέρα από την κατανόηση των 
εννοιών της Φυσικής, είναι η μετάδοση της αγάπης 
για τις Φυσικές Επιστήμες και η σηματοδότηση, ενός 
ΑΛΛΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ της Φυσικής.

Την εκδήλωσή τίμησε με την παρουσία του ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπιος Παυλόπουλος 
και την έναρξη κήρυξε ο εκπρόσωπος της Πρυτανείας 
του Ε.Κ.Π.Α., Αντιπρύτανης κ. Μαραβέγιας Ναπολέων.
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Σε γιορτινή ατμόσφαιρα και σκίτσα 
του Εμπενίζερ Σκρούτζ, ο οποίος 

μπήκε στο πνεύμα των Χριστουγέννων, 
αιμοδοτώντας, σε μια προσπάθεια 
να αλλάξει την τσιγκουνιά του, 
πραγματοποιήθηκε η χριστουγενιάτικη 
εθελοντική αιμοδοσία στο ΤΕΙ Αθήνας.
Οι εθελοντές στις 5, 6 και 8 Δεκεμβρίου 
2016 μπήκαν στο πνεύμα των εορτών 
όπως ο Εμπενίζερ, και έδωσαν αίμα με 
στόχο να μοιράσουν χαρά σε αυτούς 
που το έχουν ανάγκη.
Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ 
Αθήνας στον κεντρικό διάδρομο στην 
είσοδο της ΣΕΥΠ και στο ΤΕΙ Πειραιά στο 
συνεδριακό κέντρο.
Στην αιμοδοσία συμμετείχε και το 
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), το 
οποίο ανανέωνε την χάρτινη κάρτα 
εθελοντή αιμοδότη σε ηλεκτρονική 
κάρτα, το Χάρισε Ζωή, το οποίο 
ενημέρωνε για τη δωρεά μυελού 
των οστών και το GIVMED, το οποίο 
ενημέρωνε για τον πιο σύγχρονο τρόπο 
δωρεάς περισσευούμενων φαρμάκων.

Χριστουγεννιάτικη Εθελοντική 
Αιμοδοσία Bloodsharing
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Το ΤΕΙ Αθήνας συμμετείχε στην 
Ετήσια Ευρωμεσογειακή Σύνοδο 

Κορυφής των Ο.Κ.Ε. (Οικονομικών και 
Κοινωνικών Επιτοπών) της Ελλάδος, 
η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 
& 25 Οκτωβρίου 2016 στη Βραυρώνα 
(ξενοδοχείο Mare Nostrum).

Ευρωμεσογειακή Σύνοδος Κορυφής
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Ο Πρόεδρος του Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

(ΤΕΙ) Αθήνας, Καθηγητής Μιχάλης 
Μπρατάκος κι ο Αναπληρωτής 
του, Καθηγητής Περικλής Λύτρας, 
εκπροσώπησαν για πρώτη φορά το 
Ίδρυμα στο 15ο Συνέδριο της Διεθνούς 
Ένωσης Πανεπιστημίων (International 
Association of Universities / IAU), το 
οποίο έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο 
του Chulalongkorn, στη Μπανγκόκ της 
Ταϋλάνδης από 13 έως 16 Νοεμβρίου 
2016. 

Το θέμα αυτού του Συνεδρίου ήταν 
«Η Ανώτατη Εκπαίδευση: Ένας 
Καταλύτης για Καινοτόμες και Βιώσιμες 
Κοινωνίες».

Η Διεθνής Ένωση Πανεπιστημίων 
(ΙΑU), ιδρύθηκε το 1950 υπό την 
αιγίδα της UNESCO και έχει ως μέλη 
της 600 Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα από 130 χώρες του κόσμου. 
Συνεργάζεται με διάφορους διεθνείς, 
περιφερειακούς και εθνικούς φορείς 

που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της Ανώτατης Εκπαίδευσης και 
στοχεύει στη διεθνοποίηση της γνώσης, 
στην ακαδημαϊκή ελευθερία, στον 
διαπολιτισμικό διάλογο, κ.ά. Το ΤΕΙ 
Αθήνας είναι το μοναδικό ΤΕΙ της χώρας 
που συμμετέχει ενεργά εδώ κι ενάμιση 
χρόνο  στην ΙΑU και ένα από τα τρία ΑΕΙ 
της χώρας μας.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν με 
εκπροσώπους τους περισσότερα από 
120 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
από 82 χώρες και Οργανισμοί απ’ όλο 
τον κόσμο, που εκπροσωπήθηκαν από 
485 συνέδρους-μέλη μεταξύ των οποίων 
μέλη της UNESCO, του ΟΑΣΑ, του 
Αμερικανικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης 
(ACE), κ.ά.

Ιδιαίτερη στιγμή του Συνεδρίου υπήρξε 
η επίσημη και φαντασμαγορική 
εναρκτήρια τελετή της 15ης Συνόδου 
της Διάσκεψης, που συνέπεσε με 
τον εορτασμό της επετείου των 100 
χρόνων του «Συστήματος Ανώτατης 

Εκπαίδευσης της Ταϋλάνδης» έγινε 
στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του 
Πανεπιστημίου Chulalongkorn παρουσία 
της Πριγκίπισσας της Ταϋλάνδης Maha 
Chakri Sirindhom. Στην εκδήλωση 
μίλησαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
κ.  Bundit Eua-Arporn και ως keynote 
speaker ο Ταϊλανδός Καθηγητής και 
Πρίγκηπας του Πανεπιστημίου Songkla, 
κ. Charas Suwanwela.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας, Καθηγητής 
Μιχάλης Μπρατάκος και o Πρόεδρος 
της Διεθνούς Eνωσης Πανεπιστημίου, κ. 
Dzulkifti Abdul Razak

Ο Πρόεδρος κι ο Αναπληρωτής 
Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας, συμμετείχαν 
σε όλη τη σειρά συνόδων των 
Ολομέλειας, καθώς και σ΄ αυτές 
των Επιχειρησιακών Συνεδριάσεων 
και των Παρουσιάσεων Μελετών 
Περίπτωσης, όπου και στο πλαίσιο 
της τελευταίας ο κ. Μ. Μπρατάκος, με 
εισήγησή του αναφέρθηκε συνοπτικά 
στο επιτελούμενο από το ΤΕΙ Αθήνας 

15ο Συνέδριο της Διεθνούς 
Ένωσης Πανεπιστημίων

13-16/11/2016

IAU Conference at Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

Σημαντική Συμμετοχή του ΤΕΙ Αθήνας στο
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- μέσω του ακαδημαϊκού προσωπικού 
του - έργο στο πλαίσιο της Ελληνικής 
Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
και στη συμμετοχή του Ιδρύματος 
στην οικοδόμηση μιας παγκόσμιας 
κοινότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η ελληνική αντιπροσωπεία είχε τη 
δυνατότητα γνωριμίας και πολλών 
επαφών με πολλούς συνέδρους-μέλη 
της ΙΑU και από τις πέντε ηπείρους, ενώ 
ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας αντάλλαξε 
απόψεις με τον Πρόεδρο της Διεθνούς 
΄Ενωσης Πανεπιστημίου, κ. Dzulkifti 
Abdul Razak από το Σουλτανάτο του 
Brunei και ο Αναπληρωτής Προέδρου 
συνεργάστηκε με τον Ταϊλανδό Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου  του Chulalongkorn, 
κ.  Bundit Eua-Arporn.

Δεν θα πρέπει να παραληφθεί και 
ο έντονα πολιτιστικός χαρακτήρας 
του Συνεδρίου, καθώς αυτό 
συμπεριελάμβανε μια σημαντική 
εκδήλωση εγκαινίων, δεξίωση εκ μέρους 
του Κυβερνήτη της Μπανγκόκ, ένα 

εξαιρετικό Gala Dinner και ένα ιδιαίτερο 
λαογραφικό-εθνογραφικό τελετουργικό 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Τέχνης της 
Bangkok.

Κατά την τελευταία ημέρα του 
Συνεδρίου, οι εκπρόσωποι του ΤΕΙ 
Αθήνας, ως ενεργά μέλη της IAU, 
συμμετείχαν στις εκλογές για την 
ανάδειξη του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ένωσης στηρίζοντας 
την υποψηφιότητα του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου της Κύπρου, κ. 
Χριστοφίδη Κωνσταντίνο. 

Ο σκοπός της συμμετοχής στο 
τετραήμερο Συνέδριο της ΙΑU  από 
πλευράς του ΤΕΙ Αθήνας, επετεύχθη 
πλήρως: Κατά πρώτον, η ανάδειξη του 
Ιδρύματος και των καλών πρακτικών 
του, σε ένα διεθνές περιβάλλον. Κατά 
δεύτερον, η λήψη καλών πρακτικών 
άλλων συμμετεχόντων ιδρυμάτων 
κι οργανισμών, προκειμένου αυτές 
να μεταλαμπαδευθούν στα μέλη της 
ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος. 

Τέλος, η ενίσχυση κι ο εμπλουτισμός της 
συνεργασίας με νέα ιδρύματα-εταίρους, 
μέσω επισήμων πρωτοκόλλων, που θα 
υπογραφούν στο μέλλον.

Η παρουσία του Ιδρύματος σε μια 
διεθνή συνάντηση παρόμοιου 
βεληνεκούς, και οι επαφές με 
σημαντικότατους εκπροσώπους της 
εκπαιδευτικής κι επιχειρηματικής 
ζωής ενός τεράστιου αριθμού χωρών, 
επιβεβαιώνει το χαρακτήρα του ΤΕΙ 
Αθήνας ως ενός εξωστρεφούς ΑΕΙ, με 
ενεργό δράση όχι μόνο σε ευρωπαϊκό, 
αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

IAU Conference at Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
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Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα Αθήνας (ΤΕΙ Αθήνας) 

συμμετείχε στις εργασίες της ετήσιας 
συνάντησης των μελών του HOUSING 
EUROPE - The European Federation of 
Public, Cooperative & Social Housing 
(Βρυξέλλες, 21-22 Νοεμβρίου 2016) 
ως ο πρώτος Ακαδημαϊκός Εταίρος 
(academic partner) του Δικτύου στην 
Ευρώπη.

 Το HOUSING EUROPE (www.
housingeurope.eu) είναι το μεγαλύτερο 
Ευρωπαϊκό Διακρατικό Δίκτυο στο 
πεδίο της στέγασης, που επιδιώκει την 
ανάπτυξη μίας επαρκούς και βιώσιμης 
στεγαστικής αγοράς. Ιδρύθηκε το 
1988 και αποτελείται σήμερα από 44 
Εθνικές και Περιφερειακές Ενώσεις, 

Το ΤΕΙ Αθήνας 
ο πρώτος Ακαδημαϊκός Εταίρος 

του HOUSING EUROPE

εκπροσωπώντας περίπου 43.000 
παρόχους στέγης από 23 Ευρωπαϊκά 
κράτη, που διαχειρίζονται τουλάχιστον 
26 εκ. κατοικίες (11% του συνολικού 
αποθέματος κατοικιών στην Ευρώπη).

Η ένταξη του ΤΕΙ Αθήνας στο Δίκτυο 
HOUSING EUROPE έγινε με πανηγυρική 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 
μελών του τον Σεπτέμβριο του 2016 στη 
Γενεύη, υπογραμμίζοντας τη σημασία 
αξιοποίησης των πρωτοβουλιών 
της ακαδημαϊκής κοινότητας για την 
ενίσχυση των πολιτικών κάλυψης των 
στεγαστικών αναγκών του πληθυσμού, 
ιδίως στις χώρες εκείνες που δεν 
έχουν αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο 
οικοσύστημα κοινωνικής κατοικίας. 
Το ΤΕΙ Αθήνας δραστηριοποιείται 
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ερευνητικά από τις αρχές του 2010 
στο πεδίο της στέγασης, ενώ το 2015 
ολοκλήρωσε - στο πλαίσιο υλοποίησης 
σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης 
με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
- την εκπόνηση της πρώτης Εθνικής 
Στρατηγικής για την πρόληψη και 
καταπολέμηση της αστεγίας.

Οι αρχές και οι άξονες ενός συστήματος 
κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα 
παρουσιάσθηκαν κατά την διάρκεια 
της ετήσιας συνάντησης των μελών 
του HOUSING EUROPE με ειδική 
εισήγηση με θέμα «State of play of the 
Greek social housing policies» από τον 
εκπρόσωπο του ΤΕΙ Αθήνας Αναπληρωτή 
Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης 

Sorcha Edwards - Γενική Γραμματέας 
HOUSING EUROPE και Γαβριήλ Αμίτσης - ΤΕΙ Αθήνας

Επιχειρήσεων Γαβριήλ Αμίτση, που 
επικεντρώθηκε στην ανάδειξη των 
στρεβλώσεων της εθνικής στεγαστικής 
πολιτικής και των προκλήσεων κάλυψης 
των στεγαστικών αναγκών των 
ομάδων του πληθυσμού σε περιόδους 
οικονομικής ύφεσης. Η κοινωνική 
κατοικία αποτελεί έναν αυτοτελή τομέα  
των πολιτικών ρύθμισης της στέγασης, 
που δεν περιορίζεται μόνο στο επίπεδο 
αναδιανεμητικών πρωτοβουλιών με 
κριτήρια κοινωνικής δικαιοσύνης και 
αλληλεγγύης, αλλά περιλαμβάνει και 
οριζόντιες (ελάχιστες προδιαγραφές 
χώρου και άνεσης, κανόνες πολεοδομίας 
και κατασκευής, φορολόγηση 
ιδιοκτησίας, όροι λειτουργίας και 
ανάπτυξης κτηματομεσιτικής αγοράς, 
όροι μισθώσεων ακινήτων κλπ.) ή 

στοχευμένες (χορήγηση εισοδηματικών 
παροχών, μέτρα φορολογικού 
χαρακτήρα) στρατηγικές για την 
διασφάλιση μίας επαρκούς και βιώσιμης 
στεγαστικής αγοράς.

Η συνάντηση των μελών του HOUSING 
EUROPE ολοκληρώθηκε με την συζήτηση 
πρότασης για τη δημιουργία ενός 
ανεξάρτητου δικτύου εμπειρογνωμόνων 
στο πεδίο της κοινωνικής κατοικίας, 
που θα υποστηρίζει ενδιαφερόμενους 
φορείς Ευρωπαϊκών Κρατών για την 
ανάπτυξη σχετικών δράσεων και 
πρωτοβουλιών. Στο πλαίσιο αυτό, το 
ΤΕΙ Αθήνας θα προωθήσει άμεσα τη 
δημιουργία της πρώτης ερευνητικής 
πλατφόρμας κοινωνικής κατοικίας στην 
Ελλάδα.
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3-8/10/2016
Την εβδομάδα 3-8 Οκτωβρίου 2016 διεξήχθη στην 

Αθήνα το 7ο Διεθνές Φιλοσοφικό Forum της 
UNESCO.
Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο πλαίσιο του φόρουμ 
απονεμήθηκε στον Πρόεδρο του ΤΕΙ Αθήνας, Καθηγητή 
Μιχάλη Μπρατάκο και στον πρώην Καθηγητή του 
ΤΕΙ Αθήνας Μιχάλη Γλαμπεδάκη, ο τίτλος του Glob-
al Citizen για τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν 
στον τομέα της παγκοσμιοποίησης της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης.
Τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Αθήνας εκπροσώπησε ο 
Αναπληρωτής Προέδρου, Καθηγητής Περικλής Λύτρας.

Το ΤΕΙ Αθήνας 
στο 7ο Διεθνές 

Φιλοσοφικό 
Forum

Ο πρώην καθηγητής του ΤΕΙ Αθήνας, Μιχάλης Γλαμπεδάκης, αναπτύσσει στο 
Διεθνές Φιλοσοφικό Forum της UNESCO στην Αθήνα, τις δραστηριότητες του 
ΤΕΙ-Α στον διεθνή χώρο.

Ο Αναπληρωτής Προέδρου Καθηγητής Περικλής Λύτρας εκφωνεί 
λόγο στο Διεθνές Φιλοσοφικό Forum της UNESCO στην Αθήνα.



3102. Νέα του ΤΕΙ

Συμμετοχή του ΤΕΙ Αθήνας στην κοινοβουλευτική 
συζήτηση του Σχεδίου Νόμου «Κοινωνική και 
αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της 
και άλλες διατάξεις»

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας (ΤΕΙ 
Αθήνας) συμμετείχε την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 

2016 στην ακρόαση από την Διαρκή Επιτροπή 
Κοινωνικών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου 
των εξωκοινοβουλευτικών φορέων κατά τη διάρκεια 
της επεξεργασίας του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία 
και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις». 
Εκπροσωπήθηκε από τον Αναπληρωτή Προέδρου 
Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή και τον Αναπληρωτή 
Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Γαβριήλ Αμίτση, ο οποίος παρουσίασε στα μέλη της 
Διαρκούς Επιτροπής τις θέσεις του ΤΕΙ Αθήνας επί του 
Σχεδίου Νόμου.

Το ΤΕΙ Αθήνας έχει αναπτύξει από τις αρχές της 
δεκαετίας του 2010 τη διδασκαλία σε προπτυχιακό 
(Τομέας Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του 
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων) και μεταπτυχιακό 
επίπεδο (Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας) των τομέων 
της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, ενώ έχει ιδρύσει και λειτουργεί 
το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Καινοτομίας 
(Τομέας Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων), που 
προωθεί την διεπιστημονική έρευνα στο σύνθετο 
πεδίο της Κοινωνικής Καινοτομίας, με έμφαση 
στους τομείς της Υγείας, της Ψυχικής Υγείας, της 
Κοινωνικής Ασφάλισης, της Κοινωνικής Πρόνοιας και 

Φροντίδας, της Κοινωνικής Ένταξης και της Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, ανέλαβε για την 
περίοδο 2014-2015 ως εταίρος Κοινοπραξίας την 
υλοποίηση της Πράξης “Δημιουργία και λειτουργία 
Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης 
και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των 
πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας”, που 
χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς και κοινοτικούς 
πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» 2007-2013 του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης από την Διαρκή 
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, ο εκπρόσωπος 
του ΤΕΙ Αθήνας Αν. Καθηγητής Γ. Αμίτσης επισήμανε 
την ανάγκη υιοθέτησης ενός πλέγματος δημόσιων 
πολιτικών για την ολοκληρωμένη ενίσχυση των 
τομέων της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας που θα σέβονται τις αρχές της 
οικονομικής ελευθερίας, του υγιούς ανταγωνισμού 
και της κοινωνικής αλληλεγγύης, ενώ ανέπτυξε 
συγκεκριμένες εισηγήσεις για την υποστήριξη της 
πρόσβασης των φορέων στην αγορά των δημοσίων 
συμβάσεων και την αποσύνδεση της ιδιότητας 
των κοινωνικών επιχειρήσεων από συγκεκριμένη 
νομική μορφή. Παράλληλα, κατέθεσε πρόταση 
για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Ινστιτούτου 
υποστήριξης των πολιτικών ανάπτυξης των τομέων 
της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, που θα αποτελείται από φορείς 
της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και 
θα αναλάβει την εκπόνηση και παρακολούθηση της 
Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Οικονομία.

Tο ΤΕΙ Αθήνας 
σε κοινοβουλευτική συζήτηση 
Σχεδίου Νόμου
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Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής του δράσης, 
“cineΜαθήματα” το Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Χανίων σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθήνας, την 
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τους δήμους Χανίων 
και Πλατανιά και τις διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων σχεδιάζουν για 
μια ακόμη σχολική χρονιά, πρόγραμμα επιμόρφωσης 
στον κινηματογράφο. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει
α) κύκλο θεωρητικών - επιμορφωτικών συναντήσεων 
β) την υποστήριξη και παραγωγή ταινιών  
(ντοκιμαντέρ, μυθοπλασία, animation) από τις σχολικές 
μονάδες. Το πρόγραμμα θα έχει την επιστημονική 
εποπτεία συνεργαζόμενων επαγγελματιών του χώρου 
της εκπαίδευσης και του κινηματογράφου.

Εργαστήρια Κινηματογράφου
Θα έχει διάρκεια όλη την σχολική χρονιά 2016 - 
2017 και οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν 
απογευματινές ώρες και Σαββατοκύριακα. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την υποστήριξη της παραγωγής 
ταινιών αποτελεί η παρακολούθηση του θεωρητικού 
μέρους του προγράμματος. Η επιλογή των ταινιών, 
που θα υποστηριχτεί η παραγωγή τους θα γίνει 
κατόπιν αξιολόγησης των προτεινόμενων σεναρίων 
αλλά και των ομάδων υλοποίησης.

Ο αριθμός των ατόμων που μπορεί να 
παρακολουθήσει το πρόγραμμα είναι περιορισμένος 
όπως και ο αριθμός των ταινιών που θα υποστηριχτεί 
η παραγωγή τους.
Για τον λόγο αυτό θα τηρηθεί αυστηρά σειρά 
προτεραιότητας.

Οι ταινίες που θα παραχθούν θα παρουσιαστούν στο 
πλαίσια του 5ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων 
τον Οκτώβριο του 2017. Η εκπαιδευτική δράση 
cineΜαθήματα και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Χανίων τελούν υπό την Αιγίδα του Υπουργείου 
Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων και του 
Υπουργείου Πολιτισμού.
Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι χωρίς κανένα 
χρηματικό αντίτιμο.

Οι αιτήσεις συμμετοχής ήταν μέχρι και τις 28 
Νοεμβρίου 2016 και μόνο ηλεκτρονικά στην 
διεύθυνση:
http://www.chaniafilmfestival. com/labs2016-17 
http://www.chaniafilmfestival. com/cinemathimata-
movielab

Άρθρο εφημερίδας ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

http://www.chaniafilmfestival. com/labs2016-17
http://www.chaniafilmfestival. com/cinemathimata-movielab
http://www.chaniafilmfestival. com/cinemathimata-movielab
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Την Τρίτη 22/11/2016 και την Δευτέρα 19/12/2016 
η Κοινωνική Συμβουλευτική Υπηρεσία του ΤΕΙ 

Αθήνας, σε συνεργασία με τον Τομέα Πρόληψης 
του ΚΕΘΕΑ, διοργάνωσε 6 ωρο βιωματικό σεμινάριο 
σπουδαστών για την κατανόηση του φαινομένου της 
τοξικοεξάρτησης και την πρόληψή του, στον χώρο του 
ΤΕΙ.

Βιωματικά σεμινάρια 
σπουδαστών (ΚΕΘΕΑ - ΤΕΙ-Α)

22/11/2016 και 19/12/2016

Στις 26 & 27 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε το 
Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, το οποίο 

διοργάνωσε το Skywalker.gr, στο εκθεσιακό κέντρο 
HELEXPO, στο Μαρούσι - Λεωφόρος Κηφισίας 39. Στο  
Φεστιβάλ συμμετείχε και η ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του διήμερου Φεστιβάλ 
διοργανώθηκε Συνέδριο με τίτλο “Ο αξιακός 

επαναπροσδιορισμός της Ελληνικής 
Επιχειρηματικότητας. Το μέλλον των 
Νεοφυών Επιχειρήσεων”.
Στο Συνέδριο, εκ μέρους του ΤΕΙ, συμμετέχει 
ως εισηγητής ο Καθηγητής Αθανάσιος 
Νασιόπουλος, Επιστημονικός Υπεύθυνος της 
ΜΟΚΕ ΤΕΙ Αθήνας με θέμα “Καινοτομία: Από 
την Ιδέα στην Εφαρμογή. Από το Φυτώριο 

Ιδεών στο Προϊόν. Η συμβολή των ΑΕΙ”, την Κυριακή 
27 Νοεμβρίου, στην Ενότητα Καινοτομία.

http://bossible.gr/the-bossible-festival-conference/the-
bossible-festival-conference-program

26-27/11/2016

http://www.teiath.gr/articles.php?id=57230&lang=el

Φεστιβάλ Νεοφυούς 
Επιχειρηματικότητας

Κοινωνική Υπηρεσία του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 
(δίπλα από το Γυμναστήριο)
Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 - 13:00,
τηλ.: 210-5385129  e-mail: koinyp@teiath.gr

http://bossible.gr/the-bossible-festival-conference/the-bossible-festival-conference-program
http://bossible.gr/the-bossible-festival-conference/the-bossible-festival-conference-program


34

Πιστοποιητικό Αγγλικής 
γλώσσας: TOEIC ®

Στις 17/10/2016 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση 
της πιστοποίησης TOEIC Listening and Reading στο 
Αμφιθέατρο Φυσικής του ΤΕΙ Αθήνας. Η παρουσίαση 
έγινε από εκπροσώπους της Ελληνοαμερικανικής 
Ένωσης, η οποία είναι και ο αποκλειστικός φορέας 
ανάπτυξης εξετάσεων TOEIC στην Ελλάδα. 

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση και το ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 
ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους στην πιστοποίηση 
Αγγλικής γλώσσας με το διεθνώς αναγνωρισμένο 
πιστοποιητικό TOEIC®. Με τη συγκεκριμένη 
συνεργασία προσφέρουν τη δυνατότητα στους 
φοιτητές του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ να πιστοποιήσουν τη γνώση 
Αγγλικής με πιστοποιητικό, το οποίο μπορούν να 
αξιοποιήσουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κατά τη 
διάρκεια των σπουδών τους και μετά από αυτές.

Το TOEIC® Listening and Reading αποτελεί τεστ 
πολλαπλών επιλογών που υπολογίζει με ακρίβεια το 
επίπεδο γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων των οποίων 
η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. 

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση και το ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 
είναι οργανισμοί καθιερωμένοι στους τομείς της 
πιστοποίησης και της εκπαίδευσης αντίστοιχα και 
ακολουθούν τα αυστηρότερα συστήματα ποιότητας 
και όλες τις οδηγίες των αρμόδιων Ευρωπαϊκών και 
διεθνών οργανισμών.
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Οι δύο οργανισμοί επέλεξαν το TOEIC® Listening and 
Reading για τους παρακάτω λόγους:
• Διακρίνεται για εξεταστική ποιότητα και τη 

διεθνή εμβέλειά του καθώς και αξιοπιστία 
της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης που διεξάγει 
εξετάσεις γλωσσομάθειας στην Ελλάδα από το 
1957.

• O εξεταστικός φορέας του TOEIC®, το Educa-
tional Testing Service (ETS), ιδρύθηκε το 1947. 
Σήμερα, με περισσότερους από 2500 ειδικούς 
στην εκπαίδευση και το testing, αποτελεί τον 
μεγαλύτερο φορέα ανάπτυξης και διοργάνωσης 
εξετάσεων παγκοσμίως, όπως τα TOEIC®, TOEFL®, 
SAT®, GRE®, και GMAT®.  

• Το πιστοποιητικό TOEIC® Listening and Reading 
είναι αναγνωρισμένο από Δημόσιες Ελληνικές 
Αρχές (ΑΣΕΠ - διαβάθμιση από Β1 έως και Γ1), 
πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό καθώς 
και μεγάλες επιχειρήσεις και κυβερνητικούς 
οργανισμούς σε 120 χώρες. Προσφέρει 
διαβαθμισμένη πιστοποίηση, γρήγορα 
αποτελέσματα και προετοιμασία online, χαμηλού 
κόστους.  

Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων διοργανώνει 
εξετάσεις TOEIC® σε τακτά χρονικά διαστήματα σε 
εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση TOEIC 
προσφέρεται στους φοιτητές/τριες  του ΤΕΙ 
ΑΘΗΝΑΣ στην τιμή €80, αντί €150, ενώ ειδική 
τιμή υπάρχει και για απόκτηση πρόσβασης σε 
ηλεκτρονική πλατφόρμα προετοιμασίας που 
έχει δημιουργηθεί από τον φορέα Ανάπτυξης 
του τεστ, Educational Testing Service (ETS).
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Με μεγάλη επιτυχία και προσέλευση 
πραγματοποιήθηκε η Εκδήλωση 

Καλωσορίσματος Πρωτοετών Φοιτητών στο Κεντρικό 
διάδρομο του ΤΕΙ Αθήνας, την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 
2016 και ώρα 14:00 μμ.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αναπληρωτής 
Προέδρου Καθηγητής Περικλής Λύτρας, τα μέλη του 
Γραφείου Διεθνών Σχέσεων και ομάδα εθελοντών 
φοιτητών του Ιδρύματος.

Οι φοιτητές ενημερώθηκαν αναλυτικά για διάφορες 
δράσεις και προγράμματα του ΤΕΙ Αθήνας (Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα Ανταλλαγών Erasmus+ για σπουδές και 
πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, εθελοντική δράση 
αιμοδοσίας και πολλά άλλα).

Εκδήλωση 
Καλωσορίσματος 
Πρωτοετών 
Φοιτητών

10/10/2016

10 Οκτωβρίου 2016
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Στο ΤΕΙ Αθήνας λειτουργεί η νέα έκδοση της 
υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων e:Presence στη 

διεύθυνση https://new.epresence.grnet.gr/. 
Όλες οι τηλεδιασκέψεις που αφορούν συνεδριάσεις 
Εκλεκτορικών Σωμάτων πραγματοποιούνται με αυτή 
την έκδοση. Σε περίπτωση λοιπόν που συμμετέχετε 
σε τηλεδιασκέψεις που διοργανώνονται από 
άλλα ιδρύματα της χώρας έχετε τη δυνατότητα να 
συμμετέχετε από τον προσωπικό σας Η/Υ , Tablet ή 
Smart Phone.

Πλέον ως χρήστες θα πρέπει να αποκτήσετε 
λογαριασμό στην υπηρεσία. Συνεπώς θα πρέπει 
να πατήσετε στην καρτέλα «Είσοδος» και να 
χρησιμοποιήσετε τα ιδρυματικά σας στοιχεία μέσω 
της κεντρικής υπηρεσίας ταυτοποίησης. Έτσι θα 
δημιουργηθεί αυτόματα και γρήγορα ο λογαριασμός 
σας. Υπάρχει στη κεντρική σελίδα Demo Room 24/7 
για να κάνετε δοκιμή μόνοι σας. Δεν απαιτείται πλέον 
Java plugin!
Είναι σημαντικό κατά την σύνδεση σας από Η/Υ ή 
φορητή συσκευή να διαθέτεται ακουστικά και να μη 
χρησιμοποιείτε την ανοικτή ακρόαση.

Αναλυτικές οδηγίες με βίντεο υπάρχουν στους 
παρακάτω συνδέσμους:

Ενεργοποίηση λογαριασμού Χρήστη:
https://youtu.be/RrOd3TBElTI?t=6

Συμμετοχή σε Τηλεδιάσκεψη - Windows Firefox:
https://youtu.be/Dv4euuJm_AU

Εγχειρίδια:
https://new.epresence.grnet.gr/support

Προτεινόμενος εξοπλισμός web camera:
http://www.vidyo.com/services-support/technical-sup-
port/peripherals/

Όσον αφορά τον εξοπλισμό των ακουστικών 
προτείνονται ψηφιακά ακουστικά USB με μικρόφωνο.

Στέλιος Κατσούλης
Υπεύθυνος υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης ΤΕΙ Αθήνας
ΤΕΙ Αθήνας, Τηλ. 2105385370

Νέα έκδοση της υπηρεσίας 
τηλεδιασκέψεων e:Presence

e:Presence

https://youtu.be/RrOd3TBElTI?t=6
https://youtu.be/Dv4euuJm_AU
https://new.epresence.grnet.gr/support
http://www.vidyo.com/services-support/technical-support/peripherals/
http://www.vidyo.com/services-support/technical-support/peripherals/
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Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του ΤΕΙ Αθήνας 
ενημερώνει όλη την κοινότητα του ΤΕΙ πως πλέον 

έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί την Online 
συλλογή εργαλείων & υπηρεσιών Office 365 της 
Microsoft χρησιμοποιώντας τον προσωπικό ιδρυματικό 
λογαριασμό (username@teiath.gr) που έχει στο ΤΕΙ 
Αθήνας.

Η συλλογή εργαλείων & υπηρεσιών Office 365 για το 
ΤΕΙ Αθήνας, περιλαμβάνει ένα αρκετά μεγάλο πλήθος 
εργαλείων & υπηρεσιών όπως:
• OneDrive με 1TB χωρητικότητα
• Word**
• Excel**
• Powerpoint**
• OneNote
• Yammer
• κτλ

** Η πρόσβαση αφορά μόνο την Online έκδοση των 
εργαλείων word, excel, Powerpoint, κτλ και όχι την 
εγκατάσταση τους σε προσωπικούς υπολογιστές.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εργαλεία & 
υπηρεσίες του Office 365 με τον ιδρυματικό σας 
λογαριασμό θα πρέπει την 1η τουλάχιστον φορά να 
συνδεθείτε στην υπηρεσία ΔΗΛΟΣ 365 της ΕΔΕΤ μέσω 
της διεύθυνσης: https://delos365.grnet.gr/

Από την επόμενη φορά μπορείτε να συνδέεστε 
απευθείας στο Portal του Office 365 μέσω της 
διεύθυνσης: https://portal.office.com/

Πληροφορίες για τα εργαλεία & υπηρεσίες του Office 
365 μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες: 
https://delos365.grnet.gr/ και 
https://products.office.com/el-gr/student/office-in-education

Online εργαλεία & υπηρεσίες 
Office 365 της Microsoft

e:Presence Office 365

Office 365
39

https://delos365.grnet.gr/
https://portal.office.com/
https://delos365.grnet.gr/
https://products.office.com/el-gr/student/office-in-education
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1
Στις 26 και στις 27 Νοεμβρίου 2016, 

πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία και προσέλευση το 1ο 
Συνέδριο Γαστρονομικού Τουρισμού στο 
Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας. 

Το συνέδριο διοργάνωσαν το ΤΕΙ 
Αθήνας με τον όμιλο για την UNESCO 
Πειραιά και Νήσων και την υποστήριξη 
της CEUCO και της Ελληνικής Ενωσης 
Στελεχών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων.
Υπό την αιγίδα των Υπουργείων 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων, 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του 
ΕΟΤ, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος και του ΕΛΓΟ, επικεντρώθηκε 
στο γαστρονομικό τουρισμό με σκοπό 
την ουσιαστική σύμπραξη όλων των 
εκπροσώπων του κλάδου και στόχο την 
ανάπτυξή του.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου 
διακρίνονταν σε δύο ενότητες: την 
ακαδημαϊκή προσέγγιση και την 
πρακτική θεώρηση του γαστρονομικού 
τουρισμού με ομιλητές, οι οποίοι 
εκπροσωπούσαν το σύνολο του κλάδου. 
Φορείς, επαγγελματίες και μέλη της 

ακαδημαϊκής κοινότητας παρευρέθηκαν 
στο συνέδριο ως ομιλητές και ως 
ακροατές.
Κey note speakers του συνεδρίου 
ήταν η Roberta Garibaldi, (Scientific 
Director of East Lombardy, European 
Region of Gastronomy 2017, Certified 
Ambassador of the World Food Travel 
Association,Delegate of the Lombardy 
Region to SISTUR, Italian Association 
of Tourism Sciences) και η κα Χάϊντι 
Λαζάνη (Επικεφαλής Επιτροπής 
Διεκδίκησης Τίτλου “Γαστρονομική 
Περιφέρεια της Ευρώπης 2019” 
για το Νότιο Αιγαίο, Επιστημονική 
Συνεργάτης και Δ/ντρια Γραφείου του 
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου).

Για το συνέδριο συστάθηκε ειδική 
επιστημονική επιτροπή με πρόεδρο 
τον καθηγητή κ. Περικλή Λύτρα, ενώ 
χρέη προέδρου της οργανωτικής 
επιτροπής τέλεσε ο κ. Ιωάννης 
Μαρωνίτης, Πρόεδρος Ομίλου για την 
Unesco Πειραιά και Νήσων και μέλος 
του Εκτελεστικού Συμβουλίου της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ομίλων, 
Συλλόγων και κέντρων της Unesco για 
την Ευρώπη και τη Β. Αμερική.

Διεθνές Συνέδριο
Γαστρονομικού Τουρισμού: 
Από τη Θεωρία στην Πράξη

ο
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Επιστήμη 
Οίνου και Ζύθου

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

 Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου

Πρόεδρος:
Λύτρας Περικλής Καθηγητής, Αναπληρωτής Προέδρου ΤΕΙ Αθήνας

Μέλη (σειρά αλφαβητική):

•    Βαρβαρέσος Στυλιανός, Καθηγητής, Τμ. Διοίκησης 
Επιχειρήσεων/Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & 

Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΤΕΙ Αθήνας
•    Βιτουλαδίτη Ουρανία, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμ. Διοίκησης 

Επιχειρήσεων/Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & 
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΤΕΙ Αθήνας

•    Garibaldi Roberta, University of Bergamo, Italian Association of 
Tourism Sciences

•    Βιτωράτος Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα 
Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

•    Γεωργόπουλος Θεοφάνης, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα 
Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλίας

•    Καλδής Παναγιώτης, Καθηγητής, Αναπληρωτής Προέδρου ΤΕΙ 
Αθήνας

•    Κανέλλου Αναστασία, Καθηγήτρια, Τμήμα Τεχνολογίας 
Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας

•    Καραγκούνη Αγγελική, συνεργάτης ΣΕΤΕ σε Έρευνα - Νέα Έργα
•    Κόρκας Ηλίας, Καθηγητής, Διευθυντής ΠΜΣ «Επιστήμη Οίνου & 

Ζύθου» Τμ. Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών ΤΕΙ Αθήνας
•    Λαγός Δημήτριος, Καθηγητής, Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Πανεπιστημίου Αιγαίου
•    Λαλούμης Δημήτρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμ. Διοίκησης 

Επιχειρήσεων/Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & 
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΤΕΙ Αθήνας

•    Μάμαλης Σπυρίδων, Πρόεδρος Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμ. Οινολογίας και 

Τεχνολογίας Ποτών ΤΕΙ Ανατολικής - Μακεδονίας Θράκης
•    Μάντζαρης Στέλιος, Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Λήμνου

•    Μπόσκου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης 
Διαιτολογίας - Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

•    Παναγιωτακοπούλου Κωνσταντίνα, Οινολόγος, ΜΒΑ, 
Πιστοποιημένη Επιθεωρήτρια/Επικεφαλής Επιθεωρητών 

Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
•    Παρασκευόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος 

Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών ΤΕΙ Αθήνας
•    Πειστικού Μάγδα, Αρχισυντάκτης Περιοδικού Food Service

•    Πιερράκος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμ. Διοίκησης 
Επιχειρήσεων/Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας 

ΤΕΙ Αθήνας
•    Τσάρτας Πάρις, Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης, Χαροκόπειο 

Πανεπιστήμιο
•    Δρ. Φωτόπουλος Αντώνης, Γενικός Διευθυντής Διασφάλισης 

Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, ΕΛ.Γ.Ο. - Δήμητρα

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

Πρόεδρος:
Ιωάννης Μαρωνίτης, Πρόεδρος Ομίλου για την Unesco 

Πειραιά και Νήσων

Μέλη:

•    Πειστικού Μάγδα,Αρχισυντάκτης Περιοδικού Food Service
•    Μουζάκης Κωνσταντίνος, Διευθυντής Γαστρονομίας Ομίλου 

UNESCO Πειραιώς και Νήσων
•    Παναγιωτίδη Ευστρατία, Εργαστηρικός Συνεργάτης ΣΚΣ, ΤΕΙ 

Αθήνας
•    Λαλούμης Αθανάσιος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΣΔΟ, ΤΕΙ 

Αθήνας
•    Χατζή Ναταλία, Γραμματεία Προέδρου - Αντιπροέδρων και Γ.Γ. 

ΤΕΙ Αθήνας
•    Χατζηπέτρος Δημήτρης, F&B Maitre

•    Σαρανταένας Θέμης, F&B Marketing Consultant
•    Βάρφη Αγγελίνα, Αντιπρόεδρος FBMA Greece

•    Δήμας Χρήστος, General Manager Radisson Blu Park
•    Γιαννουλάκης Μάνος, GM Civitel Hotels

•    Σεργόπουλος Κωνσταντίνος, ΕΤΕΠ, Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων 
/Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων 

Φιλοξενίας ΤΕΙ Αθήνας
•    Στασινόπουλος Νίκος, Διεύθυνση Εκπαιδευτικών Διαδικασιών 

ETOILE
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Εντυπωσιακή ήταν η Ημερίδα με θέμα “Πρόληψη 
και Μείωση των Τροχαίων Δυστυχημάτων” που 

πραγματοποιήθηκε στις 21/11/2016 στο Συνεδριακό 
Κέντρο ΤΕΙ Αθήνας. 

Ημερίδα “Πρόληψη και Μείωση 
των Τροχαίων Δυστυχημάτων”

Η βιωματική εκπαίδευση με χρήση προσομοιωτών, η 
οποία είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού 
ώστε να προληφθούν και να μειωθούν τα τροχαία 
δυστυχήματα,  κατάφερε να αγγίξει και να “ταράξει” 
τους συμμετέχοντες.
Ομιλητές στην ημερίδα ήταν ο Καθηγητής Περικλής 
Λύτρας, Αναπληρωτής Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας, 
η κ. Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρος του 
Δ.Σ. του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) 
“Πάνος Μυλωνάς”, ο κ. Δημήτρης Χατζηδοπαυλάκης, 
Δημοσιογράφος Ειδικού Τύπου και η Δρ. Μπακαλίδου 
Δάφνη, Επίκουρη Καθηγήτρια του ΤΕΙ Αθήνας στο 
Τμήμα Φυσικοθεραπείας.
Οι προσομοιωτές είχαν εγκατασταθεί στο φουαγιέ του 
Συνεδριακού Κέντρου και στο πάρκινγκ μπροστά στην 
Κεντρική Είσοδο του Ιδρύματος.

Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα Αθήνας

www.teiath.gr

Ινστιτούτο Oδικής
Aσφάλειας
«Πάνος Μυλωνάς»

www.ioas.gr
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Την Τρίτη 25/10/2016 το Grow Greek Tourism Online 
από την Google προσέφερε ένα δωρεάν 3ωρο 

σεμινάριο στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας. 

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη 
του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
απευθύνονταν σε φοιτητές (προπτυχιακούς και 
μεταπτυχιακούς) και αποφοίτους του ΤΕΙ Αθήνας.
Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν ψηφιακές δεξιότητες 
για τον τουρισμό και προσφέρθηκε μία καλή βάση 
γνώσεων για τις μηχανές αναζήτησης, την ψηφιακή 
διαφήμιση, τα analytics και πολλά άλλα. 
Στόχος ήταν να μάθουν οι φοιτητές περισσότερα για το 
πως μπορούν να δραστηριοποιηθούν στο διαδίκτυο.

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Grow Greek 
Tourism Online μπορεί ο καθένας να δημιουργήσει 
ένα εξατομικευμένο πλάνο εκμάθησης και να 
επωφεληθεί από περαιτέρω εκπαίδευση της 
Google στο δικό του ρυθμό. Αφού ολοκληρώσει την 
εκπαίδευση μπορεί να πάρει και την πιστοποίηση με 
την υπογραφή της Google και του IAB Europe.

Σεμινάριο 
Grow Greek 
Tourism 
Online

Το ΤΕΙ Αθήνας μέσω του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής 
Τεχνολογίας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής 

Μάθησης, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, 
συνδιοργάνωσε το Συνέδριο “EDUCON2017” (IEEE 
Global Engineering Education Conference), το οποίο 
είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό συνέδριο του 
European Region του IEEE.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 26 
έως 28 Απριλίου 2017, ενώ κάποια pre-conference 
workshops, διεξήχθησαν στις 25 Απριλίου 2017.
Συνδιοργανωτές ήταν το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 
το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και η Ελληνική 
Πολεμική Αεροπορία.
To  βασικό θέμα του Συνεδρίου ήταν “Challenging the 
Transition from the Classic to the Emerging in the Engi-
neering Education”.

Ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://www.educon-
conference.org/educon2017/

Ιστοσελίδα του EDUTel, Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής 
Τεχνολογίας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης: 
http://edutel.stef.teiath.gr/

Συνέδριο 
“EDU-
CON2017”

25/10/2016

25-28/4/2017

http://www.educon-conference.org/educon2017/
http://www.educon-conference.org/educon2017/
http://edutel.stef.teiath.gr/
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Ημερίδα 
“Η Καινοτομία 

στη Συσκευασία”

Το Τμήμα Οινολογίας του ΤΕΙ Αθήνας ξεκίνησε την 
διάθεση των κρασιών του στις 5 Δεκεμβρίου 2016.

Διάθεση κρασιών 
στο ΤΕΙ Αθήνας

8/10/2016

Το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε 
διεθνή επιστημονική ημερίδα με τίτλο 

“Η Καινοτομία στη Συσκευασία (Packaging 
Intelligence)”στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan 
Expo, την οποία διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση 
Πτυχιούχων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών 
(Helgramed).
Η ημερίδα έλαβε χώρα στο πλαίσιο της 15ης διεθνούς 
έκθεσης ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2016 που διήρκησε από τις 8 έως 
τις 11 Οκτωβρίου 2016.

Ιστοσελίδα  της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων 
Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών (Helgramed): http://
www.helgramed.gr/index.php

http://www.teiath.gr/articles.php?id=59312&lang=el

http://www.helgramed.gr/index.php
http://www.helgramed.gr/index.php
http://www.teiath.gr/articles.php?id=59312&lang=el
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O ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας από 01-01-2017 θα 
λειτουργεί με δικό του ΑΦΜ 997558006 

(ξεχωριστό από αυτόν του ΤΕΙ Αθήνας). 
Ως εκ τούτου για οποιαδήποτε συναλλαγή σας με τον 
ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας να χρησιμοποιείτε το παραπάνω 
ΑΦΜ.
Περισσότερα: http://www.teiath.gr/articles.
php?id=59753&lang=el

O ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας 
θα λειτουργεί με δικό του 

ΑΦΜ

Νέα της Επιτοπής Εκπαίδευσης 
και Ερευνών του ΤΕΙ Αθήνας

Επιβράβευση 
των πρωτευσάντων 

πτυχιούχων του ΤΕΙ Αθήνας Επιβράβευση των 32 πρωτευσάντων πτυχιούχων των 
Τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας με το ποσό των 6.400,00 

ευρώ συνολικά, από το αποθεματικό του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας.
 
Από τον Απρίλιο του 2016, η Επιτροπή Εκπαίδευσης 
και Ερευνών ΤΕΙ Αθήνας στην προσπάθειά της 
να αναδείξει τους φοιτητές του Ιδρύματος που 
διακρίνονται στις σπουδές τους, με απόφασή της, 
θέσπισε την επιβράβευση των πρωτευσάντων 
πτυχιούχων,  μέσω του θεσμού χρηματικού βραβείου 
σε κάθε ορκωμοσία, ως συμβολική επιβράβευση των 
προσπαθειών τους για την ακαδημαϊκή διάκριση και 
ως προτροπή για τη συνέχιση της επιστημονικής τους 
ανέλιξης.
Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη συστηματική 
προσπάθεια του κάθε Τμήματος για την αναβάθμιση 
των σπουδών και την ανάδειξη της άμιλλας και της 
αριστείας για ένα καλύτερο μέλλον για τους νέους, 
που πρωτεύουν και μοχθούν καθημερινά.
Τα βραβεία απονεμήθηκαν, κατά την τελετή 
ορκωμοσίας τους, από τους Πρόεδρο του ΤΕΙ 
Αθήνας και τους Προέδρους των Τμημάτων στους 32 
πρωτεύσαντες πτυχιούχους που διακρίθηκαν με βάση 
την τελική ακαδημαϊκή τους επίδοση.  

Οι πτυχιούχοι οι οποίοι βραβεύτηκαν, κατά Τμήμα, 
είναι οι παρακάτω:

http://www.teiath.gr/articles.php?id=59753&lang=el
http://www.teiath.gr/articles.php?id=59753&lang=el


4902. Νέα του ΤΕΙ Πρωτεύσαντες Πτυχιούχοι της Ορκομωσίας του Ιουνίου 2016 

ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Σχολή Διοίκησης & 
Οικονομίας

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & 
Συστημάτων Πληροφόρησης GJONI ORNELA του ROLAND

Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης ΜΟΥΡΤΙΝΗ ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ του ΚΕΡΙΜ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών 

Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
ΤΣΙΟΥΣΚΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΟΝ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Κατεύθυνση Διοίκηση Μονάδων Υγείας 

και Πρόνοιας
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων ΡΕΒΙΘΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σχολή 
Επαγγελμάτων 

Υγείας & Πρόνοιας

Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας ΜΠΑΡΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΙΩΑΝΝΗ

Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΜΑΡΙΝΗ

Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας ΛΟΥΑΡΣΑΜΠΙΣΒΙΛΙ ΜΑΙΑ του ΓΚΟΤΣΑ

Τμήμα Εργοθεραπείας ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΣΟΥΛΑΚΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ

Τμήμα Μαιευτικής ΓΟΥΡΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Τμήμα Νοσηλευτικής ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΜΠΡΑΤΗ ΧΡΥΣΙΑΝΝΑ 
του ΑΝΔΡΕΑ

Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας ΣΕΡΓΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας ΚΟΚΚΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του  ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

Τμήμα Προσχολικής Αγωγής ΝΟΥΛΑ ΔΩΡΟΘΕΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Τμήμα Ραδιολογίας & Ακτινολογίας ΑΛ ΜΟΧΑΜΑΝΤ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΜΟΧΑΜΑΝΤ

Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΜΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

Σχολή 
Καλλιτεχνικών 

Σπουδών

Τμήμα Γραφιστικής
Κατεύθυνση Γραφιστικής ΖΟΥΛΙΝΑΚΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τμήμα Γραφιστικής
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ 
του ΜΙΧΑΗΛ

Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, 
Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων ΤΣΙΩΚΟΥ ΒΑΪΑ του ΘΩΜΑ

Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων 
& Έργων Τέχνης ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ

Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

Σχολή Τεχνολογίας 
Τροφίμων & 
Διατροφής

Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σχολή 
Τεχνολογικών 
Εφαρμογών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε ΠΛΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΑΝΑΗ 
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ

Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. ΝΤΟΥΣΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. ΤΣΟΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών 
Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε.
Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

ΨΥΧΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών 
Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε.

Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και 
Γεωπληροφορικής ΤΕ

ΤΣΕΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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Το ΤΕΙ Αθήνας είναι μέλος του Ευρωπαϊκού 
Γραφείου Κύπρου με πρωτοβουλία της Επιτροπής 

Εκπαίδευσης & Ερευνών. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι πιστοποιημένοι χρήστες του 
ΤΕΙ Αθήνας πληροφορούνται συνεχώς σχετικά με 
προγράμματα που προκηρύσσονται σε Ευρωπαϊκό και 
Εθνικό επίπεδο με άμεσο και εύκολο τρόπο. 
Στις Εβδομαδιαίες Επισκοπήσες υπάρχουν όλες οι 
καινούριες προκηρύξεις συμβάσεων, προτάσεων 
συνεργασίας και εκδηλώσεων ανά εβδομάδα.
Τα Μηνιαία Ενημερωτικά Δελτία “ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΕΙΔΗΣΕΙΣ” εκδίδονται από το Ευρωπαικό Γραφείο 
Κύπρου (ΕΓΚ) στις Βρυξέλλες.

Προκηρύξεις Χρηματοδοτούμενων
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

http://www.teiath.gr/eee/cyprusresearch/

http://www.teiath.gr/eee/cyprusresearch/
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Διορισμοί μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.) Τ.Ε.Ι. Αθηνας

Ονοματεπώνυμο Υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας όπου υπηρετούν οι Υπάλληλοι Ημερομηνία 
Ανάληψης Υπηρεσίας

1 Ιωάννης Γκέβρος Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. (Σ.Τ.ΕΦ.) 23/03/2016

2 Βαϊα Ντάγκα Τμήμα Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας (Σ.Ε.Υ.Π.) 12/04/2016

3 Μαρία Τζόλα Τμήμα Μισθοδοσίας & Αποζημιώσεων (Διεύθυνση Οικονομικού) 01/09/2016

Μόνιμο Διοικητικό Προσωπικό (Δ.Π.) που μετατάχθηκε στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας από άλλες Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
71, 73 & 74 του Ν. 3528/2007

Ονοματεπώνυμο Υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας όπου τοποθετήθηκαν οι Υπάλληλοι Ημερομηνία 
Ανάληψης Υπηρεσίας

1 Όλγα Γιαννέλου Τμήμα Φυσικοθεραπείας (Σ.Ε.Υ.Π.) 27/12/2016

2 Στυλιανή Ζούρα Τμήμα Εκπαιδευτικού & Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Διεύθυνση 
Διοικητικού)

27/10/2016

3 Παναγιώτα Μάστορα Τμήμα Προϋπολογισμού (Διεύθυνση Οικονομικού) 08/11/2016

4 Κυριακή Σομπόνη Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων 01/11/2016

Μόνιμο Διοικητικό Προσωπικό (Δ.Π.) Τ.Ε.Ι. Αθήνας του οποίου η υπαλληλική σχέση λύθηκε

Ονοματεπώνυμο Υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας όπου υπηρετούσαν οι Υπάλληλοι Ημερομηνία Λύσης 
Υπαλληλικής Σχέσης

1 Αθηνά Σπανού Τμήμα Δημόσιων & Διεθνών Σχέσεων 22/04/2016

2 Γεωργία Σφενδύλη Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Σ.Ε.Υ.Π.) 04/05/2016

3 Μαρία Ξενογιάννη Διεύθυνση Διοικητικού 30/12/2016

Ι.Δ.Α.Χ. Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.) Τ.Ε.Ι. Αθήνας του οποίου η υπαλληλική σχέση λύθηκε

Ονοματεπώνυμο Υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας όπου υπηρετούσαν οι Υπάλληλοι Ημερομηνία Λύσης 
Υπαλληλικής Σχέσης

1 Γεράσιμος Κανταρέλης Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου (Διεύθυνση Διοικητικού) 01/07/2016

Διορισμοί Μόνιμου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Ονοματεπώνυμο Υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας όπου υπηρετούν οι Υπάλληλοι Ημερομηνία 
Ανάληψης Υπηρεσίας

1 Σοφοκλής Δάκος Τμήμα Γραφιστικής (Σ.Κ.Σ.) 06/04/2016

2 Αικατερίνη Καραμηνά Τμήμα Μαιευτικής (Σ.Ε.Υ.Π.) 04-07-2016

3 Μαρία Μελά Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών (Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.) 01/04/2016

4 Βασίλειος Μπρισίμης Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων (Σ.Ε.Υ.Π.) 13/04/2016

5 Θεοδόσιος Παυλίδης Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Σ.Τ.ΕΦ.) 31/03/2016

6 Κωνσταντίνος Σεργόπουλος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σ.Δ.Ο.) 14/11/2016

Ι.Δ.Α.Χ. Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.) Τ.Ε.Ι. Αθήνας, το οποίο εντάχθηκε σε θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)

Ονοματεπώνυμο Υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας όπου υπηρετεί το μέλος Ε.ΔΙ.Π. Ημερομηνία Ένταξης

1 Γεώργιος Μελετίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Σ.Τ.ΕΦ.) 06/12/2016

Μόνιμο Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) Τ.Ε.Ι. Αθήνας, το οποίο εντάχθηκε σε θέση Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)

Ονοματεπώνυμο Υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας όπου υπηρετεί το μέλος Ε.ΔΙ.Π. Ημερομηνία Ένταξης

2 Ελισσάβετ Καρταλόγλου Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης (Σ.Δ.Ο.) 15/11/2016

3 Βενετία-Άννα Λαμπροπούλου Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας (Σ.Ε.Υ.Π.) 27/06/2016

Διοικητικό Προσωπικό
Διορισμοί, μετατάξεις, συνταξιοδτήσεις, κλπ
από 1 Μαρτίου 2016 έως 25 Ιανουαρίου 2017
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Εκπαιδευτικό Προσωπικό
26 Αποχωρήσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) ΤΕΙ Αθήνας 
από 1 Μαρτίου 2016 έως 25 Ιανουαρίου 2017

Ονοματεπώνυμο Ημ/νία 
αποχώρησης

Βαθμίδα Τμήμα

Έκπτωση ΕΠ

1 Ιωάννης Κουμπούρος 25/10/2016 Επίκουρος Καθηγητής Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Λόγω θανάτου ΕΠ

1 Μαρία Ζέρβα 16/05/2016 Καθηγητής Εφαρμογών Προσχολικής Αγωγής

Παραίτηση ΕΠ (με δυο αιτήσεις), λόγω συνταξιοδότησης

1 Γεωργία Αβάσταγου - Παπαδάτου 11/03/2016 Καθηγητής Εφαρμογών Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων
Πληροφόρησης

2 Ειρήνη Αλεξία 30/12/2016 Καθηγητής Εφαρμογών Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας 
και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. 

3 Γεωργία Βεσκούκη 09/05/2016 Αναπληρωτης Καθηγητης Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας

4 Μιχαήλ Γλαμπεδάκης 09/05/2016 Καθηγητής Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

5 Ανδρέας Ελευθερίου 06/05/2016 Καθηγητής Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας

6 Χρήστος Κοίλιας 04/05/2016 Καθηγητής Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

7 Ελένη Κυρίτση - Κουκουλάρη 06/05/2016 Καθηγητής Νοσηλευτικής

8 Θεόδωρος Μπαλούρδας 30/12/2016 Καθηγητής Εφαρμογών Οδοντικής Τεχνολογίας

9 Δημήτριος Μπαφαλούκος 31/12/2016 Καθηγητής Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας

10 Ευάγγελος Παπαγιάννης 10/05/2016 Καθηγητής Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

11 Παναγιώτης Σαλαμάρας 09/05/2016 Καθηγητής Εφαρμογών Οδοντικής Τεχνολογίας

12 Κωνσταντίνος Σφλώμος 22/04/2016 Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων

13 Θεόδωρος Τζαβάλας 09/05/2016 Καθηγητής Εφαρμογών Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε.

14 Ιφιγένεια Φουντά - Αλεξίου 06/05/2016 Επίκουρος Καθηγητής Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Παραίτηση ΕΠ (με μια αίτηση), για λοιπούς λόγους

1 Κωνσταντίνος Κώστας 29/07/2016 Επίκουρος Καθηγητής Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.

Σύνταξη ΕΠ λόγω ορίου ηλικίας 65 ή 67

1 Κωνσταντίνος Αντωνιάδης 31/08/2016 Καθηγητής Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών

2 Χαρίλαος Κουτής 31/08/2016 Καθηγητής Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας

3 Αγγελική Κώτση 31/08/2016 Καθηγητής Εφαρμογών Εσωτερικής Αρχ/κής, Διακ/σης &
Σχεδ/μού Αντικ/νων

4 Αθανάσιος Μπράτσος 31/08/2016 Καθηγητής Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.

5 Ευάγγελος Παπαγεωργίου 31/08/2016 Καθηγητής Ιατρικών Εργαστηρίων

6 Νικόλαος Πόγγας 31/08/2016 Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικών Εργαστηρίων

7 Γεώργιος Τσιούρης 31/08/2016 Καθηγητής Γραφιστικής

8 Χρίστος Φράγκος 31/08/2016 Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων

9 Πολύβιος Φωτόπουλος 31/08/2016 Καθηγητής Εφαρμογών Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας 
και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.
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Κατάσταση Διορισμών

Ονοματεπώνυμο Ημ/νία 
Ανάληψης

Βαθμίδα Τμήμα

1 Αλεξάνδρα Κορελή 04/04/2016 Καθηγητής Εφαρμογών Νοσηλευτικής

2 Γεωργία - Μαρία Μαρκοπούλου 15/12/2016 Καθηγητής Εφαρμογών Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας

3 Ιωάννης Τσιγδέμογλου 22/03/2016 Επίκουρος Καθηγητής Γραφιστικής

Ποιητική 
συλλογή
Ι. Μάστορας
Η κ. Ιωάννα Μάστορα, Εργαστηριακή 

συνεργάτης του Τμήματος Αισθητικής 
και Κοσμητολογίας του ΤΕΙ Αθήνας 
παρουσίασε την ποιητική συλλογή της 
με τίτλο «Ωδές στους θρύλους» στις 
13/1/2017 στο πλαίσιο των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων του Κέντρου Ελληνικής 
Παράδοσης και του Καφενείου “Η Ωραία 
Ελλάς”.
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Δημοσιεύσεις
 Δρ Ελένη Παπούλη,  
Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα 
Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕΙ Αθήνας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Papouli, E.  (2016). Development of 
social work values and ethics in a Greek 
Field Placement. Ethics and Social Wel-
fare, 10(4). Doi:10.1080/17496535.2016.1
225688. 
Διαθέσιμο στον ιστότοπο: http://www.
tandfonline.com/doi/full/10.1080/17496
535.2016.1225688

Παπούλη, Ε. (2016). H χρήση των 
ημερολογίων αναστοχασμού στην 
εκπαίδευση των φοιτητών στις 
επιστήμες υγείας και κοινωνικής 
πρόνοιας: Μια προσέγγιση στα πλαίσια 
των κανόνων της επαγγελματικής 
ηθικής και δεοντολογίας. Το Βήμα του 
Ασκληπιού,15(1),1-16. 
Διαθέσιμο στον ιστότοπο: http://www.
vima-asklipiou.gr/volumes/2016/VOL-
UME%2001_16/VA_SP_1_15_01_16.pdf

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟ

Papouli, E. (2016).Teaching and Learning 
for Ethical Practice in Social Work Edu-
cation. In I. Taylor, M. Bogo, M. Lefevre, 
and B. Teater (Eds) Routledge Interna-
tional Handbook of Social Work Educa-
tion. Abingdon: Routledge. Διαθέσιμο 
στον ιστότοπο: https://www.research-
gate.net/publication/304156772_Teach-
ing_and_Learning_for_Ethical_Practice_
in_Social_Work_Education

ΒΙΒΛΙΟ

Papouli, E. (2016). The Development of 
Professional Social Work Values and Eth-
ics in the Workplace: A Critical Incident 
Analysis from the Students’ Perceptive. 
LAP LAMBERT Academic Publishing. ISBN 
978-3-659-90019-8.

Ύστερα από πρόσκληση της 
Διοίκησης του ΤΕΙ Αθήνας να 

δημοσιεύονται στο ηλεκτρονικό 
περιοδικό “Τεχνολογικά Χρονικά” 
δημοσιεύσεις του Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού του Ιδρύματος, 
παραθέτουμε τις παρακάτω 
δημοσιεύσεις:

Δημοσιεύσεις του Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού του ΤΕΙ Αθήνας 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17496535.2016.1225688
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17496535.2016.1225688
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17496535.2016.1225688
http://www.vima-asklipiou.gr/volumes/2016/VOLUME%2001_16/VA_SP_1_15_01_16.pdf
http://www.vima-asklipiou.gr/volumes/2016/VOLUME%2001_16/VA_SP_1_15_01_16.pdf
http://www.vima-asklipiou.gr/volumes/2016/VOLUME%2001_16/VA_SP_1_15_01_16.pdf
https://www.researchgate.net/publication/304156772_Teaching_and_Learning_for_Ethical_Practice_in_Social_Work_Education
https://www.researchgate.net/publication/304156772_Teaching_and_Learning_for_Ethical_Practice_in_Social_Work_Education
https://www.researchgate.net/publication/304156772_Teaching_and_Learning_for_Ethical_Practice_in_Social_Work_Education
https://www.researchgate.net/publication/304156772_Teaching_and_Learning_for_Ethical_Practice_in_Social_Work_Education
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Δημοσιεύσεις
Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ,  ΤΕΙ Αθήνας

ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Alexandridis, A., E. Chondrodima, N. 
Giannopoulos, H. Sarimveis, “A Fast and 
Efficient Method for Training Categorical 
Radial Basis Function Networks”, IEEE 
Transactions on Neural Networks and 
Learning Systems, In Press (2016) DOI: 
10.1109/TNNLS.2016.2598722.
link: http://ieeexplore.ieee.org/docu-
ment/7551250/

Η πρόσκληση παραμένει ανοιχτή και 
όποιος εκπαιδευτικός το θελήσει μπορεί 
να αποστείλει τις δημοσιεύσεις του στα 
παρακάτω email: 
plytras@teiath.gr
nhatzi@yahoo.gr 
efipanpan@yahoo.gr

Θερμά Συλληπητήρια

Η Διοίκηση του ΤΕΙ Αθήνας εκφράζει 
τα ειλικρινή συλλυπητήριά της για 

τον αδόκητο θάνατο των κκ. 

- Κωνσταντίνου Δημουλά, συνταξιούχου 
Καθηγητή του Τμήματος Τεχνολογίας 
Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας 
Τροφίμων και Διατροφής, του οποίου 
η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 
14/1/2017 στον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδας 
Θρακομακεδόνων και η ταφή στο Β’ 
Κοιμητήριο Αχαρνών.

- Στέφανου Πάσχου, συνταξιούχου 
Καθηγητή Εφαρμογών του Τμήματος 
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών 
της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών, του 
οποίου η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε 
στις 5/1/2017 στο Δημοτικό Κοιμητήριο 
Βύρωνα και 

Alexandridis, A., E. Chondrodima, H. Sa-
rimveis, “Cooperative learning for radial 
basis function networks using particle 
swarm optimization”, Applied Soft Com-
puting, 49 (2016), pp. 485-497.
link: http://www.sciencedirect.com/sci-
ence/article/pii/S1568494616304264

Δ η μ ο σ ι ε ύ σ ε ι ς

http://ieeexplore.ieee.org/document/7551250/
http://ieeexplore.ieee.org/document/7551250/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494616304264
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494616304264
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beacons, 
ασύρματοι 

πομποί

Πώς θα σας φαινόταν αν ένας άψυχος 
ζωγραφικός πίνακας ή ένα γλυπτό σε 
ένα μουσείο άρχιζε να σας «μιλά»;

την επίβλεψη του επίκουρου καθηγητή 
τους Γιώργου Χλούπη.

O κ. Χλούπης εξηγεί: «Εκτός από την 
αυτοπαρουσιάση των μνημείων, μπορεί 
να έχει και άλλες χρήσεις. Π.χ μια 
λακούβα στο δρόμο μπορεί εγκαίρως 
να προειδοποιεί τον οδηγό στο κινητό 
ότι είναι στα 100 μέτρα για να προσέξει. 
Ή να εφαρμοστεί σε συστήματα 
ασφάλειας για την είσοδο και εξόδο των 
επισκεπτών σε ένα κτίριο. Πρόκειται 
για το αποκαλούμενο «διαδίκτυο των 
πραγμάτων» (internet of things). Ως 
το 2025 εκτιμάται ότι εκατομμύρια 
συσκευές θα έχουν τη δυνατότητα 
να συνδέονται στο διαδίκτυο και να 
αποκτούν ψηφιακή αντότητα.»

«Η πιλοτική εφαρμογή στα Τρικάλα 
έχει εμβέλεια 100μ, δουλεύουμε στο 
εργαστήριο να την επεκτείνουμε στα 
400μ, όπως και να μεγαλώσουμε τη 
διάρκεια ζωής των μπαταριών. Στα 
Τρίκαλα κάνουμε την πρώτη εφαρμογή, 
επειδή εκεί βρήκαμε τα πιο ευήκοα 
ώτα. Συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο 
Τρικκαίων Δήμητρη Παπαστεργίου και 
αμέσως ξεκίνησε η συνεργασία μας.» 
τονίζει ο κ. Χλούπης.

Ο Γιώργος Χλούπης κάλεσε μέσω της 
ΕΡΤ Λάρισας κάθε ενδιαφερόμενο, 
δήμο, επιχείρηση κλπ, να στρέψει το 
βλέμμα του στα ελληνικά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και να αρχίσει συνεργασίες 
που έχουν θα έχουν άμεση εφαρμογή 

«Έξυπνη» εφαρμογή του ΤΕΙ 
Αθήνας στα Τρίκαλα

Μια καινοτόμος εφαρμογή του 
ΤΕΙ Αθήνας (Τμ. Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών, Εργαστήριο Ηλεκτρονικών 
Διατάξεων & Υλικών) «ζωντανεύει» 
άψυχα αντικείμενα και τους δίνει 
οντότητα. Μέσω διαδικτύου ο χρήστης 
κινητού τηλεφώνου που βρίσκεται 
μπροστά ή κοντά στο γλυπτό, τον πίνακα 
κλπ αρχίζει να λαμβάνει πληροφορίες 
για αυτό στο τηλέφωνό του.

Η πρώτη πιλοτική εφαρμογή 
λειτουργεί ήδη στα Τρίκαλα, όπου 
έχουν τοποθετηθεί ασύρματοι πομποί 
(beacons) σε 5 σημεία τουριστικού 
ενδιαφέροντος (Ασκληπιείο, Κεντρική 
Πεζογέφυρα, Παλαιές Φυλακές, 
Φρούριο, Τζαμί).
Τα beacons, ασύρματοι πομποί που 
μοιάζουν με ταμπελάκια και το κόστος 
τους είναι αρκετά χαμηλό (30 ευρώ 
μαζί με τις μπαταρίες) και έχουν 
διάρκεια ζωής τουλάχιστον 9 μήνες, 
τοποθετούνται στα σημεία που μας 
ενδιαφέρουν. Αυτά εκπέμπουν ένα 
κωδικό. Τα smartphones (android και 
ΙOS) λαμβάνουν αυτόν τον κωδικό και 
με μια εφαρμογή που πρέπει να έχει 
«κατεβάσει» ο χρήστης στο κινητό του, 
αρχίζουν να ρέουν οι πληροφορίες για 
το σημείο (μνημείο κλπ).

Η συγκεκριμένη προσπάθεια, 
υλοποιήθηκε εξ’ όλοκλήρου εντός του 
ΤΕΙ Αθήνας και για την ολοκλήρωση 
της απασχολήθηκαν μόνο φοιτητές του 
τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών υπό 



5903. Φοιτητικά Νέα

στη λειτουργία και την καθημερινότητά 
τους. «Είναι κρίμα» είπε «να έχουμε 
τόσο καλούς ερευνητές εδώ στην 
Ελλάδα με σπουδαίο έργο και να μένει η 
δουλειά τους αναξιοποίητη.»

Πώς δουλεύει: Είναι εξαιρετικά απλό:

Στα σημεία που υπάρχει το 
χαρακτηριστικό ταμπελάκι των beacons, 
ενεργοποιούμε το Bluetooth και τις 
υπηρεσίες τοποθεσίας (location) της 
συσκευής.
Εγκαθιστούμε στην android συσκευή 
έναν physical web browser. Συνιστάται 
ο physical web https://play.google.com/
store/apps/details?id=physical_web.org.

physicalweb&hl=en.
Πριν την πρώτη χρήση του physical 
web browser πρέπει να κάνουμε την 
εξής ρύθμιση: Στην επιλογή settings 
(πάνω δεξιά) και στο πεδίο Physical Web 
Service πατά και επιλέγει τη ρύθμιση 
Development Open Source Physical Web 
Service».
Έχοντας ανοιχτή την εφαρμογή στο 
υπόβαθρο, μόλις βρεθούμε στην 
εμβέλεια ενός beacon, στην οθόνη 
της εφαρμογής θα εμφανίζεται το 
link της σελίδας, στην οποία γίνεται η 
ανακατεύθυνση οπότε πατώντας το, 
ανοίγει και η σελίδα.
Εναλλακτικά, σε κινητά με android 5 και 
μεταγενέστερο, όταν βρίσκονται στην 
εμβέλεια ενός beacon, θα εμφανίζεται 
μία ειδοποίηση (στη λίστα με τις 
ειδοποιήσεις).

Ενδεικτικά αποσπάσματα δημοσιευμάτων (στα 
παρακάτω link) για την δημιουργία της πρώτης 

πανελληνιας πιλοτικής εφαρμογής της τεχνολογίας 
beacon σε χώρους πολιτιστικού και τουριστικού 

ενδιαφέροντος:

http://www.ert.gr/ta-mnimia-zontanevoun-sta-
kinita-mas-ke-aftoparousiazonte/

http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/trikala_
eksypnes_efarmoges_gia_tous_polites-64516479/

http://webtv.ert.gr/ert3/protoporiaki-touristiki-
efarmogi-sta-trikala/

http://trikalacity.gr/beacons/

http://trikalain.gr/synergio-tis-ert-sta-trikala-gia-
ta-beacons/

http://www.lifo.gr/now/greece/114642

http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/2382500/
se-efarmogi-to-sistima-pliroforisis-beacons-stin-

poli-ton-trikalon?ref=rel

Tα μνημεία «ζωντανεύουν» 
στα κινητά 

και αυτοπαρουσιάζονται.

https://play.google.com/store/apps/details?id=physical_web.org.physicalweb&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=physical_web.org.physicalweb&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=physical_web.org.physicalweb&hl=en
http://www.ert.gr/ta-mnimia-zontanevoun-sta-kinita-mas-ke-aftoparousiazonte/
http://www.ert.gr/ta-mnimia-zontanevoun-sta-kinita-mas-ke-aftoparousiazonte/
http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/trikala_eksypnes_efarmoges_gia_tous_polites-64516479/
http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/trikala_eksypnes_efarmoges_gia_tous_polites-64516479/
http://webtv.ert.gr/ert3/protoporiaki-touristiki-efarmogi-sta-trikala/
http://webtv.ert.gr/ert3/protoporiaki-touristiki-efarmogi-sta-trikala/
http://trikalacity.gr/beacons/
http://trikalain.gr/synergio-tis-ert-sta-trikala-gia-ta-beacons/
http://trikalain.gr/synergio-tis-ert-sta-trikala-gia-ta-beacons/
http://www.lifo.gr/now/greece/114642
http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/2382500/se-efarmogi-to-sistima-pliroforisis-beacons-stin-poli-ton-trikalon?ref=rel
http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/2382500/se-efarmogi-to-sistima-pliroforisis-beacons-stin-poli-ton-trikalon?ref=rel
http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/2382500/se-efarmogi-to-sistima-pliroforisis-beacons-stin-poli-ton-trikalon?ref=rel
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Την 3η θέση στην κατηγορία Media & 
Documentary στον διεθνή σύλλογο 

SWPP του Λονδίνου, κατέκτησε η 
21χρονη Φανή Τουμπουλίδου από 
τα Γιαννιτσά Πέλλας, φοιτήτρια του 
Τμήματος Φωτογραφίας στο ΤΕΙ 
Αθηνών. 

Η 21χρονη Φανή διακρίθηκε ανάμεσα 
σε χιλιάδες φωτογράφους από όλο 
τον κόσμο ενώ οι φωτογραφίες που 
κρίθηκαν συνολικά το 2016 ήταν πάνω 
από 10.000. Η ίδια έχει ήδη στη βαλίτσα 
της το Χρυσό βραβείο στο Λονδίνο και 
την διάκριση στη Νάπολη της Ιταλίας 
για 2 φωτογραφίες της στο 6ο διεθνές 
συνέδριο του PWS (Διεθνής Κοινότητα 
Επαγγελματιών Φωτογράφων) 
ανάμεσα σε κορυφαίους του είδους 
από κάθε γωνιά του πλανήτη. Φανή 
Τουμπουλίδου 

Η τελειόφοιτη του Τμήματος 
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών 
Τεχνών ΤΕΙ Αθήνας ανήκει σε 
φωτογραφική οικογένεια γνωστή στο 
χώρο της επαγγελματικής φωτογραφίας 
στην πόλη των Γιαννιτσών. Από μικρή 
είχε περιέργεια να μάθει τι έκρυβε το 
μικρό μαγικό κουτί και πως αποτύπωνε 
τα πρόσωπα και τις στιγμές στο χαρτί, 
ενώ ο πατέρας της, της έκανε δώρο 
μια πραγματική κόκκινη φωτογραφική 
μηχανή πριν ακόμη συμπληρώσει τα 
οκτώ της χρόνια. Φανή Τουμπουλίδου 

Η Φανή λατρεύει την φωτογραφία. 
Θεωρεί πως οι σελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης με τις ατελείωτες 
φωτογραφίες που δημοσιεύονται, μας 
κάνουν πιο κριτικούς απέναντι στην 
καλή εικόνα και πιστεύει πως η τέχνη 
της φωτογραφίας είναι δημιουργική, 

Φοιτήτρια του ΤΕΙ Αθήνας 
κατέκτησε την 3η θέση σε διεθνή 

διαγωνισμό φωτογραφίας!
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γεμάτη φαντασία και δυνατότητα να 
μετατρέψεις αυτό που βλέπει ο άλλος 
ή που θέλεις εσύ να προβάλεις. Φανή 
Τουμπουλίδου 

Λίγο πριν τελειώσει το λύκειο 
απέκτησε την πρώτη επαγγελματική της 
κάμερα και αποφάσισε να ασχοληθεί 
με το ανθρώπινο πρόσωπο. Καλώντας 
φίλες της να κάνουν τα μοντέλα, 
ασχολήθηκε πολύ με το πορτρέτο κάτι 
το οποίο την ενδιαφέρει μέχρι σήμερα. 
Πιστεύει πως ο φωτογράφος είναι 
αυτός που δημιουργεί και γι’ αυτό 
ασχολείται με τον Άνθρωπο. Γάμος - 
ανθρώπινες στιγμές - πορτρέτα - μόδα. 
Σημαντική στιγμή για την αποτύπωση 
της ωραιότερης στιγμής για κάποιον, 
δηλώνει. Φανή Τουμπουλίδου 

Ως φοιτήτρια εργάστηκε εθελοντικά 
στην δημιουργία ενός σημαντικού 
φωτογραφικού λευκώματος του 
Υπουργείου Πολιτισμού για την προβολή 
ιδιαίτερης ιστορικής και αρχιτεκτονικής 
σημασίας, κτιρίων στην Αθήνα, στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας 
Μουσείων κερδίζοντας τις εντυπώσεις 
για το εξαιρετικό αποτέλεσμα, ενώ ήδη 
έχει εργαστεί και στην δημιουργία ενός 
διαφημιστικού βίντεο για το Μουσείο 
Ηρακλειδών. 

Δηλώνει λάτρης της φωτογραφίας που 
αποτυπώνει στο χαρτί το παρελθόν μας 
και παραμένει εντυπωσιασμένη από 
το σκοτεινό θάλαμο που μαζί με τον 
πατέρα της, στα παιδικά της χρόνια, 
εμφάνιζε το κλασικό φιλμ από την 
φωτογραφική της μηχανή.

Φανή Τουμπουλίδου, η φοιτήτρια 
του ΤΕΙ Αθήνας που κατέκτησε την 3η θέση 

σε διεθνή διαγωνισμό φωτογραφίας! 
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Ορκωμοσίες
πτυχιούχων 

Από Πέμπτη 1/12/2016 έως Παρασκευή 16/12/2016 
πραγματοποιήθηκαν οι ορκωμοσίες των 

αποφοίτων των Τμημάτων των Σχολών του ΤΕΙ Αθήνας.
Ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία στους αποφοίτους μας!
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Τμήμα Σπουδών, 
Πρακτικής Άσκησης 

και Σταδιοδρομίας

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 οι φοιτητές των 
Τμημάτων των Σχολών του ΤΕΙ Αθήνας δύνανται 

να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, 
εφόσον οφείλουν έως δύο μαθήματα ειδικότητας.

Περρισότερες πληροφορίες σχετικά με την πρακτική 
άσκηση προσφέρει ο δικτυακός τόπος του Τμήματος 
Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας του 
ΤΕΙ Αθήνας: http://www.teiath.gr/career/categories.
php?id=3323&lang=el

Πρόγραμμα σπουδών Τροποποιήθηκαν οι ημερομηνίες έναρξης και 
λήξης των μαθημάτων καθώς και των εξεταστικών 

περιόδων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

http://www.teiath.gr/articles.php?id=59162&lang=el

Τμήμα Σπουδών 
και Σπουδαστικής 

Μέριμνας 

Στους φοιτητές παρέχονται μία σειρά διοικητικών 
οικονομικών και άλλων υπηρεσιών και 

διευκολύνσεων για την κατά το δυνατόν πιο άνετη 
ολοκλήρωση των σπουδών τους.
Σ΄ αυτές περιλαμβάνονται ενδεικτικά η χορήγηση 
υποτροφιών, φοιτητικό στεγαστικό επίδοµα, η παροχή 
σίτισης, η συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, 
η δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο, το δελτίο 
μειωμένου κομίστρου στα διάφορα μεταφορικά μέσα 
κ.τ.λ. Για τα παραπάνω υπάρχει ενημέρωση στον 
ιστότοπο του Τμήματος Σπουδών και Σπουδαστικής 
Μέριμνας του ΤΕΙ Αθήνας.
http://www.teiath.gr/merimna/?lang=el

http://www.teiath.gr/career/categories.php?id=3323&lang=el
http://www.teiath.gr/career/categories.php?id=3323&lang=el
http://www.teiath.gr/articles.php?id=59162&lang=el
http://www.teiath.gr/merimna/?lang=el
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Για το ακαδημαϊκό έτος 2016 -2017 
στο Γυμναστήριο του Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 

πραγματοποιούνται οι  παρακάτω 
δραστηριότητες / προγράμματα.

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

Το γυμναστήριο παραμένει ανοικτό 
καθημερινά: ΔΕΥΤΕΡΑ: 10.00 - 18.00,
ΤΡΙΤΗ: 11.00 - 18.00, ΤΕΤΑΡΤΗ: 11.00 - 
18.00, ΠΕΜΠΤΗ: 11.00 - 17.00 και
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11.00 - 16.00
Ο χώρος του γυμναστηρίου διαθέτει 
τα απαιτούμενα όργανα και τον 
απαραίτητο εξοπλισμό για την  
ενδυνάμωση όλων των μυϊκών ομάδων, 
σύσφιξη, αδυνάτισμα. Επίσης διαθέτει 
αποδυτήρια ανδρών γυναικών με 
ατομικά ντουλαπάκια, ντουζ και δύο 
χώρους σάουνα.

Αθλητικές δραστηριότητες 
του Γυμναστηρίου του ΤΕΙ 
2016-2017

ΜΠΑΣΚΕΤ, KOΛΥΜΒΗΣΗ & BOLLEY

Για την πραγματοποίηση προπονήσεων 
ΜΠΑΣΚΕΤ, BΟΛΛΕΥ και ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ, 
στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν 
σπουδαστές, καθηγητές και εργαζόμενοι 
του Ιδρύματος, το ΤΕΙ Αθήνας θα 
χρησιμοποιήσει τις Αθλητικές 
Εγκαταστάσεις του Δήμου Αιγάλεω. 
Το μπάσκετ και το βολλεϋ θα 
πραγματοποιηθεί στο κλειστό 
γυμναστήριο «Στ. Βενέτη» και η 
Κολύμβηση στο Δημοτικό Κολυμβητήριο 
Αιγάλεω.

- ΜΠΑΣΚΕΤ
Η έναρξη των προπονήσεων 
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 
Δεκεμβρίου 2016.
Για το πρωτάθλημα μπάσκετ που θα 
διεξαχθεί φέτος οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή 
ομάδας Τμήματος ή Σχολής στο 
Γυμναστήριο του ΤΕΙ Αθήνας μέχρι την 
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017.
Για τη συμμετοχή στις προπονήσεις 
και το πρωτάθλημα απαιτείται ή κάρτα 
γυμναστηρίου 2016-17 ή χαρτί από 
γιατρό ή (μόνο για την συμμετοχή στο 
πρωτάθλημα) υπεύθυνη δήλωση.

- ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Η έναρξη των προπονήσεων 
πραγματοποιήθηκε στις 8 
Δεκεμβρίου 2016. Οι προπονήσεις 
πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη 
11.00π.μ. - 12.00π.μ. Για την συμμετοχή 
στην κολύμβηση απαιτείται κάρτα 
άθλησης ΤΕΙ Αθήνας.  Σε περίπτωση 
μεγάλης ζήτησης θα προστεθεί ακόμα 
μια μέρα από το Εαρινό Εξάμηνο 2017.

- ΒΟΛΛΕΥ
Το Γυμναστήριο του ΤΕΙ Αθηνας θα 
πραγματοποιήσει προπονήσεις και θα 
διοργανώσει Εσωτερικό Πρωτάθλημα 
Βόλλευ. Εως την Παρασκευή 
13/1/2017 μπορούσαν να δηλώσουν 
συμμετοχή όσοι Σπουδαστές / στριες, 
Καθηγητές και Διοικητικό Προσωπικό 
ενδιαφερονται να λάβουν μέρος.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Κάθε Τετάρτη από τις 16/11/2016 και 
ώρα 16.30-17.15 γίνεται διδασκαλία 
δημιουργικής κίνησης στο Κλειστό 
Γυμναστήριο του ΤΕΙ Αθήνας.
Στο πρόγραμμα οι συμμετέχοντες 
πειραματίζονται με την κίνηση του 
σώματός τους, εξερευνούν διαφορετικές 
κατευθύνσεις και επίπεδα, ρυθμούς και 
τρόπους κίνησης, καθώς και τις κινήσεις 
διαφορετικών μελών του σώματος, 
ανακαλύπτοντας τις δυνατότητές  τους.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

Το πρόγραμμα εκμάθησης 
παραδοσιακών χορών πραγματοποιείται 
κάθε Τετάρτη από τις 16-11-2016 στο 
Κλειστό Γυμναστήριο του ΤΕΙ Αθήνας.
Στο πρόγραμμα εκμάθησης 
παραδοσιακών χορών οι συμμετέχοντες 
έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν 
μουσικοκινητικά τον Ελληνικό 
παραδοσιακό χορό. Η προσέγγιση 
γίνεται μέσω της Κίνησης (βήματα 
που γίνονται στον χορό), του μέλους 
(μουσική του χορού, μελωδία) και μέσω 
του λόγου (λόγια που λέγονται στο 
δημοτικό τραγούδι).
Κατά την προσέλευση, απαιτείται κάρτα 
άθλησης ή εναλλακτικά υπεύθυνη 
δήλωση του Ν. 1599/1986 που να 
αναγράφει:
«Έχω γνώση της υγείας μου, είμαι 
υγιής και μπορώ να συμμετέχω στο 
πρόγραμμα εκμάθησης παραδοσιακών 
χορών».
Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα 
και την αποφυγή τραυματισμών, 
ενδείκνυται η αθλητική υπόδηση.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα 
δημιουργηθεί ομάδα επίδειξης που 
θα συμμετέχει σε εκδηλώσεις του 
Ιδρύματος.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΕΣ

Στο πλαίσιο λειτουργίας του 
γυμναστηρίου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 
για το ακαδημαϊκό έτος 2016 
-2017 πραγματοποιούνται ομαδικά 
προγράμματα τα οποία απευθύνονται 
σε σπουδαστές, εκπαιδευτικούς και 
διοικητικούς υπαλλήλους.

Τα προγράμματα αυτά ξεκίνησαν 
τη  Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016. 
Τα ομαδικά προγράμματα που 
πραγματοποιούνται είναι τα εξής:
Tae Kwon Do, Body Power, Μυϊκή 
ενδυνάμωση (λάστιχα, fitballs), Pilates, 
Circuit Training, Fit balls, Λάστιχα, Tάι 
Τσι και Τσι Κουνγκ.

Υπεύθυνες Καθηγήτριες Φυσικής 
Αγωγής: Μάστορα Ιωάννα, Σφύρη 
Ελένη, Τερτιπη Νικη.

Τηλέφωνο γυμναστηρίου: 210 5385163

Facebook/gym tei athinas

Facebook/gym tei athinas
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Επιστολές
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Επιστολή του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας προς τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

ΘΕΜΑ: Μετονομασία του ΤΕΙ Αθήνας σε «Πανεπιστήμιο 
Εφαρμοσμένων Επιστημών Αθήνας»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων σας, η Διοίκηση του ΤΕΙ Αθήνας 
κι εγώ προσωπικά σας εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια και τις ειλικρινείς 
μας ευχές για την επιτυχή ολοκλήρωση του δύσκολου έργου που αναλαμβάνετε. Θα 
σταθούμε δίπλα σας αρωγοί κάθε προσπάθειας, η οποία θα στοχεύει στην ουσιαστική 
κι αποτελεσματική διαχείριση των σοβαρότατων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η 
ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο της Συνόδου Προέδρων ΤΕΙ της Τρίτης 8-11-2016, μεταξύ των άλλων 
θεμάτων, εκφράστηκε η πάγια θέση μας για τη μετονομασία των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια 
Εφαρμοσμένων Επιστημών. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας,  σας αποστέλλουμε 
το με αρ. πρωτ. 9528/19-10-2016 σχετικό έγγραφο, το οποίο απευθύναμε στον 
προκάτοχό σας, τ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Ν. Φίλη. Με 
το εν λόγω έγγραφό μας διαβιβάστηκαν οι πλήρως τεκμηριωμένες αποφάσεις τόσο 
της Συνέλευσης όσο και του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας για τη μετονομασία του 
Ιδρύματός μας σε «Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Αθήνας», διατηρώντας 
το παρόν διακριτό status του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Θεωρούμε ότι αντιλαμβάνεστε την κρισιμότητα του θέματος κι ευελπιστούμε 
ότι θα αφιερώσετε σε αυτό  ένα αξιόλογο τμήμα της προσοχής και του χρόνου 
σας, ώστε να πάψει να υφίσταται η ονομασία ΤΕΙ Αθήνας, η οποία όχι μόνον δεν 
ανταποκρίνεται στην ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Ιδρύματος, αλλά επιπλέον είναι 
παρωχημένη και κυρίως αποπροσανατολιστική.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων προσβλέποντας σε μια αμεσότερη κι 
εκτενέστερη συνεργασία μαζί σας, όπως καθορίστηκε και στη συνάντηση της 8ης-
11-2016, για τη διευθέτηση των εκκρεμών ζητημάτων  καθώς και για την ταχύτερη κι 
αποτελεσματικότερη διαχείριση των υπόλοιπων σοβαρών οικονομικών προβλημάτων 
που αντιμετωπίζει το Ίδρυμά μας.

Με εκτίμηση,
Ο Προεδρος του ΤΕΙ Αθηνας
Μιχαηλ Μπρατακος
Καθηγητης
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Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2016 

Επίκαιρη Ερώτηση της Κατερίνας Παπακώστα- Σιδηροπούλου, Βουλευτή Β’ Αθηνών 
προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ:  Ολοκλήρωση της Αναβάθμισης των Τ.Ε.Ι.
 

Το τελευταίο διάστημα έχει εντατικοποιηθεί το αίτημα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), να ολοκληρωθεί η «ανωτατοποίησή» τους. Αφορμή για να έρθει στο προσκήνιο το 
συγκεκριμένο αίτημα, στάθηκαν νομοσχέδια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
που είτε έχουν ήδη ψηφιστεί, είτε θα κατατεθούν στην Βουλή το προσεχές διάστημα, και τα οποία - 
τουλάχιστον στην αρχική τους μορφή - διατηρούν την διάκριση μεταξύ των Πανεπιστημίων και των 
Τ.Ε.Ι.  

Οι Πρόεδροι των Τ.Ε.Ι. ζητούν να μετονομαστούν τα εν λόγω ιδρύματα σε «Πανεπιστήμια 
Εφαρμοσμένων Επιστημών», ακολουθώντας το μοντέλο άλλων κρατών της Ευρώπης. Ωστόσο, η 
ουσία του ζητήματος βρίσκεται στην δυνατότητα να παρέχουν και τα Τ.Ε.Ι. αυτοδύναμα διδακτορικά 
προγράμματα για να ολοκληρωθεί η ακαδημαϊκή τους φυσιογνωμία.

Η οργάνωση ενός ενιαίου χώρου έρευνας και εκπαίδευσης, κρίνεται απαραίτητη για 
να εξαλειφθεί η διάκριση μεταξύ των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., η οποία επεκτείνεται και 
στους απόφοιτους των αντίστοιχων ιδρυμάτων κατά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Την 
επίλυση αυτού του ζητήματος έχουν πετύχει η Κύπρος και η Μεγάλη Βρετανία, με την δημιουργία 
Τεχνολογικών Πανεπιστημίων, τα οποία είναι πλήρως εξισωμένα με τα παραδοσιακά Πανεπιστήμια. 

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Θα συμβάλλετε στην ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής αναβάθμισης των Τ.Ε.Ι., δίνοντάς τους 
την δυνατότητα να διεξάγουν και τον τρίτο κύκλο σπουδών;

2. Προτίθεστε να νομοθετήσετε την δημιουργία ανάλογων Τεχνολογικών Πανεπιστημίων όπως 
υπάρχουν στην Κύπρο, ώστε να μην υφίσταται καμμία διάκριση και οι απόφοιτοι ομοειδών 
τμημάτων της ίδιας χρονικής διάρκειας σπουδών να έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώμα-
τα με τους απόφοιτους των αντίστοιχων τμημάτων των Πανεπιστημίων;

Η Ερωτώσα Βουλευτής
Κατερίνα Παπακώστα- Σιδηροπούλου 
Βουλευτής Β’ Αθηνών
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Επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Φυσικών προς την Διοίκηση του 
ΤΕΙ Αθήνας

Η ΦΥΣΙΚΗ ΟΤΑΝ ΜΑΓΕΥΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ!!!!!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους οικοδεσπότες μας, το ΤΕΙ Αθηνών, που μας φι-
λοξένησε για άλλη μια φορά! Στη διοίκηση που μας φιλοξένησε άψογα, στους τεχνι-
κούς που δούλεψαν σκληρά, στους καθαριστές και στο catering που μας εξυπηρέτη-
σαν με μεράκι!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συμμετέχοντες που συνέβαλαν στο να 
χτιστεί ένα τριήμερο που υποσχέθηκε  πολλές ωραίες και δημιουργικές στιγμές για 
το μέλλον! Στους γονείς που μας εμπιστεύθηκαν, στους καθηγητές που άναψαν τη 
φλόγα, στους ερευνητές και στους ακαδημαϊκούς συντελεστές που αποτέλεσαν τα 
θεμέλια του τριήμερου προγράμματός μας, στους προσκεκλημένους που μας στή-
ριξαν!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πρωταγωνιστές της εκδήλωσης, τους μαθητές, 
που ένιωσαν και μεταλαμπάδευσαν με την προσωπική τους δουλειά την μαγεία της 
φυσικής και είναι ΑΥΤΟΙ η κινητήρια δύναμη για καθετί καινούριο!  

Απ’ όλους εμάς, του «Η Φυσική μαγεύει», μια ευχή για τον καινούριο χρόνο: 
Η ζωή είναι δημιουργία και η γνώση πολύτιμο εργαλείο · να κατακτήσουμε το 

εργαλείο για να υλοποιούμε τα όνειρα και τα οράματά μας! 

Μείνετε συντονισμένοι γιατί έπεται συνέχεια! Μέχρι τότε αποχαιρετάμε το 
χρόνο, με κάτι σχετικό..

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.Φ
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