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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Σα Σκήκαηα Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη 

Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ηεο ρνιήο Ννκηθψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ 

Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ νξγαλψλνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ απφ ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2003-2004 ζχκθσλα κε ηα άξζξα 10-12 ηνπ Νφκνπ 2083/92 “Γηαηκεκαηηθφ 

Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ” (Γ.Π.Μ..) κε ηίηιν «Γηνίθεζε θαη Οηθνλνκηθή ησλ 

Σειεπηθνηλσληαθώλ Γηθηύσλ»., φπσο δηακνξθψζεθε κε ηνλ λφκν 120980/Β7/03 θαη 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λφκν 139489/Β7/06 θαη ην λφκν 209762/Ε1.  

Πιεξνθνξίεο θαη ελεκεξσηηθφ πιηθφ αλαξηάηαη θαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν 

http://www.odt.uoa.gr. 

Αληηθείκελν - θνπόο 
θνπφο ηνπ Γηαηµεµαηηθνχ Πξνγξάµµαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΓΠΜ) ζηε 
Γηνίθεζε θαη Οηθνλνκηθή ησλ Σειεπηθνηλσληαθψλ Γηθηχσλ είλαη ε πξναγσγή ηεο γλψκεο 
θαη αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζηηο λέεο ηάζεηο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ 
ηερλνινγηθή, νηθνλνκηθή, ζεζκηθή, δηνηθεηηθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε. 
θνπφο ηνπ είλαη ε εμεηδίθεπζε πηπρηνχρσλ ζηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα ηειεπηθνηλσληαθψλ 
θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζηηο νηθνλνκηθέο, δηνηθεηηθέο θαη ζεζκηθέο 
δηαζηάζεηο ηνπο.  
ηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία ζηειερψλ θαη εξεπλεηψλ πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα ζπκβάιινπλ 
νπζηαζηηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε, ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, ζηε δηνίθεζε θαη ηνλ 
έιεγρν ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ θαζψο θαη επηρεηξεζηαθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 
δηαδηθαζηψλ πνπ πξνυπνζέηνπλ ηειεπηθνηλσληαθέο ππνδνκέο. θνπφο επίζεο, είλαη ε 
δεκηνπξγία θαηάιιεια εθπαηδεπκέλσλ ζηειερψλ γηα ηνπο κεγάινπο νξγαληζκνχο ή 
ππεξεζίεο γηα ην δεπηεξνγελή ηνκέα θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε, θαζψο θαη γηα ε δεκηνπξγηθή 
ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ησλ ηνκέσλ απηψλ πνπ εμειίζζνληαη ξαγδαία θαη απαηηνχλ 
δηεπηζηεκνληθέο γλψζεηο.      

 

Οη απφθνηηνη ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάµµαηνο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνηείλνπλ ηξφπνπο 

επίιπζεο ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη 

θαηά ηελ αλάιπζε απαηηήζεσλ, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ γεσγξαθηθά δηεζπαξκέλεο ή / θαη ιεηηνπξγηθά 

θαηαλεκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη µε ηελ αγνξά. Θα είλαη επίζεο ζε ζέζε λα 

ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε έξγσλ αλάπηπμεο 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ, θαζψο θαη έξγσλ αλαβάζκηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 

δηνίθεζεο ηειεπηθνηλσληαθψλ νξγαληζκψλ. 

Τπόβαζξν 
Ζ δπλακηθή ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο αγνξάο εμαθνινπζεί λα παξνπζηάδεη κεγάιε ξεπζηφηεηα 

θαη θηλεηηθφηεηα αξθεηά ρξφληα κεηά ηηο ξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο κεγάιεο θιίκαθαο πνπ 

έιαβαλ ρψξα ζηηο Ζ.Π.Α., ηελ Δ.Δ. θαη πνιιέο άιιεο ρψξεο. Ζ θηλεηηθφηεηα απηή 

εθδειψλεηαη ζε φιεο ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο δειαδή ζηηο ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο, ζηηο 

ηερλνινγίεο, ζηελ επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη  ξχζκηζε (νηθνλνκηθή, λνκηθή θαη 

ηερληθή). ε κηα πιεηάδα ζεκάησλ φπσο ε πξφβιεςε ηεο δήηεζεο ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ 

επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ, νη ηξφπνη εθρψξεζεο θάζκαηνο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηειψλ, ε 

πξνζηαζία ηνπ αληαγσληζκνχ κε νξζνινγηθέο πνιηηηθέο δηαζχλδεζεο δηθηχσλ, ε αζθαιήο 

κεηάδνζε κε ηελ θξππηνγξαθία θαη ηηο ςεθηαθέο ππνγξαθέο, αλαζεσξνχληαη ή πξνηείλνληαη 

λέεο κέζνδνη πξνζέγγηζεο πνπ ζπλδπάδνπλ γλψζεηο ηερληθέο, νηθνλνκηθέο, λνκηθέο θαη 

επηρεηξεκαηηθέο. Σν παξφλ κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα θηινδνμεί λα ζπκβάιεη πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή ηφζν κε ηνλ εθνδηαζκφ ησλ απνθνίησλ ηνπ κε ηηο ζρεηηθέο απαξαίηεηεο 

γλψζεηο φζν θαη κε ηελ αλάπηπμε ζην πεδίν ηεο έξεπλαο λέσλ κεζφδσλ θαη πξνζεγγίζεσλ. 

http://www.odt.uoa.gr/
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Απνηειεί ζήκεξα κηα πξαγκαηηθφηεηα φηη νη κελ ηερληθνί δχζθνια ιακβάλνπλ ππφςε ζηελ 

αλάιπζε θαη ην ζρεδηαζκφ ζέκαηα θφζηνπο, ηηκψλ, θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, νξγαλσηηθψλ 

παξακέηξσλ θιπ., ιφγσ θπξίσο ηεο έιιεηςεο ησλ αλαγθαίσλ γλψζεσλ, νη δε νηθνλνκνιφγνη ή 

νη ζπληειεζηέο ησλ απνθάζεσλ θαη νη λνκνζέηεο, ζηεξνχληαη ην ππφβαζξν πνπ ζα ηνπο 

επηηξέςεη λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο ηερληθέο εμειίμεηο. Δπίζεο, ν ζπλδπαζκφο νηθνλνκηθψλ 

θαη ηερληθψλ γλψζεσλ ιείπεη ζπρλά απφ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε πνπ αλαιακβάλνπλ ξφινπο 

ζην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο ηειεπηθνηλσληαθψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. Σειεπηαία παξαηεξείηαη δηεζλψο έλα απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα 

δηεπηζηεκνληθή έξεπλα, λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ζχκπξαμε ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο. 

Σελ ηάζε απηή έξρεηαη λα θαιχςεη θαη λα ελζσκαηψζεη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ην 

ζπγθεθξηκέλν ΓΠΜ. 

Πξνζέγγηζε 
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ  ζπλδπάζηεθαλ ελέξγεηεο ζε ηέζζεξηο άμνλεο. 

α. Πξφγξακκα πνπδψλ 

Σν πξόγξακκα καζεκάησλ  έρεη ζρεδηαζζεί ώζηε λα θαιύςεη κε επάξθεηα όιε ηε 

ζεκαηνινγία. Σα καζήκαηα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ 

κεηαπηπρηαθνύ. Μηα ζπκκεηξηθή θαη ελνπνηεηηθή αληίιεςε ραξαθηεξίδεη ην ζύλνιν 

ησλ ζπνλδύισλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα ηερλνινγηθά καζήκαηα έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά 

θάιπςεο θαη έλα πξνζαλαηνιηζκό απ΄ άθξν ζε άθξν, δελ πεξηνξίδνληαη δειαδή κόλν 

ζηελ ηερλνινγηθή δηάζηαζε, αιιά εμεηάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή, νξγαλσζηαθή θαη 

ξπζκηζηηθή δηάζηαζε, ηε δπλακηθή ηνπο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο. Σα καζήκαηα δελ 

είλαη αλεμάξηεηα αιιά αλήθνπλ ζε κηα ηεξαξρηθά δηακνξθσκέλε γλσζηηθή δνκή πνπ 

ζηαδηαθά θαιύπηεη ηε δηάζηαζε ηνπ βάζνπο θαη εγγπάηαη ηε ζπλέρεηα από ην γεληθό ζην 

εηδηθό. 

β. Αλζξψπηλν Γπλακηθφ 

Ζ νκάδα ησλ δηδαζθφλησλ απνηειείηαη απφ κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Σειεπηθνηλσληψλ θαη ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε 

πινχζηα εκπεηξία ζην αληηθείκελν, κέιε ΓΔΠ άιισλ ηκεκάησλ αιιά θαη λένπο επηζηήκνλεο 

κε ζπλαθή εξεπλεηηθή θαη αλαπηπμηαθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ νκάδα ησλ δηδαζθφλησλ 

δηεπξχλεηαη κε επηζθέπηεο θαζεγεηέο θαη νκηιεηέο απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ πνπ 

ζπκβάινπλ δηδαθηηθά κε δηαιέμεηο, εληαηηθά καζήκαηα ζχληνκεο δηάξθεηαο, εμ απνζηάζεσο 

νκηιίεο θ.ά.. 

γ. Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πςεινχ επηπέδνπ 

Ζ επηινγή κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ πςεινχ επηπέδνπ είλαη αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επηηπρή δηεθπεξαίσζε ηνπ απαηηεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.   

δ. Γηνηθεηηθέο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

Ζ εγθαζίδξπζε ππνζηεξηθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ ζπκβάινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θνηηεηηθψλ ζεκάησλ, ζηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηελ 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ, ζηελ ππνζηήξημε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη 

ζηελ πξνβνιή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο.  

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ παξαπάλσ αθνινπζεί ζηα επφκελα θεθάιαηα. 
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πκπξάηηνληα Σκήκαηα  

 

Γηάξζξσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη 
Σειεπηθνηλσληώλ 
Σν Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ αλήθεη ζηε ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ 

ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Ηδξχζεθε σο Σκήκα 

Πιεξνθνξηθήο ην 1989, κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 389/1989, νπζηαζηηθά φκσο άξρηζε λα 

ιεηηνπξγεί απφ ην 1986, κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ, σο "Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα 

πνπδψλ ζηελ Δπηζηήκε ησλ Τπνινγηζηψλ θαη ησλ Σειεπηθνηλσληψλ". Σν 2000 

κεηνλνκάζηεθε ζε Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. 

   Σν Γηδαθηηθφ θαη Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ απνηειείηαη ζήκεξα απφ 45 δηεζλνχο θχξνπο 

επηζηήκνλεο θαη θαηαλέκεηαη ζηηο ηέζζεξηο βαζκίδεο σο εμήο, 23 Καζεγεηέο, 7 Αλαπιεξσηέο 

Καζεγεηέο, 7 Δπίθνπξνπο Καζεγεηέο θαη 8 Οκφηηκνπο Καζεγεηέο.  

Σν Σκήκα Πιεξνθνξηθήο απνηειείηαη απφ ηξεηο Σνκείο :  

   Α΄ Σνκέαο : ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε 

θαη ζεκειίσζε κεζφδσλ ηεο Πιεξνθνξηθήο, ηα Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά, ηε Θεσξία θαη 

Μειέηε Αιγνξίζκσλ θαη Γισζζψλ Πξνγξακκαηηζκνχ, Γνκψλ Γεδνκέλσλ, Αλάπηπμεο 

Λνγηζκηθνχ θαη Γξαθηθήο κε Τπνινγηζηή.  

   Β΄ Σνκέαο : ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ & ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ,  κε γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηελ Αλάιπζε, χλζεζε θαη ηηο Δθαξκνγέο πζηεκάησλ Τιηθνχ θαη Λνγηζκηθνχ, 

Γηαρείξηζε Βάζεσλ Πιεξνθνξηψλ θαη Γλψζεσλ.  

   Γ΄ Σνκέαο : ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΟ ,  κε γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηηο Γηαηάμεηο θαη ηα πζηήκαηα Δπηθνηλσλίαο, ηα Γίθηπα Δπηθνηλσλίαο, ηελ 

Δπεμεξγαζία ήκαηνο θαη ηα πζηήκαηα Μηθξνειεθηξνληθήο θαη Οπηηθνειεθηξνληθήο.  

   Δθηφο απφ ηνλ Πξνπηπρηαθφ Κχθιν πνπδψλ, ζην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ιεηηνπξγεί 

Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ κε ηνπο εμήο ηέζζεξηο Μεηαπηπρηαθνχο Κχθινπο 

Δηδίθεπζεο :  

Θεσξεηηθή Πιεξνθνξηθή (ειι. ΘΔΧ/ αγγι. THE) 

Γηαρείξηζε Πιεξνθνξίαο θαη Γεδνκέλσλ (ειι. ΓΔΓ/ αγγι. DAT) 

Τπνινγηζηηθά πζηήκαηα: Λνγηζκηθφ θαη Τιηθφ (ειι. Τ/ αγγι. SYS) 

Γηθηχσζε Τπνινγηζηψλ (ειι. ΓΗΚ/ αγγι. NET) 

Σειεπηθνηλσληαθά πζηήκαηα θαη Γηθηπαθέο Σερλνινγίεο (ειι. ΣΖΛ/ αγγι. TEL) 

Δπεμεξγαζία-Μάζεζε ήκαηνο θαη Πιεξνθνξίαο (ειι. ΔΜΠ/ αγγι. INF) 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (γηα επαγγεικαηίεο) (ειι. ΣΠΔ/ 

αγγι. ITT) 

 

Σν Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ζπκκεηέρεη επηπιένλ ζε Γηαηκεκαηηθά/Γηαπαλεπηζηεκηαθά 

Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε εηδίθεπζε ζηνπο ηνκείο :  

Αιγφξηζκνη, Λνγηθή θαη Γηαθξηηά Μαζεκαηηθά (λέν) 

Ζιεθηξνληθήο, Ραδηνειεθηξνινγίαο θαη Απηνκαηηζκνχ 

http://alma.di.uoa.gr/
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Δηδίθεπζε ζηελ Ζιεθηξνληθή θαη Ραδηνειεθηξνινγία 

Δηδίθεπζε ζηνλ Ζιεθηξνληθφ Απηνκαηηζκφ 

Λνγηθή θαη Θεσξία Αιγνξίζκσλ θαη Τπνινγηζκνχ 

Μηθξνειεθηξνληθή 

Γλσζηαθή Δπηζηήκε 

Οηθνλνκηθή θαη Γηνίθεζε ησλ Σειεπηθνηλσληαθψλ Γηθηχσλ 

Πιεξνθνξηθή Τγείαο 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ηαηξηθή θαη ηε Βηνινγία 

 

   Δθηφο απφ ηε δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ην Σκήκα αλαπηχζζεη θαη έληνλε εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζε πνιιέο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο, θπξηφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη νη 

αθφινπζεο :   

Αιγφξηζκνη 

Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ 

Βάζεηο Γεδνκέλσλ 

Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ 

Γξαθηθά 

Γίθηπα Δπηθνηλσληψλ 

Γηαζηεκηθά Φεθηαθά πζηήκαηα 

Γηαηάμεηο θαη Τπνζπζηήκαηα 

Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία θαη Δθπαίδεπζε απφ Απφζηαζε 

Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή 

Δπεμεξγαζία ήκαηνο θαη Δηθφλαο 

Δπηθνηλσλία Αλζξψπνπ-Μεραλήο 

Δπηζηεκνληθνί Τπνινγηζκνί 

Δθαξκνγέο Γηαδηθηχνπ 

Μεζνδνινγίεο, Σερληθέο θαη Δξγαιεία Αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

πζηήκαηα Δπηθνηλσληψλ 

Σερλεηή Ννεκνζχλε 

Τιηθφ θαη Λνγηζκηθφ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ 

 

Σν Σκήκα δηαζέηεη εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα φπνπ απαζρνινχληαη πνιινί κεηαπηπρηαθνί 

θνηηεηέο θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο θαζψο θαη κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο. 

Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο είλαη ν Καζεγεηήο Αληψλεο Παζράιεο. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ βξίζθνληαη 

ζην δηθηπαθφ ηφπν http://www.di.uoa.gr.  

 

http://old.phys.uoa.gr/TomeasE/RE/
http://www.di.uoa.gr/~eaweb
http://mpla.math.uoa.gr/
http://cgi.di.uoa.gr/~vlsi/index.htm
http://cogsci.phs.uoa.gr/
http://www.odt.uoa.gr/
http://www.nurs.uoa.gr:85/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=75
http://itmb.di.uoa.gr/
http://old.di.uoa.gr/gr/research_act.php?id=10
http://old.di.uoa.gr/gr/research_act.php?id=4
http://old.di.uoa.gr/gr/research_act.php?id=17
http://old.di.uoa.gr/gr/research_act.php?id=11
http://old.di.uoa.gr/gr/research_act.php?id=13
http://old.di.uoa.gr/gr/research_act.php?id=16
http://old.di.uoa.gr/gr/research_act.php?id=5
http://old.di.uoa.gr/gr/research_act.php?id=9
http://old.di.uoa.gr/gr/research_act.php?id=15
http://old.di.uoa.gr/gr/research_act.php?id=8
http://old.di.uoa.gr/gr/research_act.php?id=12
http://old.di.uoa.gr/gr/research_act.php?id=6
http://old.di.uoa.gr/gr/research_act.php?id=2
http://old.di.uoa.gr/gr/research_act.php?id=7
http://old.di.uoa.gr/gr/research_act.php?id=14
http://old.di.uoa.gr/gr/research_act.php?id=3
http://old.di.uoa.gr/gr/research_act.php?id=1
http://www.di.uoa.gr/
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Γηάξζξσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ 
Σν Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ έρεη καθξφρξνλε ηζηνξία. 

Απφ ην 1926 έσο θαη ην 1967 ιεηηνπξγνχζε θάησ απφ θνηλφ Πξφγξακκα πνπδψλ κε ηε 

Ννκηθή ρνιή θαη δηαρσξηζκφ ζην 4ν έηνο. Σν 1967 απνρσξίζζεθε απφ ηε Ννκηθή θαη 

απνηέιεζε ην Σκήκα Πνιηηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ κε θνηλφ Πξφγξακκα πνπδψλ 

θαη δηαρσξηζκφ ζην 3ν έηνο. Απφ ην 1972 ιεηηνπξγεί απηνηειψο, απνλέκνληαο πεξίπνπ 350 

πηπρία εηεζίσο.  

Σν Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ είλαη νξγαλσκέλν ζε επηά ηνκείο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο 

ζπγγελέζηεξεο εηδηθφηεηεο θαη ε δεκηνπξγία ηνπο απνβιέπεη ζηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Οη ηνκείο απηνί είλαη: 

-Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο  

-Αλάπηπμεο θαη Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο 

-Οηθνλνκίαο, Πνιηηηθήο θαη Κξάηνπο 

-Οηθνλνκηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

-Φηινζνθίαο θαη Μεζνδνινγίαο ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ – Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Ηζηνξίαο 

-Μαζεκαηηθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο 

-Πνζνηηθψλ Μεζφδσλ:  ηαηηζηηθήο θαη Οηθνλνκεηξίαο  

Σν Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ πξνζθέξεη δχν Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 

(ΜΠ) θαη ζπκκεηέρεη θαη ζε ηέζζεξα αθφκα (απφ θνηλνχ κε άιια Σκήκαηα).  

Σν ΜΠ Δθαξκνζκέλεο Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Master of Applied 

Economics and Finance) πξνζθέξεηαη γηα θνηηεηέο νη νπνίνη επηζπκνχλ λα εμεηδηθεπηνχλ 

ζηηο εθαξκνζκέλεο νηθνλνκηθέο επηζηήκεο, ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επηζηήκε θαη ζηελ 

ειεγθηηθή ινγηζηηθή. Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηξεηο θαηεπζχλζεηο. Οη δχν πξψηεο είλαη ε 

"Υξεκαηννηθνλνκηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ησλ Αγνξψλ" θαη ε "Γηεζλήο Οηθνλνκία θαη 

Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή". Ζ θνίηεζε δηαξθεί έλα έηνο θαη αθνξά θνηηεηέο νη νπνίνη 

ελδηαθέξνληαη λα ζηξαθνχλ ακέζσο κεηά ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ ηξίηε θαηεχζπλζε είλαη ε 

"Δθαξκνζκέλε Λνγηζηηθή θαη Διεγθηηθή". Ζ θνίηεζε δηαξθεί δχν έηε θαη γηα πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο παηήζηε εδψ. 

Σν δεχηεξν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ αθνξά 

θνηηεηέο νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη γηα εξεπλεηηθή ή παλεπηζηεκηαθή θαξηέξα. Σν Γηδαθηνξηθφ 

Πξφγξακκα πνπδψλ, UADPhilEcon, απνηειείηαη απφ έλα δηεηέο πξφγξακκα ζηελ 

νηθνλνκηθή επηζηήκε (Master of Philosophy in Economics) ην νπνίν νδεγεί ζηελ εθπφλεζε 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, παηήζηε εδψ. 

Άιια κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία κεηέρεη ην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ: 

-Γηαηκεκαηηθφ ΜΠ Μαζεκαηηθά ηεο Αγνξάο θαη ηεο Παξαγσγήο 

-Γηαηκεκαηηθφ ΜΠ Οηθνλνκηθή θαη Γηνίθεζε ησλ Σειεπηθνηλσληαθψλ Γηθηχσλ  

http://www.uadphilecon.gr/UA/content/gr/Folder.aspx?office=16&folder=513
http://www.uadphilecon.gr/UA/content/gr/Folder.aspx?office=16&folder=513
http://pg-finacc.econ.uoa.gr/
http://www.uadphilecon.gr/
http://www.uadphilecon.gr/
http://www.uadphilecon.gr/
http://www.aueb.gr/graduate/map
http://www.odt.uoa.gr/


. . . . . . .. . . 

 

  11 

 

 

-Γηαηκεκαηηθφ ΜΠ Σερλννηθνλνκηθψλ πζηεκάησλ 

-Γηαηκεκαηηθφ ΜΠ Μνλάδσλ Τγείαο 

ήκεξα ην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ αξηζκεί 41 κέιε ΓΔΠ, 1 κέινο ΔΓΗΠ, 2 κέιε 

ΔΣΔΠ, 9 δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο, βνεζνχο θαη επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο. Σν Σκήκα 

ππνζηεξίδεη επίζεο ηα εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά ηνπ πξνγξάκκαηα κε ηε ζπλεξγαζία 

εηδηθψλ επηζηεκφλσλ, επηζθεπηψλ θαζεγεηψλ θαη δηνηθεηηθψλ ζπλεξγαηψλ.  

Οη εγγεγξακκέλνη ελ ελεξγεία θνηηεηέο αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ 3.500 πξνπηπρηαθνχο θαη 140 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, ελψ θάζε έηνο εηζάγνληαη πεξίπνπ 350 θνηηεηέο.  

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη ζπλερείο ηερλνινγηθέο 

κεηαβνιέο θαη ε αλάδεημε ηεο “θνηλσλίαο ηεο γλψζεο” επηβάιινπλ επειημία ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ, δηαξθή απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηειέζκαηνο θαη 

ζπλερή αλαδηάξζξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Σν Οηθνλνκηθφ Σκήκα 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ παξέρεη νηθνλνκηθή παηδεία πςειήο πνηφηεηαο, 

πξνζαξκνδφκελε ζπλερψο ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Φηινδνμεί λα αλαπηχμεη ζηνπο θνηηνχληεο ζχγρξνλεο 

αλαιπηηθέο δεμηφηεηεο θαη θξηηηθή ζθέςε θαζψο θαη κηα πνιπδηάζηαηε αλαιπηηθή 

πξνζέγγηζε πνπ νη δηάθνξεο ζρνιέο ζθέςεηο θαη εξκελείαο πξνζθέξνπλ.  

Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο είλαη ν Καζεγεηήο  Νηθφιανο Ζξεηψηεο. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ βξίζθνληαη ζην δηθηπαθφ 

ηφπν http://www.econ.uoa.gr.   

  

http://www.econ.uoa.gr/
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ απνλνκή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο 

Δηδίθεπζεο είλαη ηέζζεξα (4) δηδαθηηθά εμάκελα. Σν ηέηαξην εμάκελν δηαηίζεηαη γηα ηελ 

εθπφλεζε κεηαπηπρηαθήο εξεπλεηηθήο ή ζπλζεηηθήο δηαηξηβήο.  

Σν Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα απνλέκεη Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηε «Γηνίθεζε 

θαη Οηθνλνκηθή ησλ Σειεπηθνηλσληαθψλ Γηθηχσλ». πζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

είλαη ηα: 

 

καζήκαηα νκνγελνπνίεζεο 

δηδαθηηθή πξνζέγγηζε 

δηθηπαθφο ηφπνο καζήκαηνο 

εξγαζίεο νκάδαο 

Πξνπαξαζθεπαζηηθά καζήκαηα 
 

Σα πξνπαξαζθεπαζηηθά καζήκαηα γίλνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηνπ Α’ 

εμάκελνπ ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ ΠΜ. θνπφ έρνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα βαζηθφ γλσζηαθφ 

ππφβαζξν θαη έλαλ θψδηθα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ θνηηνχλησλ ζην πξφγξακκα, 

ηνπιάρηζηνλ φζνλ  αθνξά βαζηθέο έλλνηεο ηνπ ρψξνπ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο 

νηθνλνκίαο. Σα πξνπαξαζθεπαζηηθά καζήκαηα είλαη: 

 Δπηζθφπεζε ηειεπηθνηλσληψλ 

 Μηθξννηθνλνκηθή θαη Οηθνλνκηθή ηεο Γηνίθεζεο. 

 

Μαζήκαηα νκνγελνπνίεζεο 
 

Σα καζήκαηα νκνγελνπνίεζεο εληάζζνληαη ζην Α’ εμάκελν ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ ΠΜ. 

θνπεχνπλ λα θαιχςνπλ ηηο ειιείςεηο πνπ παξνπζηάδνπλ νη απφθνηηνη ησλ ζπλαθψλ 

Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ. Σα καζήκαηα νκνγελνπνίεζεο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.  

 

Μέζνδνο δηδαζθαιίαο 
 

Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ζπνπδαζηψλ 

πνπ πξνεξρφκελνη απφ δηαθνξεηηθά Παλεπηζηεκηαθά θαη Πνιπηερληθά ηκήκαηα έρνπλ 

δηαθνξεηηθή θηινζνθία ζθέςεο θαη δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν γλψζεσλ φζνλ αθνξά ην 

αληηθείκελν ησλ καζεκάησλ. Ζ δηδαζθαιία θαηά έλα κέξνο γίλεηαη κε ηελ παξαδνζηαθή 

κνξθή παξαδφζεσλ-δηαιέμεσλ κε ρξήζε δηαθαλεηψλ πνπ ζηαδηαθά ελζσκαηψλνπλ 

παξαδείγκαηα κε ρξήζε πνιπκέζσλ (θσλή, εηθφλα, video). Σα ζέκαηα παξνπζηάδνληαη απφ 

ην γεληθφηεξν πξνο ην εηδηθφηεξν (TopDown) φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ, ελψ αθνινπζείηαη 

θαη ε ινγηθή bottom – up γηα ηε κειέηε πεξηπηψζεσλ (case studies).  

Δξγαζίεο 
 

Ζ δηδαζθαιία ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ εθπφλεζε εξγαζηψλ απφ νκάδεο ζπνπδαζηψλ ζε ζέκαηα 

αηρκήο κε έκθαζε ζηηο ηξέρνπζεο θαη άκεζεο κειινληηθέο εμειίμεηο (έξεπλα-πξντφληα-

ππεξεζίεο-ηερλνινγία), θαη θαιχπηνπλ ηελ ηερλνινγηθή αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθή πιεπξά 

ηνπο. Οη νκάδεο είλαη κεηθηέο θαη θάζε ζπνπδαζηήο αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπ έρεη 

θαζνδεγεηηθφ ξφιν ζηνλ αληίζηνηρν ηνκέα. Σα ζέκαηα ησλ εξγαζηψλ νξίδνληαη απφ ηνπο 

δηδάζθνληεο κε ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ θαη αλαθνηλψλνληαη κε ην ηέινο ηνπ πξψηνπ 
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κήλα δηδαζθαιίαο ψζηε νη ζπνπδαζηέο λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο έλα  εχινγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπο.  Έηζη ηνλψλεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ, αιιά θαη 

δηακνξθψλεηαη πλεχκα νκαδηθφηεηαο ζηελ εθηέιεζε έξγσλ (projects). 

Έλα κέξνο ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ δηαηίζεηαη γηα ηελ παξνπζίαζε απφ νκάδεο ζπνπδαζηψλ 

έηζη ψζηε λα αλαπηπρζνχλ νη επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο ησλ ζπνπδαζηψλ. Δπηπιένλ νη 

ζπνπδαζηέο κε δηαθνξεηηθφ γλσζηηθφ ππφβαζξν πνπ ζπγθξνηνχλ ηηο νκάδεο, επηιέγνληαη έηζη 

ψζηε ν θαζέλαο λα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ νινθιήξσζε ζεκείσλ ηνπ έξγνπ. 

Οη εξγαζίεο ησλ ζπνπδαζηψλ δεκνζηνπνηνχληαη ζην δηαδίθηπν, ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

καζήκαηνο. Απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο κειινληηθνχο ζπνπδαζηέο λα κειεηήζνπλ ηα 

έξγα ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ ψζηε λα έρνπλ κία πιεξέζηεξε ελεκέξσζε γηα ην αληηθείκελν 

ηνπ καζήκαηνο αιιά θαη λα αληινχλ ζηνηρεία γηα ηηο δηθέο ηνπο εξγαζίεο. 

Πξνζθεξόκελα καζήκαηα θαη θαηαλνκή αλά εμάκελν 
 

Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ΜΓΔ πξνζθέξνληαη ηα αθφινπζα καζήκαηα. Οη ψξεο δηδαζθαιίαο 

είλαη 2 ή 3 αλά εβδνκάδα γηα θάζε κάζεκα. 

Απφ ηα παξαπάλσ καζήκαηα θάζε θνηηεηήο πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηνπιάρηζηνλ 20, εθ ησλ 

νπνίσλ ηα 6 είλαη καζήκαηα νκνγελνπνίεζεο, ηα 10 είλαη ππνρξεσηηθά θαη ηα 4 ηα επηιέγεη 

απφ ην ζχλνιν ησλ ππνινίπσλ καζεκάησλ. Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ΜΓΔ απαηηείηαη θαη ε 

ζπγγξαθή κεηαπηπρηαθήο εξεπλεηηθήο ή ζπλζεηηθήο δηαηξηβήο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ελφο εθ 

ησλ δηδαζθφλησλ ζην Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα.  

Ζ βαζκνινγία γίλεηαη κε άξηζηα ην 10.
 
Ζ βάζε γηα λα ζεσξεζεί επηηπρήο ε εμέηαζε ζε έλα 

κάζεκα είλαη ην 6.  

ε πεξίπησζε απνηπρίαο, ν θνηηεηήο δηθαηνχηαη λα επαλαιάβεη ην κάζεκα κία θνξά, 

ηνλ  ακέζσο επφκελν ρξφλν, ή λα δψζεη επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο κία θνξά ηνλ ακέζσο 

επφκελν επηέκβξην. 

 

ΚΩΓΗΚΟ ΣΗΣΛΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΞΑΜΖΝΟ ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ECTS 

ΣΔ.1001 Δπηζθφπεζε ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ 

ΟΜΟΓΔΝΟΠΟΗΖΖ 1 3 6 

ΣΔ.1002 Γίθηπα θνξκνχ θαη 

δίθηπα πξφζβαζεο 

ΟΜΟΓΔΝΟΠΟΗΖΖ 1 2 4 

ΣΔ.1003 Πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα 

ΟΜΟΓΔΝΟΠΟΗΖΖ 1 2 4 

ΣΔ.1004 Οηθνλνκηθή ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

αγνξψλ 

ΟΜΟΓΔΝΟΠΟΗΖΖ 1 2 4 

ΣΔ.1005 Μηθξννηθνλνκηθή θαη 

νηθνλνκηθή ηεο 

δηνίθεζεο 

ΟΜΟΓΔΝΟΠΟΗΖΖ 1 3 6 

ΣΔ.1006 Οηθνλνκηθά ηνπ θιάδνπ 

ησλ Σειεπηθνηλσληψλ 

ΟΜΟΓΔΝΟΠΟΗΖΖ 1 3 6 
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ΚΩΓΗΚΟ ΣΗΣΛΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΞΑΜΖΝΟ ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ECTS 

ΣΔ.2001 Κηλεηέο θαη αζχξκαηεο 

επηθνηλσλίεο  

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 2 2 6 

ΣΔ.2002 Νέεο ππεξεζίεο θαη 

ηερλνινγίεο δηθηχσλ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 2 2 4 

ΣΔ.2003 Θεζκηθφ πιαίζην 

ηειεπηθνηλσληψλ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 2 2 6 

ΣΔ.2004 Θεσξία θαη Πνιηηηθή 

ηνπ αληαγσληζκνχ θαη 

ηεο επνπηείαο ησλ 

δηθηχσλ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 2 2 6 

ΣΔ.2005 Βηνκεραληθή νξγάλσζε 

θαη νηθνλνκηθή ησλ 

δηθηχσλ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 3 3 6 

ΣΔ.2006 ηξαηεγηθή δηνίθεζε 

επηρεηξήζεσλ θαη 

αιιαγψλ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 3 3 6 

ΣΔ.2007 Σερλνινγία δηαδηθηχνπ 

θαη ειεθηξνληθφ 

εκπφξην 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 3 2 4 

ΣΔ.2008 Σερλννηθνλνκηθή 

αλάιπζε δηθηχσλ  

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 3 3 6 

ΣΔ.2009 Μεζνδνινγίεο 

θνζηνιφγεζεο θαη 

ηηκνιφγεζεο γηα 

ππεξεζίεο θαη δίθηπα 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 4 2 4 

ΣΔ.2010 Αζθάιεηα ζπζηήκαησλ  ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 4 2 4 

ΣΔ.3001 Μarketing – 

Management 

Σειεπηθνηλσληψλ  

ΔΠΗΛΟΓΖ 2/4 2 4 

ΣΔ.3002 Δπξπδσληθά δίθηπα 

πξφζβαζεο θαη 

ππεξεζίεο  

ΔΠΗΛΟΓΖ 2/4 2 4 

ΣΔ.3003 Σερλνινγηθή αιιαγή 

θαη νη επηρεηξήζεηο 

ΔΠΗΛΟΓΖ 3 2 4 

ΣΔ.3004 Σερλνινγηθή θαη 

Δπηρεηξεζηαθή 

Γηνίθεζε 

Σειεπηθνηλσληαθψλ θαη 

Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ 

ΔΠΗΛΟΓΖ 3 2 4 

ΣΔ.3005 Οξγαλσζηαθφο 

ρεδηαζκφο θαη 

Αλάπηπμε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ 

ΔΠΗΛΟΓΖ 3 2 4 

ΣΔ.3006 Αιγφξηζκνη δηθηχσλ θαη 

πνιππινθφηεηα 

(Θεσξία απνθάζεσλ & 

ΔΠΗΛΟΓΖ 2/4 4 - 
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ΚΩΓΗΚΟ ΣΗΣΛΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΞΑΜΖΝΟ ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ECTS 

βειηηζηνπνίεζε) 

ΣΔ.3007 Δηδηθά ζέκαηα 

δηνίθεζεο θαη 

νηθνλνκηθήο ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ 

ΔΠΗΛΟΓΖ 3 2 4 

ΣΔ.3008 Υξεκαηννηθνλνκηθή  

Λνγηζηηθή 

ΔΠΗΛΟΓΖ 2/4 2 4 

ΣΔ.3009 Δηδηθά ζέκαηα 

ηερλνινγίαο 

ηειεπηθνηλσληψλ 

ΔΠΗΛΟΓΖ 2/4 2 4 

ΣΔ.3010 Σερλνινγηθέο αιιαγέο, 

ηερλνινγηθή πνιηηηθή 

θαη κεηαζρεκαηηζκφο 

ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο 

ΔΠΗΛΟΓΖ 2/4 2 4 

ΣΔ.3011 Δηδηθά ζέκαηα 

Διεγθηηθήο 

ΔΠΗΛΟΓΖ 2/4 2 4 

ΣΔ.3012 Δπελδχζεηο ππφ 

Αβεβαηφηεηα 

ΔΠΗΛΟΓΖ 2/4 2 4 

ΣΔ.3013 Σερληθέο Αλάιπζεο θαη 

Πξφβιεςεο 

Σειεπηθνηλσληαθψλ 

Αγνξψλ 

ΔΠΗΛΟΓΖ 3 2 4 

ΣΔ.3014 Δπξσπατθνί Θεζκνί θαη 

Πνιηηηθέο γηα ηελ 

Έξεπλα θαη ηελ 

Σερλνινγία 

ΔΠΗΛΟΓΖ 3 2 4 

ΣΔ.3015 Φεθηαθή Σειεφξαζε ΔΠΗΛΟΓΖ 3 2 4 

ΣΔ.2011 Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 4 - 22 

 

Ο θσδηθφο ηνπ θάζε καζήκαηνο ππνδειψλεη ηελ θαηεγνξία ηνπ θαη ηελ αχμνπζα ζεηξά ηνπ. 

Οη θαηεγνξίεο καζεκάησλ είλαη:  

α) ΣΔ.1xxx – Μαζήκαηα Οκνγελνπνίεζεο 

β) ΣΔ.2xxx – Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα  

γ) ΣΔ.3xxx –Μαζήκαηα Δπηινγήο 

δ) ΣΔ.4xxx –Πξνπαξαζθεπαζηηθά Μαζήκαηα, εκηλάξηα, Δξγαζηήξηα 
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ 

 

Δπηζθόπεζε ησλ ηειεπηθνηλσληώλ 
Κσδηθφο:ΣΔ.1001, URL: http://eclass.uoa.gr/D415/ 

 Δηζαγσγηθφ Κείκελν: Δηζαγσγή (ε επαλάζηαζε ησλ πςίξξπζκσλ επηθνηλσληψλ 

νπηηθψλ θαη θηλεηψλ, oη ηχπνη δηθηχσλ πξφζβαζεο γηα ππεξεζίεο επξείαο δψλεο). 

Δπηζθφπεζε ησλ Παξαδνζηαθψλ ρεκάησλ Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο. Σερλνινγία 

επηθνηλσληψλ θαη κέζσλ κεηάδνζεο. - Δμέιημε Σειεπηθνηλσληαθψλ Γηθηχσλ, 

αξρέο κεηαγσγήο θπθιψκαηνο θαη παθέησλ. Γνκή θφκβνπ κεηαγσγήο 

θπθιψκαηνο, ηξφπνη κεηαγσγήο θπθιψκαηνο. Γνκή ηειεθσληθνχ δηθηχνπ, 

δξνκνιφγεζε. Θεσξία ηειεθσληθήο θίλεζεο. Γίθηπν εκαηνδνζίαο: 

Αξρηηεθηνληθή, πξσηφθνιια, ιεηηνπξγία. Δπθπέο Γίθηπν: αξρηηεθηνληθή, 

ππεξεζίεο. ISDN: ραξαθηεξηζηηθά, δνκηθά ζηνηρεία θαη ιεηηνπξγίεο δηθηχνπ, 

ζεκαηνδνζία ρξήζηε-δηθηχνπ, ππεξεζίεο. - Ηεξαξρία PDH: Πνιππιεμία 1εο ηάμεο, 

πνιππιεμία αλσηέξσλ ηάμεσλ, ζεκαηνδνζία ζε ζπζηήκαηα PDH, cross-connect, 

αξρηηεθηνληθή δηθηχσλ PDH. 

Γίθηπα θνξκνύ θαη δίθηπα πξόζβαζεο 
Κσδηθφο: ΣΔ.1002, URL: https://eclass.uoa.gr/courses/D414/   

Γίθηπα Δπηθνηλσληψλ θαη ην Internet. Δπίπεδν δηθηχνπ: αξρέο δξνκνιφγεζεο, 

ηεξαξρηθή δξνκνιφγεζε, IP, δξνκνιφγεζε ζην Internet, δξνκνινγεηέο, IPv6. 

Δπίπεδν δεχμεο θαη ηνπηθά δίθηπα: αλίρλεπζε θαη έιεγρνο ιαζψλ, δίθηπα θαη 

πξσηφθνιια πνιιαπιήο πξφζβαζεο, Ethernet, IEEE 802.11, PPP, δίθηπα 

ηερλνινγίαο ΑΣΜ, frame relay. Μνληέια θαζπζηέξεζεο: βαζηθά κνληέια θαη 

απνηειέζκαηα απφ ηελ ζεσξία νπξψλ θαη εθαξκνγέο ζηα δίθηπα. 

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 
Κσδηθφο: ΣΔ.1003, URL: http://eclass.uoa.gr/D324/  

Δηζαγσγή ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα: Ο ηξαηεγηθφο Ρφινο ησλ 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, Οξγαληζκνί θαη 

Λεηηνπξγηθέο Γηαδηθαζίεο. Πιεξνθνξία, Μάλαηδκελη θαη Λήςε Απνθάζεσλ. 

Ζζηθή θαη Κνηλσληθέο Πηπρέο, Οξγαλσηηθφο Αλαζρεδηαζκφο θαη Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα. ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. 'Πνηφηεηα' 

θαη Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα. Παξάγνληεο Δπηηπρίαο - Λφγνη Απνηπρίαο ησλ 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Γηαρείξηζε Γλψζεο θαη Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

Τπνζηήξημεο ζηε Λήςε Απνθάζεσλ. Γηεζλήο ηξαηεγηθή Οξγαληζκψλ θαη 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα. Δηδηθέο Δθαξκνγέο (ERPs, Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην, 

Document Management, Workflow, θιπ.) 

Οηθνλνκηθή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ αγνξώλ  
Κσδηθφο: ΣΔ.1004, URL: http://eclass.uoa.gr/D406/  

http://eclass.uoa.gr/D415/
https://eclass.uoa.gr/courses/D414/
http://eclass.uoa.gr/D324/
http://eclass.uoa.gr/D406/
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Αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη ε νξγάλσζε ησλ αγνξψλ, ε ιεηηνπξγίαο ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ. ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηερληθέο ηεο ζεσξίαο παηγλίσλ, ζα αλαιπζνχλ νη κέζνδνη 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ, νη πεξηνξηζκνί πνπ 

αληηκεησπίδνπλ, θαη νη επηδφζεηο πνπ επηηπγράλνπλ νη παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο αγνξέο. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε 

ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηηο 

κεζνδνινγίεο, ηα εξγαιεία θαη ηηο ζεσξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάιπζε ησλ 

αγνξψλ θαη ζηηο κεζνδνινγίεο θαη ζηελ ινγηθή ιήςεο ζηξαηεγηθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ.  

Μηθξννηθνλνκηθή θαη νηθνλνκηθή ηεο δηνίθεζεο 
Κσδηθφο: ΣΔ.1005, URL: http://eclass.uoa.gr/D326/  

Καηαλάισζε & Εήηεζε. Παξαγσγή & Κφζηνο. Γηαρξνληθφο ινγηζκφο. 

Δμσηεξηθφηεηεο. Αβεβαηφηεηα. Αζχκεηξε πιεξνθφξεζε. Οηθνλνκηθε ησλ 

νξγαληζκψλ. 

Οηθνλνκηθή ηνπ θιάδνπ ησλ Σειεπηθνηλσληώλ 
Κσδηθφο: ΣΔ.1006, URL: http://eclass.uoa.gr/D327/  

Δηζαγσγηθφ εκείσκα 

Εήηεζε: Σα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο ηνπ θιάδνπ. Μέγεζνο ηεο Διιεληθήο θαη 

Δπξσπατθήο αγνξάο. Μεξίδηα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Δμέιημε ηεο δήηεζεο. 

Διαζηηθφηεηεο ηηκψλ θαη εηζνδήκαηνο. Μαθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο εμέιημεο ηεο 

δήηεζεο.  

Πξνζθνξά: Κχξηεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζηελ Διιεληθή θαη Δπξσπατθή αγνξά 

ηειεπηθνηλσληψλ. Δμέιημε ηεο πξνζθνξάο. Γηάξζξσζε θαη Σερλνινγία ηεο 

Σειεπηθνηλσληαθήο Δπηρείξεζεο. Γηαζχλδεζε Γηθηχσλ. Μνλφδξνκε Πξφζβαζε 

θαη Ακθίδξνκε Πξφζβαζε. ηαζεξή θαη Κηλεηή Σειεθσλία.Γνκή αγνξάο - ηηκέο: 

Γνκή ηεο ειιεληθήο θαη Δπξσπατθήο αγνξάο. Σηκνινγηαθή Πνιηηηθή θαη Θεσξία 

Μνλνπσιίνπ. Γξακκηθή Σηκνιφγεζε, Καλφλαο Ramsey, Με-γξακκηθή 

Σηκνιφγεζε. Σηκνινγηαθή Πνιηηηθή ζηελ Πξάμε. Θεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο 

αγνξάο. Απειεπζέξσζε ηεο Αγνξάο ησλ Σειεπηθνηλσληψλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ 

ΔΔ. Αληαγσληζκφο θαη Απνηειεζκαηηθή Δίζνδνο Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Αγνξά. Σν 

Πξφβιεκα ηνπ Καζνξηζκνχ ησλ Άξηζησλ Σειψλ Γηαζχλδεζεο ζε Γίθηπα κε 

Μνλφδξνκε θαη Ακθίδξνκε Πξφζβαζε. Καζνξηζκφο ησλ Σειψλ Γηαζχλδεζεο 

ζηελ Πξάμε. Δπνπηεία ηεο αγνξάο. Ο Ρφινο ηεο Δπνπηηθήο Αξρήο ζηηο 

Σειεπηθνηλσλίεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ ΔΔ. Δπνπηηθνί Καλφλεο. Με Βάζε ην 

Πνζνζηφ Απφδνζεο. Με βάζε Αλψηαην Όξην Σηκψλ. Ζ Δκπεηξία απφ ηε Μ. 

Βξεηαλία θαη ηηο ΖΠΑ. Υξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ηνπ θιάδνπ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ θιάδνπ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Αξηζκνδείθηεο. 

Γπλαηφηεηεο επελδχζεσλ ζηνλ θιάδν. 

Κηλεηέο θαη αζύξκαηεο επηθνηλσλίεο  
Κσδηθφο: ΣΔ.2001, URL: http://eclass.uoa.gr/D323/  

http://eclass.uoa.gr/D326/
http://eclass.uoa.gr/D327/
http://eclass.uoa.gr/D323/
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Δηζαγσγή ζηα ζπζηήκαηα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ. Κπςεισηά ζπζηήκαηα: Βαζηθέο 

αξρέο ζρεδίαζεο: Δπαλαρξεζηκνπνίεζε πρλνηήησλ, Σερληθέο εθρψξεζεο 

θαλαιηψλ, Σερληθέο κεηαβίβαζεο, Παξεκβνιέο θαη ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, 

Βαζκφο Δμππεξέηεζεο, Παξαδείγκαηα. Γηάδνζε ξαδηνθπκάησλ ζε πεξηβάιινλ 

θηλεηψλ επηθνηλσληψλ: Σερληθέο πνιιαπιήο πξφζβαζεο: FDMA, TDMA, 

Γηάρπζεο Φάζκαηνο (FHMA, CDMA, Hybrids), SDMA.  

χζηεκα GSM: Τπεξεζίεο θαη Γπλαηφηεηεο Αξρηηεθηνληθή ηνπ πζηήκαηνο, Σν 

αζχξκαην ππνζχζηεκα - Σχπνη θαλαιηψλ - Γνκή πιαηζίσλ, Παξαδείγκαηα 

θιήζεσλ, Σερληθή GPRS - Σν Πξσηφθνιιν Αζχξκαησλ Δθαξκνγψλ (WAP). 

χζηεκα DECT: Γπλαηφηεηεο θαη Υαξαθηεξηζηηθά, Αξρηηεθηνληθή ηνπ 

πζηήκαηνο, Αξρή Λεηηνπξγίαο, Ζ αζχξκαηε δεχμε, Παξαδείγκαηα (GSM-DECT, 

To DECT ζαλ ζχζηεκα WLL). χζηεκα TETRA: πζηήκαηα PMR, PAMR, 

Αξρηηεθηνληθή ηνπ πζηήκαηνο TETRA, Δθαξκνγέο.  

 To πξφηππν UMTS - IMT2000. 

Νέεο ππεξεζίεο θαη ηερλνινγίεο δηθηύσλ 
Κσδηθφο: ΣΔ.2002, URL: http://eclass.uoa.gr/D416/  

Αζχξκαηα Σνπηθά Γίθηπα: Κηλεηηθφηεηα ζην IP, Δηζαγσγή ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ 

GSM, Γίθηπν GPRS, Αξρηηεθηνληθή θαη πξσηφθνιια ηνπ δηθηχνπ UMTS - Θέκαηα 

ππνζηήξημεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο θηλεηηθφηεηαο, ρξέσζεο ρξεζηψλ, 

πιαηθφξκεο ππνζηήξημεο ππεξεζηψλ (MEXe, OSA).  

Πξνρσξεκέλα ζέκαηα ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ: ηνραζηηθή κειέηε ζρεκάησλ 

θαηαλνκήο δηθηπαθψλ πφξσλ γηα ππνζηήξημε εθαξκνγψλ επξείαο δψλεο. (Μειέηε 

ζρεκάησλ ειέγρνπ θίλεζεο, απνδνρήο θιήζεσλ. Ηζνδχλακν εχξνο δψλεο. Μειέηε 

πνηφηεηαο ππεξεζηψλ απφ άθξε ζε άθξε). Δηδηθά ζέκαηα ηερλνινγίαο Internet θαη 

ΑΣΜ (φπσο: ζρήκαηα ππνζηήξημεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, πξσηφθνιια επηπέδνπ 

εθαξκνγήο, πξσηφθνιια ππνζηήξημεο πνιπκέζσλ, θ.ι.π.). 

Θεζκηθό πιαίζην ηειεπηθνηλσληώλ 
Κσδηθφο: ΣΔ.2003, URL: http://eclasi.uoa.gr/D330/  

Tν κάζεκα Θεζκηθφ Πιαίζην Δπηθνηλσληψλ πεξηιακβάλεη κία ζπλνπηηθή 

εηζαγσγή ζηνπο ζεζκνχο ηνπ δηθαίνπ. Απηφ είλαη αλαγθαίν γηα λα κπνξέζνπλ 

θνηηεηέο νη νπνίνη δελ έρνπλ λνκηθή παηδεία λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαλνληζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Γηα απηφ είλαη αλαγθαία κηα 

εμνηθείσζε κε ηελ λνκνζεηηθή δηαδηθαζία, ηελ ηεξάξρεζε ησλ λφκσλ ζηελ 

Διιάδα θαη ηελ ΔΔ θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηα απνθαζηζηηθά 

φξγαλα.  Αλεμάξηεηεο δηνηθεηηθέο αξρέο, Δζληθή Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ, 

Δζληθφ Ραδηνηειενπηηθφ πκβνχιην θαη Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ. Ακέζσο κεηά 

γίλεηαη κηα εθηελήο αλαθνξά ζην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ.  

http://eclass.uoa.gr/D416/
http://eclasi.uoa.gr/D330/
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Σν δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ απνηειεί ηελ βάζε ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε 

λνκνζεζία πνπ αθνξά ην άλνηγκα ησλ αγνξψλ θαη εηδηθά ζην άλνηγκα ησλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Ζ θαηαλφεζε ηεο ινγηθήο πνπ ην δηέπεη, ηνπ ηξφπνπ 

ιήςεο απνθάζεσλ, ηεο λνκνινγίαο, ηδίσο ζε φηη αθνξά ηνλ νξηζκφ θαη ηε 

ζεκαζία ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο, ηα φξηα κεηαμχ ηεο επηηξεπηήο ιεηηνπξγίαο κίαο 

δεζπφδνπζαο εηαηξείαο θαη ηεο θαηάρξεζεο δεζπφδνπζαο ζέζεο, είλαη ηδηαίηεξεο 

ζεκαζίαο. ε επφκελν ζηάδην εηζεξρφκαζηε ζην δίθαην πνπ δηέπεη ηηο ειεθηξνληθέο 

επηθνηλσλίεο. Οη θαλφλεο θαη νη ινγηθή πίζσ ηνπο, θαζψο απηή θπξίσο ελδηαθέξεη 

απφ ξπζκηζηηθή άπνςε. Καλνληζηηθφ πιαίζην αδεηνδφηεζεο, δηθαηψκαηα ρξήζεο 

ζπρλνηήησλ, δηθαηψκαηα πξφζβαζεο, θαζνιηθή ππεξεζία θαη πξνζσπηθά 

δεδνκέλα. Σν αξρηθφ θαζεζηψο θαη ε εμέιημε ηνπ ζην ηζρχνλ ζήκεξα. Οη 

ζπδεηήζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε πξνζέγγηζε 

αξρίδεη απφ ηηο Οδεγίεο ηεο ΔΔ θαη ζπλερίδεη ζην εζσηεξηθφ ειιεληθφ δίθαην. 

Σέινο, κία πξνζέγγηζε ζηηο αξρέο ηνπ δηθαίνπ ηεο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο δίλεη 

ηελ δπλαηφηεηα ζπδήηεζεο λνκηθψλ ζεκάησλ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

Θεσξία θαη Πνιηηηθή ηνπ αληαγσληζκνύ θαη ηεο επνπηείαο ησλ δηθηύσλ 
Κσδηθφο: ΣΔ.2004, URL: http://eclass.uoa.gr/D405/  

Θεσξεηηθφ Τπφβαζξν Πνιηηηθήο Αληαγσληζκνχ. Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη 

Κιάδνη Κνηλήο Χθειείαο. Ηδησηηθνπνηήζεηο θαη Δπνπηεία (Ρχζκηζε). Σξφπνη θαη 

Μεραληζκνί Τινπνίεζεο. Γηεζλήο Δκπεηξία & Πξαθηηθή. Ζ πεξίπησζε ησλ 

Ληγφηεξν Δπλνεκέλσλ Υσξψλ θαη ηεο Διιάδνο 

Βηνκεραληθή νξγάλσζε θαη Οηθνλνκηθή ησλ δηθηύσλ 
Κσδηθφο: ΣΔ.2005, URL: https://eclass.uoa.gr/courses/D404/   

Αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη ε νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο ηερλνινγίαο, ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο, θαζψο θαη ε αλάιπζε 

εηδηθψλ ζεκάησλ ζηξαηεγηθήο ζπκπεξηθνξάο, φπσο ε ηηκνιφγεζε, ε δηαθήκηζε, ε 

πνηφηεηα θαη άιιεο ηερληθέο κάξθεηηλγθ ηνπ παξαγψκελνπ πξντφληνο. 

ηξαηεγηθή δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ θαη αιιαγώλ 
Κσδηθφο: ΣΔ.2006, URL: http://eclass.uoa.gr/D334/  

 Σν επξχηεξν πεξηβάιινλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ησλ αιιαγψλ σο θαζνξηζηηθφο 

παξάγσλ γηα ηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο θαη ηελ πξνπαξαζθεπή ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

ζρεδίσλ ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Ζ πνιππινθφηεηα 

ησλ θαηαζηάζεσλ, ε αβεβαηφηεηα ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ θαη ε 

αιιειεμάξηεζε ησλ θαηλνκέλσλ, νη βαζηθνί παξάγνληεο ζηε δηαηχπσζε θαη 

αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο. 

Σερλνινγία δηαδηθηύνπ θαη ειεθηξνληθό εκπόξην 
Κσδηθφο: ΣΔ.2007, URL: https://eclass.uoa.gr/courses/D335/  

http://eclass.uoa.gr/D405/
https://eclass.uoa.gr/courses/D404/
http://eclass.uoa.gr/D334/
https://eclass.uoa.gr/courses/D335/
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Αξρηηεθηνληθή Δθαξκνγψλ ζην δηαδίθηπν: Αξρηηεθηνληθή Client/Server θαη ν 

ζπζρεηηζκφο ηεο κε ην WWW, αξρηηεθηνληθέο πνιιψλ ζηξσκάησλ (n-tier), ν 

ξφινο ηνπ WEB Server, αξρηηεθηνληθή OSF DCE, αξρηηεθηνληθή DNA, 

αξρηηεθηνληθή WAP, WAP servers, Application Servers, ελδηάκεζν ινγηζκηθφ 

(middleware - corba, activeX, transaction servers, message passing, message 

queues). Οηθνδφκεζε εθαξκνγψλ: ρεδηαζκφο θαη κνληεινπνίεζε, πξσηνθφιια 

θαη πξνγξακκαηηζκφο (Client Side Programming: HTML, DHTML, XML, 

scripting languages, Server Side Programming: JSP, ASP, CGI), πξφζβαζε ζε 

θιεξνλνκεκέλα (legacy) ζπζηήκαηα, επηθνηλσλία κε βάζεηο δεδνκέλσλ θαη 

ζπζηήκαηα πνιπκέζνπ, ηξφπνη θαη πεξηβάιινληα πινπνίεζεο ζπλαιιαγψλ 

(transactions).  

Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην (ΖΔ):  Καηεγνξίεο ΖΔ, Eπηρεηξεζηαθά Μνληέια (Business 

Models) ζην ΖΔ, Γηαδηθαζίεο θαη πλαιιαγέο ΖΔ, Αζθάιεηα θαη Κξππηνγξαθία, 

Πξνζηαζία Πλεπκ. Ηδηνθηεζίαο, Αξρηηεθηνληθέο θαη πιαηθφξκεο γηα ΖΔ, 

πζηήκαηα πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ ζην ΖΔ, πζηήκαηα Δξγαζηνξξνψλ θαη ΖΔ, 

Πξσηφθνιια θαη ππεξεζίεο δηαπξαγκάηεπζεο, Έμππλεο Σερληθέο Αλαδήηεζεο, 

Τπεξεζίεο Καηάξηηζεο πκβνιαίσλ θαη Σηκνιφγεζεο, Δηθνληθέο Δπηρεηξήζεηο 

(Integrated/Virtual Enterprises), Μεζνδνινγίεο δηεπηρεηξεζηαθήο ηερλνινγίαο, 

Κηλεηφ Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην: WAP (Wireless Application Protocol) Γνκή, 

Γίθηπα θαη Σεξκαηηθά, Τπεξεζίεο εμαξηψκελεο απφ ηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη ν 

πειάηεο (locationbased services) Άιιεο εθαξκνγέο θαη Γηεπαθέο κε ρξήζηε, 

Ννκηθά δεηήκαηα. 

Σερλννηθνλνκηθή αλάιπζε δηθηύσλ 
Κσδηθφο: ΣΔ.2008, URL: http://eclass.di.uoa.gr/D403/  

Δηζαγσγή ζηελ ηερλννηθνλνκηθή απνηίκεζε δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ. Βαζηθέο 

έλλνηεο θαη ηξφπνη απνηίκεζεο επελδχζεσλ. Κφζηνο πξψηεο εγθαηάζηαζεο, 

Γηαζηαζηνπνίεζε, Λεηηνπξγηθφ θαη Γηαρεηξηζηηθφ θφζηνο. Εήηεζε ππεξεζηψλ, 

Τπνδείγκαηα δηάρπζεο ηερλνινγίαο. Δηζαγσγή ζηελ ηηκνιφγεζε ππεξεζηψλ θαη 

δηθηχσλ, Μνληέια ηηκνιφγεζεο IP δηθηχσλ. Γείθηεο αληαγσληζκνχ. Κχθινο δσήο 

πξντφλησλ ππεξεζηψλ θαη αγνξψλ. Βαζηθά ζηνηρεία αμηνιφγεζεο θαη απνηίκεζεο 

επελδχζεσλ. Υξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο απνηίκεζεο επελδχζεσλ. Μέζνδνο 

CAPM. Απνθάζεηο επέλδπζεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο. 

Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια Παξφρσλ Γηθηχσλ Πξφζβαζεο θαη Ηδεαηψλ παξφρσλ. 

Πξνβιήκαηα αβεβαηφηεηαο θαη αλάιπζε επαηζζεζίαο. Δθαξκνγέο real options 

theory ζε ζέκαηα ηει/θψλ δηθηχσλ. Δθαξκνγή ζεσξίαο παηγλίσλ γηα 

πξνζνκνίσζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Μειέηεο πεξίπησζεο. 

Μεζνδνινγίεο θνζηνιόγεζεο θαη ηηκνιόγεζεο γηα ππεξεζίεο θαη δίθηπα 
Κσδηθφο: ΣΔ.2009, URL: http://eclass.uoa.gr/D336/  

Σν αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ θαη 

κεζνδνινγηψλ θνζηνιφγεζεο θαη ηηκνιφγεζεο, κε έκθαζε ζηα ηειεπηθνηλσληαθά 

δίθηπα θαη ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα 

πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη θαη ηηο 

κεζνδνινγίεο πνπ   εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

θνζηνιφγεζε κηαο ππεξεζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ε ηηκνιφγεζή ηεο. 

http://eclass.di.uoa.gr/D403/
http://eclass.uoa.gr/D336/
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Κνζηνιφγεζε: Σξφπνη θνζηνιφγεζεο ηει/θψλ δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ. 

Κνζηνινγηθά κνληέια. Ηζηνξηθφ θφζηνο θαη πιήξσο θαηαλεκεκέλε θνζηνιφγεζε. 

Έκκεζν, άκεζν θνηλφ θαη ζπλδεδεκέλν θφζηνο. Μέζνδνη ROM, ACM, GRM, 

Λνγηζηηθή Σξέρνληνο Κφζηνπο (CCA), Κνζηνιφγεζε Βάζεη Γηαδηθαζηψλ (ABC), 

Πξφηππν Έλζεηνπ Άκεζνπ Κφζηνπο (EBC), Πξφηππν Απνκνλσκέλνπ Κφζηνπο 

(SAC). Ramsey prices. Marginal θαη επαπμεηηθφ θφζηνο. Πξφηππν LRIC, LRIC+, 

TSLRIC, TELRIC, LRAIC, FL-LRIC. Ννκνζεηηθφ πιαίζην θαη επηπηψζεηο. 

Παξαδείγκαηα απφ ρψξεο.  

Σηκνιφγεζε: Πξφηππα ηηκνιφγεζεο γηα ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο. 

Μεζνδνινγίεο ηηκνιφγεζεο γηα IP ππεξεζίεο. Flat pricing,Effective bandwidth 

pricing, Paris - Metro pricing θιπ. Δπηδξάζεηο ηεο ηηκνιφγεζεο ζηνλ 

αληαγσληζκφ 

Αζθάιεηα ζπζηεκάησλ 
Κσδηθφο: ΣΔ.2010, URL: https://eclass.uoa.gr/courses/D407/  

 

Δλλνηνινγηθή ζεκειίσζε φξσλ αζθάιεηαο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Έιεγρνο 

πξνζπέιαζεο: MAC, DAC, RBAC. Μνληέια αζθάιεηαο πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. Καθφβνπιν ινγηζκηθφ. ηνηρεία εθαξκνζκέλεο θξππηνγξαθίαο: 

ζπκκεηξηθά θαη αζχκκεηξα θξππηνζπζηήκαηα, θψδηθεο απζεληηθνπνίεζεο 

κελπκάησλ, ςεθηαθέο ππνγξαθέο. Τπνδνκή δεκνζίσλ θιεηδηψλ: ππεξεζίεο, 

ηερλνινγηθά πξφηππα, πνιηηηθέο. Εεηήκαηα αζθάιεηαο δηθηχσλ: θαηεγνξίεο 

απεηιψλ, ζεκεία εππάζεηαο, ππεξεζίεο θαη κεραληζκνί αζθάιεηαο. Πξσηφθνιια 

αζθάιεηαο: αζθάιεηα επηπέδνπ δηθηχνπ, αζθάιεηα επηπέδνπ κεηαθνξάο, αζθάιεηα 

επηπέδνπ εθαξκνγήο. πζηήκαηα απζεληηθνπνίεζεο ζε θαηαλεκεκέλα 

πεξηβάιινληα. Αξρηηεθηνληθέο αζθάιεηαο δηθηχσλ: ηείρε πξνζηαζίαο, ζπζηήκαηα 

αλίρλεπζεο εηζβνιψλ. Δπηζέζεηο άξλεζεο ππεξεζίαο. 

Marketing – Management  ηειεπηθνηλσληώλ 
Κσδηθφο: ΣΔ.3001, URL: http://eclass.uoa.gr/D344/  

 H έλλνηα ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε θαη ηεο δεκηνπξγίαο αμίαο, 

 Ζ έλλνηα ηνπ ζχγρξνλνπ Marketing ζηηο Σειεπηθνηλσλίεο: The Marketing 

concept, Ζ έλλνηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ Marketing, The Stakeholders 

Theory. International Marketing:Βαζηθέο έλλνηεο ηνπ δηεζλνχο Marketing, 

 Ζ παγθφζκηα αγνξά Σειεπηθνηλσληψλ (environmental analysis), Case-study. 

Αλαδήηεζε επθαηξηψλ / απνθπγή θηλδχλσλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά 

Σειεπηθνηλσληψλ,Σξφπνη Αλάιπζεο Αγνξάο,πκπεξηθνξά Καηαλαισηή, 

 Ζ έλλνηα ηεο ηκεκαηνπνίεζεο ηεο αγνξάο ζηηο Σειεπηθνηλσλίεο. Marketing 

Telecom Services, Βαζηθέο έλλνηεο ηνπ Marketing ππεξεζηψλ, Πξνψζεζε 

ππεξεζηψλ πςειήο ηερλνινγίαο,ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο 

Marketing,Σνπνζέηεζε ηνπ πξντφληνο / ππεξεζίαο ζηελ αγνξά, 

 Ο θχθινο δσήο ηνπ πξντφληνο / ππεξεζίαο,ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο Marketing 

ζηηο Σειεπηθνηλσλίεο.Ζ έλλνηα ηνπ branding,Brand versus Brand Image, 

 Μειέηε πεξίπησζεο ζηηο Σειεπηθνηλσλίεο.Marketing Δπηθνηλσληψλ, 

 Ζ έλλνηα ηεο δηαθήκηζεο ζηηο ζχγρξνλεο αγνξέο,Πξνψζεζε πσιήζεσλ, 

Γεκφζηεο ρέζεηο, Άκεζν Marketing,E- Marketing 

https://eclass.uoa.gr/courses/D407/
http://eclass.uoa.gr/D344/
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 Μειέηε πεξίπησζεο ζηηο Σειεπηθνηλσλίεο, Σηκνινγηαθή πνιηηηθή ζηηο 

Σειεπηθνηλσλίεο θαη Καλάιηα Γηαλνκήο 

 Μειέηε πεξίπησζεο ζηηο Σειεπηθνηλσλίεο,The Total Marketing Effort 

Δπξπδσληθά δίθηπα πξόζβαζεο θαη ππεξεζίεο 
Κσδηθφο: ΣΔ.3002, URL: http://eclass.uoa.gr/D338/  

Σα επξπδσληθά δίθηπα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ δπλαηφηεηα ηεο κεγάιεο 

ρσξεηηθφηεηαο θαη ηεο ηαρείαο κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ ρξήζε ηνπο 

δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ςπραγσγία, επεξεάδνληαο 

ζεκαληηθά ηελ θαζεκεξηλή δσή παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε 

ππεξεζίεο φπσο ε ηειεθσλία κέζσ ΗΡ, ε βηληενδηάζθεςε, ε εξγαζία απφ ην ζπίηη, 

ε ςεθηαθή ηειεφξαζε, ην δηαδηθηπαθφ παηρλίδη θ.ι.π. Παξάιιεια δεκηνπξγεί ηηο 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζε δξάζεηο φπσο ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε, ε ηειεταηξηθή, 

ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ε αγνξά πξντφλησλ κέζσ Γηαδηθηχνπ θ.ι.π. 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απνηχπσζε θαη ε πνηνηηθή ζχγθξηζε ησλ 

ηερλνινγηψλ θαη κεζνδνινγηψλ πξφζβαζεο ησλ Δπξπδσληθψλ δηθηχσλ απφ άθξν 

ζε άθξν. Πεξηγξάθνληαη νη  πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελεο επξπδσληθέο 

ηερλνινγίεο ηφζν νη ελζχξκαηεο φζν θαη νη αζχξκαηεο. ηηο ελζχξκαηεο 

παξνπζηάδνληαη ην xDSL, νη ηερλνινγίεο Οπηηθψλ Ηλψλ (FTTx)  θαη νη εθδνρέο 

ηνπ ΑΟΝ θαη PON. ηηο  αζχξκαηεο ην Wi-Fi, ην Wi-MAX, ηα δίθηπα 3
εο

 Γεληάο 

(3G), ηα Αζχξκαηα Γίθηπα ηαζεξήο Πξφζβαζεο (LMDS θαη MMDS), ελψ 

ηδηαίηεξν βάξνο δίλεηαη ζηα Γνξπθνξηθά πζηήκαηα. Παξνπζηάδνληαη αθφκε 

ηερλνινγίεο κειινληηθήο πξννπηηθήο (θηλεηέο 4
εο

 γεληάο, FSO, HAP, PLCs, RoF 

θιπ). Παξνπζηάδεηαη ε αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηελ Διιάδα θαζψο θαη νη 

ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη πξννπηηθέο  ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Σερλνινγηθή αιιαγή θαη νη επηρεηξήζεηο  
Κσδηθφο: ΣΔ.3003, URL: http://eclass.uoa.gr/D471/  

ηφρνη ηνπ καζήκαηνο: 

Να αλαιπζνχλ νη δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη επί ηεο επηρείξεζεο ιφγσ ηεο 

ηερλνινγηθήο αιιαγήο, λα εμεηαζηνχλ νη επηπηψζεηο ηνπο θαηλα δηεξεπλεζνχλ νη 

δπλεηηθέο αληηδξάζεηο ηεο επηρείξεζεο. 

Σν κάζεκα απνηειείηαη απφ ζεσξία θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ θαη πεξηιακβάλεη 7 

ελφηεηεο: 

Δηζαγσγή: χληνκε αλαζθφπεζε ησλ (γεληθψλ) επηπηψζεσλ ηεο ηερλνινγηθήο 

αιιαγήο θαη ε επηηαρπλφκελε ηάζε γηα απμαλφκελν αληαγσληζκφ. 

Παξαγσγηθφηεηα, αληαγσληζηηθφηεηα, απφιπην θαη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα. 

Οη επηπηψζεηο ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο σο πξνο ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, ηνπο 

θιάδνπο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. 

Ζ ζχγρξνλε επηρείξεζε : δεδνκέλα, πξνθιήζεηο, επθαηξίεο, δηαθνξνπνηεκέλεο 

αλάγθεο θαη επηηαγέο. 

Ζ επηρείξεζε δηεξεπλά ηηο επηινγέο ηεο  : ε αλάγθε γηα ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε ηεο 

ηερλνινγίαο. 

Ζ ράξαμε ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο ηεο ηερλνινγίαο. 

Ζ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο ηεο ηερλνινγίαο.   

http://eclass.uoa.gr/D338/
http://eclass.uoa.gr/D471/
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Σερλνινγηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή Γηνίθεζε Σειεπηθνηλσληαθώλ θαη 
Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

Κσδηθφο: ΣΔ.3004, URL: http://eclass.di.uoa.gr/D417/  

Σν κάζεκα αζρνιείηαη κε ηε ζεκαηηθή ηεο δηνίθεζεο ηειεπηθνηλσληαθψλ θαη 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηφζν ζην επίπεδν ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο φζν, 

θαη ην θπξηφηεξν, ζην επίπεδν ηεο ιεηηνπξγηθήο πνηφηεηαο θαη επηρεηξεζηαθήο 

σθειηκφηεηαο. Ζ ζεκαηηθή απηή ηίζεηαη κε αλαθνξά ζε επηρεηξεζηαθέο δνκέο 

έληαζεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, δειαδή ηφζν ζε 

νξγαληζκνχο πνπ αμηνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ σο επηρεηξεζηαθή ππνδνκή φζν θαη ζε 

νξγαληζκνχο ησλ νπνίσλ ην ίδην ην επηρεηξεζηαθφ αληηθείκελν επηθεληξψλεηαη 

ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ΣΠΔ. Δπνκέλσο, ηα ηειεπηθνηλσληαθά θαη 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζεσξνχληαη εμ αξρήο σο επηρεηξεζηαθέο ππνδνκέο 

θξίζηκεο ιεηηνπξγίαο νη νπνίεο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη, λα αλαπηχζζνληαη ζε 

παξαγσγηθή ιεηηνπξγία θαη λα δηνηθνχληαη ππφ φξνπο επηρεηξεζηαθήο 

επζπγξάκκηζεο θαη έρνληαο σο πξψηηζην ζθνπφ ζπγθεθξηκέλα επηρεηξεζηαθά 

απνηειέζκαηα. ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο, έκθαζε απνδίδεηαη ζηελ επαθή ησλ 

θνηηεηψλ κε ην επξχ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν κέζσ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχλ 

δηεξεχλεζε θαη απηελέξγεηα, φπσο επίζεο θαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζε 

ξεαιηζηηθέο πεξηπηψζεηο θαηαζηάζεσλ πνπ απαηηνχλ ηε  ζχλζεζε θαη εθαξκνγή 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. 

Οξγαλσζηαθόο ρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 
Κσδηθφο: ΣΔ.3005, URL: http://eclass.uoa.gr/D418/  

Σν κάζεκα αζρνιείηαη κε ηελ ζεκαηηθή ηνπ νξγαλσζηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 

αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε επηρεηξεζηαθέο δνκέο έληαζεο ηερλνινγίαο 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Γειαδή αζρνιείηαη αθελφο κελ κε νξγαληζκνχο 

πνπ αμηνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ σο βαζηθή επηρεηξεζηαθή ππνδνκή, αθεηέξνπ δε κε 

νξγαληζκνχο ησλ νπνίσλ ην ίδην ην επηρεηξεζηαθφ αληηθείκελν επηθεληξψλεηαη 

ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ΣΠΔ. Έκθαζε απνδίδεηαη ζηε ζχλδεζε πξνο ηνλ 

επξχηεξν επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ θαη απνηέιεζκα, ζηελ επαθή ησλ θνηηεηψλ κε 

ην επξχ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ καζήκαηνο κέζσ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχλ 

δηεξεχλεζε θαη απηελέξγεηα, φπσο επίζεο θαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζε 

ξεαιηζηηθέο πεξηπηψζεηο θαηαζηάζεσλ πνπ απαηηνχλ ηε  ζχλζεζε θαη εθαξκνγή 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. 

Αιγόξηζκνη δηθηύσλ θαη πνιππινθόηεηα (Θεσξία απνθάζεσλ θαη 
βειηηζηνπνίεζε) 

Κσδηθφο: ΣΔ.3006, URL:  

Δηδηθά ζέκαηα δηνίθεζεο θαη νηθνλνκηθήο ησλ ηειεπηθνηλσληώλ 
Κσδηθφο: ΣΔ.3007, URL: https://eclass.uoa.gr/courses/D343/  

(Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ζχγρξνλα ζέκαηα) 

Υξεκαηννηθνλνκηθή  Λνγηζηηθή 
Κσδηθφο: ΣΔ.3008, URL: http://eclass.uoa.gr/D426/  

http://eclass.di.uoa.gr/D417/
http://eclass.uoa.gr/D418/
https://eclass.uoa.gr/courses/D343/
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θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα θαηαλνήζεη ν θνηηεηήο ηηο ζεκειηψδεηο έλλνηεο 

θαη ηα βαζηθά εξγαιεία ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο, θαζψο θαη ηεο 

Αλάιπζεο Λνγηζηηθψλ Καηαζηάζεσλ. 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ                                                     

Δηζαγσγηθέο ινγηζηηθέο έλλνηεο,Λνγηζηηθή κνλάδα, Λνγηζηηθή ηζφηεηα, Βαζηθέο 

Λνγηζηηθέο Αξρέο, Λνγηζηηθφ Γεγνλφο, Λνγηζηηθή Xξήζε,Ηζνινγηζκφο, Απνγξαθή, 

Λνγηζηηθφ Απνηέιεζκα, Λνγαξηαζκφο, Λνγηζηηθά Βηβιία, Λνγηζηηθά θάικαηα, 

Ηζνδχγην, Δγγξαθέο Πξνζαξκνγήο,Δγγξαθέο Πξνζδηνξηζκνχ ηνπ Απνηειέζκαηνο, 

Δγγξαθέο Αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο Λνγηζηηθήο Υξήζεο, Λνγηζηηθά πζηήκαηα, 

Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.  

AΝΑΛΤΖ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

Δηζαγσγηθέο έλλνηεο ζηελ Αλάιπζε Λνγηζηηθψλ Καηαζηάζεσλ, Μέζνδνη αλάιπζεο 

Λνγηζηηθψλ Καηαζηάζεσλ, Αλάιπζε Λνγηζηηθψλ Καηαζηάζεσλ κε αξηζκνδείθηεο, 

Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηφηεηαο, Αξηζκνδείθηεο Γξαζηεξηφηεηαο, Αξηζκνδείθηεο 

Απνδνηηθφηεηαο, Αξηζκνδείθηεο Γαπαλψλ Λεηηνπξγίαο, Αξηζκνδείθηεο 

Γηαξζξψζεσο Κεθαιαίσλ θαη Βησζηκφηεηαο, Δπελδπηηθνί Αξηζκνδείθηεο. 

Δηδηθά ζέκαηα ηερλνινγίαο ηειεπηθνηλσληώλ 
Κσδηθφο: ΣΔ.3009, URL: http://eclass.uoa.gr/D342/  

(Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ζχγρξνλα ζέκαηα) 

Σερλνινγηθέο Αιιαγέο, Σερλνινγηθή Πνιηηηθή θαη Μεηαζρεκαηηζκόο ζηηο 
Σειεπηθνηλσλίεο 

Κσδηθφο: ΣΔ.3010, URL: http://eclass.uoa.gr/D470/  

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα αλαιχζεη ηηο επξχηεξεο ηερλνινγηθέο κεηαβνιέο 

πνπ ζπληεινχληαη ζηελ πεξίνδν απηή ζηε δηεζλή νηθνλνκία θαη λα θαηαδείμεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη θαη επεξεάδνπλ ηνλ θιάδν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. 

Δηδηθφηεξα, επηθεληξψλεηαη ζην λα αλαιχζεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο ηερλνινγηθήο 

αιιαγήο θαη θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο αλαδεηθλχνληαη ζηε ζεκεξηλή 

πεξίνδν, ηηο δηαθξίζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ, αιιά θαη ηηο δηαζπλδέζεηο θαη 

αιιειεπηδξάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηερλνινγηθήο αιιαγήο σο εξγαιείνπ 

ζηξαηεγηθήο ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ θαη θιαδηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο. Σν κάζεκα αλαιχεηαη ζηηο εμήο ελ 

Σερλνινγηθή αιιαγή θαη θαηλνηνκία ζην δηεζλή κεηαζρεκαηηζκφ  

Ζ δηαδηθαζία παγθνζκηνπνίεζεο θαη νη ηειεπηθνηλσλίεο. Ακθίδξνκεο εμαξηήζεηο 

(π.ρ. κνξθέο δηεζλνπνίεζεο ηειεπηθνηλσληψλ, ν ξφινο δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη 

ζεζκψλ)  

Σν ξπζκηζηηθφ ζχζηεκα θαη επηπηψζεηο ζηελ ηερλνινγηθή αιιαγή ζηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο . 

Δζληθέο θαη επηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ (Ζ 

πεξίπησζε ηεο Nokia, νη δπλακηθέο αιιαγήο ζηελ αγνξά θηλεηήο ηειεθσλίαο). 

Κξάηνο θαη αγνξά ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο (νη ηξεηο επαλαζηάζεηο ζηνλ θιάδν θαη νη 

πξνζαξκνγέο ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο). 

Σππνινγίεο πνιηηηθψλ κεηαξξχζκηζεο ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο. 

Γηεζλείο επελδχζεηο ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη νηθνλνκηθέο-ηερλνινγηθέο 

επηπηψζεηο. 

http://eclass.uoa.gr/D342/
http://eclass.uoa.gr/D470/
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Δηδηθά ζέκαηα Διεγθηηθήο 
Κσδηθφο: ΣΔ.3011, URL:    

Δπελδύζεηο ππό αβεβαηόηεηα 
Κσδηθφο: ΣΔ.3012, URL: https://eclass.uoa.gr/courses/D477/  

Δηζαγσγή ζηελ αβεβαηφηεηα, αηειήο/ειιηπήο πιεξνθφξεζε, απνζηξνθή πξνο ηνλ 

θίλδπλν, επέλδπζε ππφ αβεβαηφηεηα ρσξίο ζηξαηεγηθή αιιειεμάξηεζε, αλάιπζε 

ησλ Δκπξάγκαησλ Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο (real option analysis), επέλδπζε 

ππφ αβεβαηφηεηα κε ζηξαηεγηθή αιιειεμάξηεζε, παίγληα ειιηπνχο πιεξνθφξεζεο, 

πξνεθηάζεηο θαη εθαξκνγέο, εηδηθά ζέκαηα ζηα ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα.  

 Σερληθέο Αλάιπζεο θαη Πξόβιεςεο Σειεπηθνηλσληαθώλ Αγνξώλ 
Κσδηθφο: ΣΔ.3013, URL:   https://eclass.uoa.gr/courses/D474/  

Οη δηαδηθαζίεο αλάιπζεο θαη πξφβιεςεο ησλ αγνξψλ απνηεινχλ δνκηθά ηκήκαηα 

κηαο επηρεηξεζηαθήο κειέηεο, ελψ έρνπλ επξείεο εθαξκνγέο ζηε βηνκεραλία, ζηελ 

νηθνλνκία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θιπ. Αλαθνξηθά κε ηελ 

αγνξά ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο αλάπηπμεο 

επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ (business plans), θαζνδεγψληαο ηε ιήςε θξίζηκσλ 

απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηα επελδπηηθά ζρέδηα θαη ζηε δηαδηθαζία πξνψζεζεο 

ηειεπηθνηλσληαθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ζε έλα ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ. ην πιαίζην απηφ, ηα ζηειέρε πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θάλνπλ 

ρξήζε ηεο θαηάιιειεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ ππαξρφλησλ κεζνδνινγηψλ ψζηε λα 

αλαιχζνπλ ηελ αγνξά θαη λα πξνβιέςνπλ ηηο κειινληηθέο θαηαζηάζεηο ηεο, 

ππνζηεξίδνληαο ηεο δηαδηθαζία ιήςεο θξίζηκσλ απνθάζεσλ, ηπγράλνπλ πςειήο 

δήηεζεο απφ ηνπο νξγαληζκνχο. Σν παξφλ κάζεκα απνζθνπεί λα δψζεη ζηνπο 

θνηηεηέο ηελ πξαθηηθή γλψζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηνχλ, λα αμηνινγνχλ θαη 

λα αλαιχνπλ ηα θαηάιιεια δεδνκέλα, πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπλ αμηφπηζηεο 

εθηηκήζεηο θαη πξνβιέςεηο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ηειεπηθνηλσληαθή 

αγνξά. Θα παξνπζηαζηνχλ κεζνδνινγίεο θαη πξνζεγγίζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο 

ζχγρξνλεο ηάζεηο πξφβιεςεο κηαο αγνξάο, θαιχπηνληαο έλα κεγάιν εχξνο ηνπ 

αληίζηνηρνπ ρψξνπ. Ο ζηφρνο είλαη νη θνηηεηέο λα απνθηήζνπλ, ζην ηέινο ηνπ 

καζήκαηνο, ηε γλψζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα γλσξίδνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

κεζνδνινγίεο θαη εξγαιεία πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα πξαγκαηνπνηνχλ 

νινθιεξσκέλεο κειέηεο αλάιπζεο θαη πξφβιεςεο κηαο αγνξάο. Σν επίπεδν ηνπ 

καζήκαηνο είλαη θπξίσο πξαθηηθφ, κε έκθαζε ηελ εθαξκνγή κεζνδνινγηψλ, ελψ 

ζα παξνπζηαζηνχλ θαη νη απαξαίηεηεο ζεσξεηηθέο έλλνηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

κεζφδσλ πνπ εθαξκφδνληαη. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θαη ζηα πιαίζηα ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ καζήκαηνο, ζα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθνπλ 

πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο αγνξάο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Οη εξγαζίεο θαη ηα 

παξαδείγκαηα πινπνηνχληαη κε ρξήζε ηνπ Microsoft Excel ή / θαη άιινπ 

αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνχ. 

Δπξσπατθνί Θεζκνί θαη Πνιηηηθέο γηα ηελ Έξεπλα θαη ηελ Σερλνινγία 
Κσδηθφο: ΣΔ.3014, URL: https://eclass.uoa.gr/courses/DI350/  

https://eclass.uoa.gr/courses/D477/
https://eclass.uoa.gr/courses/D474/
https://eclass.uoa.gr/courses/DI350/
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 θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εμεηάζεη πνηα είλαη ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

πσο ιεηηνπξγεί θνηηψληαο ηελ ηζηνξία ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη λα 

πξνζθέξεη ηηο βαζηθέο γλψζεηο γηα ηνπο ζεζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ), 

ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ κέζα ζε απηή. Δπίζεο 

παξνπζηάδεηαη ηo πιαίζην ησλ θνηλψλ πνιηηηθψλ ηεο Eπξσπατθήο Έλσζεο φπσο 

απηέο έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ηελ ζπγθξφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη 

ηελ Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ πλζεθψλ ηνπ 

Μααζηξίρη, ηνπ Άκζηεξληακ, ηεο Νίθαηαο θαη ηεο Ληζαβψλαο πξνζθέξνληαο 

θξηηηθή γλψζε γηα ηελ εμέιημε θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ). 

Πην ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη νη απαξρέο ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο, νη 

δηαδηθαζίεο πνπ νδήγεζαλ ζηε ζχζηαζε ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ηελ 

πνξεία ηνπο πξνο ηε κεηάβαζε ηνπο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Γίλεηαη ιεπηνκεξήο 

αλάιπζε ησλ θχξησλ ζεζκψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπηηξνπή, Κνηλνβνχιην, 

πκβνχιην, Δπξσπατθφ πκβνχιην, θ.ιπ.) θαζψο επίζεο θαη παξνπζίαζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ δηακφξθσζεο πνιηηηθήο θαη ιήςεο απνθάζεσλ. Έκθαζε δίλεηαη ζηε 

ζέζε ησλ θξαηψλ κειψλ ζηηο δηαδηθαζίεο Δπξσπατθήο ελνπνίεζεο θαη 

εμεηάδνληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο θαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ 

Δπξσπατθψλ ζεζκψλ. Παξνπζηάδεηαη επίζεο ε έλλνηα ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

ειιείκκαηνο ζηελ Δπξψπε θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ζρέζεηο ησλ πνιηηψλ κε ηα 

Δπξσπατθά φξγαλα. Σέινο, παξνπζηάδνληαη πην αλαιπηηθά νη λέεο πνιηηηθέο 

(έξεπλα, ηερλνινγία θαη παηδεία, θιπ) ελψ εμεηάδεηαη ε ζεκαζία ησλ πνιηηηθψλ 

απηψλ γηα ηελ Διιάδα θαη νη κειινληηθέο δπλαηφηεηεο έξεπλαο θαη εξγαζίαο πνπ 

δίλνληαη ζηνπο λένπο εξεπλεηέο ηεο ΔΔ. 

Φεθηαθή Σειεόξαζε 
Κσδηθφο: ΣΔ.3015, URL:   https://eclass.uoa.gr/courses/D476/  

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ 

Πξνζσπηθό 
Σν βαζηθφ δηδαθηηθφ έξγν θαιχπηεηαη απφ θαζεγεηέο ησλ Σκεκάησλ Πιεξνθνξηθήο & 

Σειεπηθνηλσληψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ. ηε δηδαζθαιία νξηζκέλσλ εμεηδηθεπκέλσλ 

καζεκάησλ ζπλδξάκνπλ θαη εηδηθνί επηζηήκνλεο – δηδάθηνξεο απφ δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο 

θνξείο ή άιια Παλεπηζηήκηα εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 3α ηνπ άξζξνπ 12 

ηνπ Ν. 2083/1992  ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο Δηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο. ηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί εκθαλίδνληαη νη δηδάζθνληεο κε αλάζεζε γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2016 – 

2017. χληνκα βηνγξαθηθά ζηνηρεία παξαηίζεληαη ζηελ ζπλέρεηα. 

Ολνκαηεπώλπκν Ηδηόηεηα Σκήκα e-mail 

Αζαλαζίνπ Μαλψιεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Ο.Δ. mathan@econ.uoa.gr 

Βαξνπηάο Γεκήηξεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Π.&Σ. arkas@di.uoa.gr 

Ζξεηψηεο Νηθφιανο Καζεγεηήο Ο.Δ. neriot@aueb.gr 

Καινππηζίδεο Νηθφιανο Καζεγεηήο Π. &.Σ. kalou@di.uoa.gr  

Μαζηφπνπινο Σάθεο Καζεγεηήο Π & Σ. mathio@di.uoa.gr     

Μεξάθνο Λάδαξνο Καζεγεηήο Π.&Σ. merakos@di.uoa.gr 

Μπάιηνο Γεκήηξηνο Δπίθ. Καζεγεηήο Ο.Δ. dbalios@econ.uoa.gr 

θεθφπνπινο Θσκάο Καζεγεηήο Π.&Σ. thomas@di.uoa.gr 

https://eclass.uoa.gr/courses/D476/
mailto:mathan@econ.uoa.gr
mailto:arkas@di.uoa.gr
mailto:neriot@aueb.gr
mailto:kalou@di.uoa.gr
mailto:mathio@di.uoa.gr%20%20%20 
mailto:merakos@di.uoa.gr
mailto:dbalios@econ.uoa.gr
mailto:thomas@di.uoa.gr
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Φξαγθνπδάθε Αιεμάλδξα Λέθηνξαο Ο.Δ. alexfrag@econ.uoa.gr 

Υαηδεεπζπκηάδεο Δπζηάζηνο Δπίθ. Καζεγεηήο Π.&Σ. shadj@di.uoa.gr 

 

Σν έξγν ησλ αλσηέξσ ζπλεπηθνπξείηαη απφ ηνπο: 

Ολνκαηεπώλπκν Ηδηόηεηα Σκήκα e-mail 

    

Βαζζάθε 

ηαπξνχια 

Γηδάθηνξαο, 

Δπηζηεκνληθφο 

πλεξγάηεο 

Π.&Σ., ΔΚΠΑ v.vassaki@gmail.com   

Γεζχπξεο 

Νηθφιανο 

Γηδάθηνξαο, 

Δπηζηεκνληθφο 

πλεξγάηεο 

 ndessipris@yahoo.com   

Γήκαο 

Αζαλάζηνο 

Δπηζηεκνληθφο 

πλεξγάηεο 

 sakdimas@gmail.com  

Καλέιινο 

Νηθφιανο 

Δπηζηεκνληθφο 

πλεξγάηεο 

 kanetza@di.uoa.gr  

Κάξγαο Αληψλεο Γηδάθηνξαο, 

Δπηζηεκνληθφο 

πλεξγάηεο 

 akargas@di.uoa.gr  

Καηζηάλεο 

Γεκήηξεο 

ΔΓΗΠ Π.&Σ., ΔΚΠΑ dkats@di.uoa.gr  

Κνινθνηξψλεο 

Νηθφιανο 

Δπίθ.Καζεγεηήο  Π.& Σ., 

Παλεπηζηήκην 

Πεινπνλλήζνπ 

nkolok@di.uoa.gr  

Κπξηαθίδεο 

Μηράιεο 

Γηδάθηνξαο, 

Δπηζηεκνληθφο 

πλεξγάηεο 

Π.& Σ., ΔΚΠΑ mkiriakidis@di.uoa.gr  

Λησλήο Νηθφιαο Γηδάθηνξαο, 

Δπηζηεκνληθφο 

πλεξγάηεο 

Ο.Δ. nlionis@di.uoa.gr  

Παγνπξηδήο 

Αξηζηείδεο 

Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο 

ΖΜΜΤ ΔΜΠ  pagour@cs.ntua.gr  

Παπαδεκεηξίνπ 

Αζαλάζηνο 

Γηδάθηνξαο, 

Δπηζηεκνληθφο 

πλεξγάηεο 

Ο.Δ., ΔΚΠΑ atpapd@econ.uoa.gr  

Παπαδνπνχινπ 

Παλαγηψηα 

Γηδάθηνξαο, 

Δπηζηεκνληθφο 

πλεξγάηεο 

 peggy@di.uoa.gr  

Παξδάιεο 

Γεκήηξηνο 

Γηδάθηνξαο, 

Δπηζηεκνληθφο 

πλεξγάηεο 

 dpardalis@gmail.com  

Παζθαιήο 

αξάληεο 

ΔΓΗΠ Π.&Σ., ΔΚΠΑ paskalis@di.uoa.gr   

ηειιάθεο 

Υάξεο 

Γηδάθηνξαο, 

Δπηζηεκνληθφο 

πλεξγάηεο 

ΚηΠ ΑΔ. stellakis@ktpae.gr  

mailto:alexfrag@econ.uoa.gr
mailto:shadj@di.uoa.gr
mailto:v.vassaki@gmail.com
mailto:ndessipris@yahoo.com
mailto:sakdimas@gmail.com
mailto:kanetza@di.uoa.gr
mailto:akargas@di.uoa.gr
mailto:dkats@di.uoa.gr
mailto:nkolok@di.uoa.gr
mailto:mkiriakidis@di.uoa.gr
mailto:nlionis@di.uoa.gr
mailto:pagour@cs.ntua.gr
mailto:atpapd@econ.uoa.gr
mailto:peggy@di.uoa.gr
mailto:dpardalis@gmail.com
mailto:paskalis@di.uoa.gr
mailto:stellakis@ktpae.gr
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ηακνχιεο 

Γεκήηξεο 

Γηδάθηνξαο, 

Δπηζηεκνληθφο 

πλεξγάηεο 

 dstamoulis@yahoo.com  

Σζίπνπξαο 

Αξηζηείδεο 

ΔΓΗΠ Π.&Σ., ΔΚΠΑ arischip@di.uoa.gr  

Υαηδνπνχινπ 

Αξγπξψ 

Γηδάθηνξαο, 

Δπηζηεκνληθφο 

πλεξγάηεο 

 Argyro.chatzopoulou@tuvaustriahellas.gr  

Φάξξαο 

Αιθηβηάδεο 

Γηδάθηνξαο, 

Δπηζηεκνληθφο 

πλεξγάηεο 

 apsarras@tclaw.gr  

 

ύληνκα βηνγξαθηθά ησλ δηδαζθόλησλ 
(Σα βηνγξαθηθά παξαηίζεληαη θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά) 

Αζαλαζίνπ Μαλώιεο 
Πήξε πηπρίν  ζηα Οηθνλνκηθά (πνζνηηθέο κέζνδνη)  απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Γελεχεο 

(Διβεηία), Master’s  απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Indiana (ΖΠΑ) θαη δηδαθηνξηθφ απφ ην 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Δίλαη εξεπλεηήο  ζην Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ 

Δξεπλψλ (ΚΔΠΔ). Σα επηζηεκνληθά ηνπ ελδηαθέξνληα επηθεληξψλνληαη ζηελ Θεζκηθή 

Οξγάλσζε θαη ηελ Δλδνγελή Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε 

Βαξνπηάο Γεκήηξεο   
Ο Γεκήηξηνο Βαξνπηάο είλαη Φπζηθφο-ΡαδηνΖιεθηξνιφγνο θαη θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ 

δηπιψκαηνο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ ηερλννηθνλνκηθή απνηίκεζε ηειεπηθνηλσληαθψλ 

ζπζηεκάησλ απφ ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ (ΔΚΠΑ). Απφ ην 2005 είλαη Λέθηνξαο ζην 

Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ελψ ζην παξειζφλ 

έρεη δηδάμεη επίζεο ζην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ θαη ην ΣΔΗ Αζήλαο. Έρεη ζπκκεηάζρεη 

ζε πιεζψξα εξεπλεηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ έξγσλ θαη πξσηνβνπιηψλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ 

απφ ηελ Δ.Δ. ή εζληθνχο πφξνπο, ζε ζέκαηα ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηερλννηθνλνκηθήο 

απνηίκεζεο ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ απφ ην 1993 (RACE) κέρξη θαη ζήκεξα (ICT). 

πκκεηέρεη ζε νκάδεο εξγαζίαο θαη ζπκβνχισλ γηα ηα έξγα ηνπ Δ.Π. ΚηΠ θαζψο θαη ζηηο 

αληίζηνηρεο δξάζεηο θαη fora ηεο ΔΔΣΣ ελψ έρεη επίζεο αμηνινγήζεη πιήζνο έξγσλ 

πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ. Απφ ην 2007, είλαη Αλαπι. Αληηπξφεδξνο ηεο ΑΓΑΔ. 

Έρεη πάλσ απφ 50 επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα ζε ζέκαηα 

ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηερλννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ θαη είλαη 

κέινο επηζηεκνληθψλ επηηξνπψλ ζπλεδξίσλ θαη πεξηνδηθψλ. Δίλαη κέινο ηνπ IEEE θαη ηεο 

ΔΔΦ.  

 

Βαζζάθε ηαπξνύια 
Ζ Γξ. ηαπξνχια Βαζζάθε γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1984. Σνλ επηέκβξην ηνπ 2006 

απέθηεζε ην Γίπισκα ηνπ Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ & Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ απφ ην 

Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν (ΔΜΠ) ελψ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008, απέθηεζε ην 

Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα ζηε «Γηνίθεζε θαη Οηθνλνκηθή ησλ Σειεπηθνηλσληαθψλ Γηθηχσλ» 

απφ ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (ΔΚΠΑ). Σνλ επηέκβξην ηνπ 2013, 

νινθιήξσζε ηε Γηδαθηνξηθή ηεο Γηαηξηβή κε ζέκα «Γηαρείξηζε πφξσλ δηθηχσλ λέαο γεληάο 

κε ρξήζε ζεσξίαο παηγλίσλ θαη κεζφδσλ βειηηζηνπνίεζεο» ζην ΔΜΠ. Σν 2006 εληάρζεθε 

ζην Δξγαζηήξην Κηλεηψλ Ραδηνεπηθνηλσληψλ ηνπ ΔΜΠ σο Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο θαη 

ζπκκεηείρε ζε πιεζψξα εξεπλεηηθψλ έξγσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Απφ ην 2016 

mailto:dstamoulis@yahoo.com
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είλαη Μεραληθφο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο ζηελ WINGS ICT Solutions θαη ζηελ Incelligent. 

Δπηπιένλ, έρεη εθηειέζεη δηδαθηηθφ έξγν ζην ΔΜΠ θαη ζην ΔΚΠΑ. Σα εξεπλεηηθά ηεο 

ελδηαθέξνληα εζηηάδνπλ ζηηο αζχξκαηεο θαη δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο θαη πεξηιακβάλνπλ 

κεραληζκνχο δηαρείξηζεο ξαδηνπφξσλ, ζεσξία βειηηζηνπνίεζεο, ζεσξία παηγλίσλ θαη 

κεραληθή κάζεζε. Έρεη δεκνζηεχζεη πάλσ απφ 25 εξγαζίεο ζε δηεζλή πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα 

θαζψο θαη ζε θεθάιαηα βηβιίσλ. 

 

 

Βεξλαξδάθεο Νίθνο 
Ο Νίθνο Βεξλαξδάθεο γελλήζεθε ζηελ Αίγππην (Αιεμάλδξεηα) φπνπ έδεζε κέρξη ηελ 

απφθηεζε ηνπ Γαιιηθνχ Baccalaure’at. Οη παλεπηζηεκηαθέο ηνπ ζπνπδέο έγηλαλ ζηηο ΖΠΑ 

ζην Cornell University, απφ ην νπνίν έιαβε ΒΑ cum laude, MA θαη δηδαθηνξηθφ δίπισκα Ph 

D ζηηο Οηθνλνκηθέο Δπηζηήκεο.       

 
 

Ζξεηώηεο Νηθόιανο  
Ο Νηθόιανο Ζξεηώηεο είλαη Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Λνγηζηηθήο ηνπ Δζληθνχ θαη 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.  Δίλαη απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη έθαλε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Παλεπηζηήκην 

ησλ Παξηζίσλ, Paris 1, Panthéon, Sorbonne ηεο Γαιιίαο, φπνπ ηνπ απνλεκήζεθαλ νη 

κεηαπηπρηαθνί ηίηινη D.E.A. θαη Ph.D. Ο θ. Ζξεηψηεο έρεη καθξνρξφληα ελαζρφιεζε σο 

χκβνπινο – Δκπεηξνγλψκσλ Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ θαη έρεη δηδάμεη γηα 

πάλσ απφ 10 έηε ζην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη πεξηζζφηεξα ησλ 8 εηψλ ζην 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Έρεη ζπγγξάςεη ζεκαληηθφ αξηζκφ 

βηβιίσλ θαη Δλαιιαθηηθνχ Γηδαθηηθνχ Τιηθνχ ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή θαη ζηελ 

Αλάιπζε Λνγηζηηθψλ Καηαζηάζεσλ. Δπίζεο, έρεη κεγάιν αξηζκφ άξζξσλ ζε ειιεληθά θαη 

μέλα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε δηεζλή αλαγλψξηζε θαη έρεη παξνπζηάζεη πνιιέο εξγαζίεο 

ηνπ ζε δηεζλή επηζηεκνληθά ζπλέδξηα. Σα ηξέρνληα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ 

αλαπιεξσηή θαζεγεηή Νηθνιάνπ Ζξεηψηε επηθεληξψλνληαη ζηελ αλάιπζε ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή θαη ζηελ θνζηνιφγεζε. 

 

Καινππηζίδεο Νηθόιανο 
Γελλήζεθε ην 1951 ζηελ Αζήλα. Δίλαη αξηζηνχρνο απφθνηηνο ηνπ ηκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Έιαβε ην δηδαθηνξηθφ ηνπ δίπισκα ζηελ Δπηζηήκε ησλ 

πζηεκάησλ απφ ην Παλεπηζηήκην Washington, St. Louis. Καηά ηελ πεξίνδν 1976 – ζήκεξα 

θαηείρε ζέζεηο Δπηζθέπηε Καζεγεηή θαη εξεπλεηή γηα ζχληνκα ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηα 

Παλεπηζηήκηα Washington, Πνιπηερλείν ηνπ Σνξίλν, Northeastern, Παλεπηζηήκην Παηξψλ, 

Centre National Etudes des Telecommunications ηεο Γαιιίαο, Παλεπηζηήκην Utah θαη 

Harvard. Καηά ην δηάζηεκα 1988-1990 θαηείρε ζέζε Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ζην ηκήκα 

Φπζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Απφ ην 1990 εψο ζήκεξα είλαη Καζεγεηήο ηνπ 

ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Γηεηέιεζε 

Γηεπζπληήο ηνπ Σνκέα Δπηθνηλσληψλ θαη Δπεμεξγαζίαο ήκαηνο ζην ηκήκα Πιεξνθνξηθήο 

θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (1995 – 1997), κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ ΟΣΔ θαη ηεο ΟΣΔ-Net (1996 – 1999), ππεχζπλνο ηεο νκάδαο εξγαζίαο γηα 

ηηο «Πνιηηηθέο Αλάπηπμεο Σειεπηθνηλσληψλ» ηνπ Forum γηα ηηο Δπηθνηλσλίεο (2003 – 2006), 

ζχκβνπινο ηεο δηνίθεζεο ηεο ΓΔΖ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ηεο 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε δεκηνπξγία ηεο TELLAS (2000 – 2002), κέινο ηνπ Δζληθνχ 

πκβνπιίνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (2005 – ζήκεξα), αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο Αξρήο 

Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ (2008 – ζήκεξα), Πξφεδξνο ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Οηθνλνκηθή θαη Γηνίθεζε ησλ Σειεπηθνηλσληαθψλ 

Γηθηχσλ» (απφ ηελ ίδξπζε ηνπ κέρξη ζήκεξα). Έρεη πάλσ απφ 200 δεκνζηεχζεηο ζε έγθπξα 
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δηεζλή πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα, ελψ είλαη ζπγγξαθέαο ηεζζάξσλ επηζηεκνληθψλ 

ζπγγξακκάησλ. Σν 1992 ηηκήζεθε κε ην Δκπεηξίθεην Βξαβείν γηα εμαίξεην εξεπλεηηθφ έξγν. 

Έρεη επηβιέςεη 16 δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο.  

 

Καηζηάλεο Γεκήηξεο 
Ο Γξ. Γεκήηξεο Καηζηάλεο είλαη επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο 

θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ φπνπ 

εξγάδεηαη απφ ην 1997. Δίλαη απφθνηηνο ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ 

ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, κε Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα ζηελ 

Δπεμεξγαζία ήκαηνο θαη Τπνινγηζηηθά πζηήκαηα θαη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα κε ζέκα 

«ρεδίαζε θαη Απνηίκεζε Σειεπηθνηλσληαθψλ Γηθηχσλ κε Σερλννηθνλνκηθά Κξηηήξηα» απφ 

ην ίδην ίδξπκα. Σα επηζηεκνληθά ηνπ ελδηαθέξνληα εζηηάδνληαη ζηα ζέκαηα απνηίκεζεο 

ηειεπηθνηλσληαθψλ επελδχζεσλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ, ζηελ αλάπηπμε 

κεζνδνινγηψλ απνηίκεζεο επελδχζεσλ κε ηελ αλάπηπμε κνληέισλ δήηεζεο γηα λέεο 

ππεξεζίεο, ζηελ απνηίκεζε ελαιιαθηηθψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ θαζψο θαη ζε 

θαλνληζηηθά ζέκαηα ζην ρψξν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Δμεηδηθεχεηαη ζηελ αλάιπζε θαη 

θαηαζθεπή εξγαιείσλ θαη κνληέισλ γηα ηελ απνηίκεζε επελδχζεσλ ζε πνιχπινθα 

ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πιεζψξα εξεπλεηηθψλ 

θαη αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δ.Δ. ή εζληθνχο πφξνπο, ζε ζέκαηα 

ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηερλννηθνλνκηθήο απνηίκεζεο ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ θαη έρεη 

κειεηήζεη ηηο πξννπηηθέο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ ηφζν ζε Δπξψπε φζν θαη ζηελ 

Διιάδα. Έρεη πάλσ απφ 50 δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα ζε ζέκαηα 

δήηεζεο ππεξεζηψλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξηθήο θαη ηερλννηθνλνκηθήο απνηίκεζεο 

ηειεπηθνηλσληαθψλ επελδχζεσλ θαη είλαη κέινο επηζηεκνληθψλ επηηξνπψλ ζε δηεζλή 

ζπλέδξηα θαζψο θαη εηδηθφο ζχκβνπινο δηεζλψλ θνξέσλ (ITU). Έρεη εξγαζηεί σο εηδηθφο 

ζχκβνπινο  ζε πιεζψξα Διιεληθψλ εηαηξηψλ θαζψο θαη θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

 

Κνινθνηξώλεο Νηθόιανο   
Ο Γξ. Ν. Κνινθνηξώλεο είλαη επηζθέπηεο Δπίθ. Καζεγεηήο ζην Σκήκα Δπηζηήκεο θαη 

Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θαη κέινο ηεο νκάδαο 

Κξππηνγξαθίαο θαη Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Σειεπηθνηλσληψλ. Έρεη απνηειέζεη ζχκβνπινο ηερλνινγηψλ Γηαδηθηχνπ ζηελ εηαηξεία 

European Dynamics S.A. φπνπ θαη ήηαλ ππεχζπλνο εξεπλεηηθψλ/εκπνξηθψλ έξγσλ ζε ζέκαηα 

αλάιπζεο & ζρεδηαζκνχ αζθαιψλ εθαξκνγψλ δηαδηθηχνπ (κε έκθαζε ζε e-business, e-

government, e-procurement, e-learning, θαη e-justice). Έρεη ηδηαίηεξε εκπεηξία ζε πξφηππα θαη 

πξσηφθνιια ηερλνινγηψλ Γηαδηθηχνπ θαη ζε ηερλνινγίεο βαζηδφκελεο ζε Λνγηζκηθφ 

Αλνηθηνχ Κψδηθα (Open Source Software). Έρεη ζπληάμεη ηερληθέο αλαθνξέο γηα ηελ 

εηαηξεία, ζηα πιαίζηα ζπκβνιαίσλ κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζρεηηθέο κε ηελ αλάπηπμε 

θαηάιιεισλ πιαηζίσλ αζθάιεηαο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ππνδνκέο δεκνζίνπ θιεηδηνχ, 

έκπηζηεο ηξίηεο νληφηεηεο, αξρέο πηζηνπνίεζεο, θαη αζθαιείο ππεξεζίεο Γηαδηθηχνπ (web 

services). Σα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα πεξηιακβάλνπλ ηελ θξππηνγξαθία, αζθάιεηα 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, θαη θψδηθεο δηφξζσζεο ζθαικάησλ, πεξηνρέο ζηηο νπνίεο έρεη 

δεκνζηεχζεη πάλσ απφ 20 άξζξα. 

Λησλήο Νηθόιανο 
Ο Νηθφιανο Λησλήο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1974. Δίλαη απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (1996). 

Σν 1998 απέθηεζε κε άξηζηα κεηαπηπρηαθφ δίπισκα (M.Sc.) ζηελ Οηθνλνκηθή θαη 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Θεσξία απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Bristol. Σν 2002 νινθιήξσζε ην 

δηδαθηνξηθφ ηνπ δίπισκα (Ph.D.) ζηα Οηθνλνκηθά θαη ηελ Θεσξία Παηγλίσλ ζην ίδην 

Παλεπηζηήκην, κέξνο ηνπ νπνίνπ, φκσο, εθπφλεζε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Pittsburgh σο 
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επηζθέπηεο δηδαθηνξηθφο θνηηεηήο. Ζ δηδαθηνξηθή ηνπ έξεπλα ππνζηεξίρηεθε κε ππνηξνθίεο 

απφ ην Economics and Social Research Council, ην Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Bristol θαη ην Ίδξπκα 

Βαξδηλνγηάλλε. Δίλαη επίζεο θάηνρνο δηπιψκαηνο (Certificate) ζηελ Σξαπεδηθή θαη 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Θεσξία ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Guildhall ηνπ Λνλδίλνπ (1996). Απφ ην 1995 έσο ην 1997 εξγάζηεθε σο εξεπλεηήο ζην 

Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Σελ πεξίνδν 2001-2002 

δηεηέιεζε Marie Curie εξεπλεηήο ζην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Ludwig 

Maximilian Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μνλάρνπ. Έρεη, επίζεο, δηαηειέζεη ππεχζπλνο έξεπλαο ηεο 

Μνλάδαο Βηνκεραληθήο Οξγάλσζεο ηνπ Ηδξχκαηνο Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ 

Δξεπλψλ. ήκεξα εξγάδεηαη σο νηθνλνκηθφο ζχκβνπινο επηρεηξήζεσλ. Απφ ην 2003 είλαη 

Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο ζην Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ φπνπ δηδάζθεη ηα καζήκαηα 

"Οηθνλνκηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ησλ Αγνξψλ", "Δπνπηεία θαη Αληαγσληζκφ Γηθηπαθψλ 

Αγνξψλ", θαη "Βηνκεραληθή Οξγάλσζε θαη Οηθνλνκηθή ησλ Γηθηχσλ" ζην κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα "Γηνίθεζε θαη Οηθνλνκηθή ησλ Σειεπηθνηλσληαθψλ Γηθηχσλ". Σα εξεπλεηηθά ηνπ 

ελδηαθέξνληα εζηηάδνληαη ζηε Θεσξία Παηγλίσλ, ηε Βηνκεραληθή Οξγάλσζε θαη ηελ 

Οηθνλνκηθή Αλάιπζε ηνπ Γηθαίνπ. Δίλαη κέινο ηεο Game Theory Society θαη ηεο Greek 

Association of Law & Economics θαη έρεη ζπκκεηάζρεη ζε αξθεηά δηεζλή ζπλέδξηα θαη 

ζπκπφζηα. 

 

 

Μαζηόπνπινο Σάθεο 
O θ. Μαζηνπνπινο είλαη Γηεπζπληήο Δξεπλψλ ζην Ηλζηηηνχην Γηαζηεκηθψλ Δθαξκνγψλ θαη 

Σειεπηζθφπεζεο (ΗΓΔΣ) ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ (ΔΑΑ). Απφ ην 2000 – 2004 

δηεηέιεζε Γηεπζπληήο ηνπ ΗΓΔΣ, θαη ζην παξειζφλ έρεη δηαηειέζεη θαζεγεηήο 

ηειεπηθνηλσληψλ ζην ηκήκα ειεθηξνιφγσλ κεραληθψλ θαη κεραληθψλ ππνινγηζηψλ ηνπ 

University of British Columbia ζην Καλαδά, φπνπ δίδαμε γηα 14 ρξφληα. Έρεη δεκνζηεχζεη 

πεξηζζφηεξα 70 άξζξα θπξίσο ζε δηάθνξα πεξηνδηθά ηεο IEEΔ, θαζψο επίζεο θαη 

πεξηζζφηεξα απφ 110 άξζξα ζε πξαθηηθά πνιιψλ δηεζλψλ ζπλεδξίσλ. To ρξνληθφ δηάζηεκα 

1993-2006, ν θ. Μαζηφπνπινο δηεηέιεζε πληάθηεο (Editor) ηνπ επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ 

IEEE Transactions on Communications γηα ηηο Αζχξκαηεο Σειεπηθνηλσλίεο. Γηαηέιεζε κέινο 

επηζηεκνληθψλ επίηξνπσλ πνιπάξηζκσλ δηεζλψλ ζπλεδξίσλ γηα ηειεπηθνηλσλίεο, έρεη θάλεη 

πνιιέο παξνπζηάζεηο θαη δηαιέμεηο σο πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζε δηεζλή ζπλέδξηα θαη έρεη 

δηδάμεη κεηαπηπρηαθά καζήκαηα ηειεπηθνηλσληψλ ζε παλεπηζηήκηα θαη 

εξεπλεηηθνχο/ηερλνινγηθνχο θνξείο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Τπφ ηελ επνπηεία ηνπ έρνπλ 

απνθνηηήζεη 7 Γηδάθηνξεο, 17 Masters θαη πεξηζζφηεξνη απφ 100 Γηπισκαηνχρνη Μεραληθνί. 

Σν 2006 εμειέγε κέινο ηνπ Steering Board ηεο Δπξσπατθήο Σερλνινγηθήο Πιαηθφξκαο ISI 

(Integral Satellite Initiative). Σν επηέκβξην 2005, κηα απφ ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ 

αλαγλσξίζζεθε απφ ηνπο έθδνηεο ηνπ πεξηνδηθνχ IEEE Journal on Selected Areas in 

Communications (ηεχρνο επηεκβξίνπ 2005 special issue on “Differential and Noncoherent 

Wireless Communications”) σο κηα απφ ηηο ηέζζεξεηο πην ζεκαληηθέο θαη πξσηνπφξεο 

επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ζηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή κε γλσζηηθφ 

αληηθείκελν  “Differential and Noncoherent Wireless Communications”.  

 

 

Μεξάθνο Λάδαξνο 
Ο Λάδαξνο Μεξάθνο είλαη πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ-Μεραλνιφγσλ 

Μεραληθψλ, ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ (1978), έιαβε κεηαπηπρηαθφ θαη 

δηδαθηνξηθφ ηίηιν απφ ην ηκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Ζ/Τ, ηνπ State 

University of New York at Buffalo, ην 1981 θαη 1984 αληηζηνίρσο. Απφ ην 1983 έσο ην 1986 

δηαηέιεζε Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζην Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Δπηζηήκεο 

Τπνινγηζηψλ, ζην University of Connecticut, Storrs. Σελ πεξίνδν 1986 – 1989 δηαηέιεζε 
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Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζην Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Ζ/Τ, ηνπ 

Northeastern University, Boston, Massachusetts, ελψ θαηά ηελ πεξίνδν 1993 – 1994 ππήξμε  

Γηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ Δξεπλψλ θαη Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηηο Δπηθνηλσλίεο θαη ηελ 

Δπεμεξγαζία Φεθηαθψλ εκάησλ ηνπ ίδηνπ παλεπηζηεκίνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

θαινθαηξηψλ ησλ εηψλ 1990 θαη 1991 ππήξμε Δπηζθέπηεο Δξεπλεηήο ζην Σκήκα Δπηζηήκεο 

Τπνινγηζηψλ ηεο ΗΒΜ, T. J. Watson Research Center. Σν 1994 έγηλε κέινο ηνπ Σκήκαηνο 

Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ, ζην νπνίν ζήκεξα είλαη Καζεγεηήο. Δίλαη ζπγγξαθέαο πεξηζζνηέξσλ απφ 150 

επηζηεκνληθψλ άξζξσλ θαη απφ ην 1995 εγείηαη ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζην πεδίν ησλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ.   

 

 

Παπαδεκεηξίνπ Αζαλάζηνο  
Απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, ΔΚΠΑ, 2000. MSc in Marketing ζην  

University of Salford, Manchester (UK 2001) θαη Γηδαθηνξηθφ (Ph.D.) ζην Σκήκα 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (ΔΚΠΑ 2006). Έρεη εξγαζηεί σο πληνληζηήο ηνπ Γηεζλνχο 

πλεδξίνπ “Advances in Applied Financial Economics”, ΗΝΔΑΓ – ΔΚΠΑ θη σο Δθπαηδεπηήο 

ζε ζέκαηα Μάξθεηηλγθ θαη Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζε επηρεηξήζεηο ηνπ δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα. ήκεξα εξγάδεηαη ζηελ Δζληθή Αζθαιηζηηθή, ζηε Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο 

& Πνηφηεηαο, ελψ είλαη θαη Λέθηνξαο (Π.Γ. 407) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, ζην Σκήκα 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, φπνπ δηδάζθεη ην κάζεκα «Γηνίθεζε Σειεπηθνηλσληαθψλ 

Οξγαληζκψλ»  

 

 

Παζθαιήο αξάληεο  
Ο αξάληεο Παζθαιήο απέθηεζε ην Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ην 1995, ην Μεηαπηπρηαθφ 

∆ίπισκα Δηδίθεπζεο ζηελ θαηεχζπλζε Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δπεμεξγαζίαο ήκαηνο ην 1998 

θαη ην ∆ηδαθηνξηθφ ∆ίπισκα ζε ∆ίθηπα Τπνινγηζηψλ ην 2004 απφ ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο 

θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Έρεη 

ζπκκεηάζρεη ηφζν ζε εζληθά (ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ΓΓΔΣ, ΟΣΔ, θηι) φζ θαη ζε επξσπατθά 

(ACTS, IST, ICT) εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζηηο ζεκαηηθέο πεξηνρέο ησλ δηθηχσλ 

ππνινγηζηψλ, αζπξκάησλ θαη θηλεηψλ επηθνηλσληψλ, πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ θ.α. Σα 

εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ δηαρείξηζε θηλεηηθφηεηαο, 

ζέκαηα παξνρήο πνηφηεηαο ππεξεζίαο, αλάιπζε επίδνζεο πξσηνθφιισλ, θαζψο θαη ζέκαηα 

ζρεδηαζκνχ θαη επίδνζεο αζπξκάησλ δηθηχσλ. 

 

 

Πνπιάθεο Μάξηνο 
Ο Γξ. Μάξηνο Η. Πνπιάθεο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1983. Δίλαη απφθνηηνο ηεο ρνιήο 

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Ζ/Τ (ΖΜΜΤ) ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλείνπ (ΔΜΠ) κε εηδίθεπζε ζηελ θαηεχζπλζε Δπηθνηλσληψλ. Σν 2008 απέθηεζε 

Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα ζηε «Γηνίθεζε & Οηθνλνκηθή ησλ Σειεπηθνηλσληαθψλ Γηθηχσλ» 

απφ ην Δζληθφ & Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (ΔΚΠΑ). Δπηπξφζζεηα, ηνλ Μάην 

ηνπ 2014 απέθηεζε ην Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ & Μεραληθνχ Ζ/Τ 

απφ ην ΔΜΠ. Σν 2007 εληάρζεθε ζην Δξγαζηήξην Κηλεηψλ Ραδηνεπηθνηλσληψλ ηνπ ΔΜΠ σο 

επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο θαη έθηνηε έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πιεζψξα εξεπλεηηθψλ 

αθαδεκατθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ σο κεραληθφο έξγνπ 

θαη κεηαδηδαθηνξηθφο εξεπλεηήο. Απφ ην 2016 είλαη κεηαδηδαθηνξηθφο εξεπλεηήο ζην Σκήκα 

Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θαη 

κεραληθφο R&D ζηε Feron Technologies P.C. Δπηπιένλ, έρεη εθηειέζεη δηδαθηηθφ έξγν ζηε 

ΖΜΜΤ ηνπ ΔΜΠ, ζην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληψλ θαζψο θαη ζην Σκήκα 
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Φπζηθήο ηνπ ΔΚΠΑ. Σα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα επηθεληξψλνληαη ζηηο πεξηνρέο ησλ 

αζχξκαησλ θαη δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ησλ γλσζηηθψλ δηθηχσλ, κε έκθαζε 

ζηε βέιηηζηε δηαρείξηζε πφξσλ γηα δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. Ο Μ. Πνπιάθεο 

έρεη δεκνζηεχζεη πεξηζζφηεξεο απφ 25 εξγαζίεο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ζπλέδξηα 

θαη θεθάιαηα βηβιίσλ, ελψ έρεη δηαηειέζεη θξηηήο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Έρεη 

πνιχ θαιέο γλψζεηο ζε γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, γλσξίδεη πνιχ θαιά Αγγιηθά θαη είλαη 

κέινο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (ΣΔΔ) απφ ην 2007 θαη ηεο IEEE απφ ην 2011. 

 

ηειιάθεο Χάξεο   
Ο θ. Υ. ηειιάθεο έιαβε ην Γηδαθηνξηθφ δίπισκα ζπνπδψλ ην 1993 θαη ην κεηαπηπρηαθφ 

ηίηιν ζπνπδψλ Μάζηεξ ην 1989 απφ ην ηκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Ζ/Τ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Northeastern ζηε Βνζηφλε ησλ ΖΠΑ. Δίλαη επίζεο Γηπισκαηνχρνο 

Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο ηνπ ΔΜΠ απφ ην 1987. Έρεη ιάβεη ην βξαβείν «Leslie H. Warner» 

ηεο GTE Corporation γηα χςηζηε ηερλνινγηθή επηηπρία ζην ηνκέα ησλ αζχξκαησλ 

επηθνηλσληψλ θαζψο θαη ην βξαβείν ηνπ πεξηνδηθνχ «R&D 100» ησλ ΖΠΑ γηα ηελ 

εξεπλεηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ ζηηο ηερλνινγίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο λέαο γελεάο, ην 1997. Έρεη 

ζπγγξάςεη πάλσ απφ 20 δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλνχο θχξνπο ηερληθά πεξηνδηθά, πξαθηηθά 

ζπλεδξίσλ, θαη αλαθνξέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε Γηεζλείο πλαληήζεηο αλάπηπμεο 

πξνηχπσλ αζχξκαησλ ηειεπηθνηλσληψλ λέαο γελεάο, φια ζηνπο πξναλαθεξζέληεο ηνκείο ηεο 

εμεηδίθεπζήο ηνπ. Ο θ. Υάξεο ηειιάθεο είλαη απφ ην 2004 Τπεχζπλνο Σκήκαηνο ζηελ 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ΑΔ, κε θπξηφηεξεο αξκνδηφηεηεο ην ζπληνληζκφ ηεο δηαρείξηζεο 

έξγσλ ζην Σνκέα Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ). Σν 2003 δηεηέιεζε χκβνπινο 

ηνπ Αληηπξνέδξνπ ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), φπνπ 

ππνζηήξημε ηελ ηειηθή ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη 

Δπνπηείαο Φάζκαηνο Ραδηνζπρλνηήησλ. Έρεη δηαηειέζεη ζχκβνπινο θαη ζηέιερνο ζεηξάο 

εηαηξεηψλ, Σέιεπιαλ, Verizon Communications (πξψελ GTE Corporation), Motorola.  

θεθόπνπινο Θσκάο   
Ο Καζεγεηήο Θσκάο θεθφπνπινο έιαβε ην Πηπρίν Φπζηθήο απφ ην Δζληθφ θαη 

Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ ην 1976, Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα θαη Γηδαθηνξηθφ 

ηίηιν ζηελ Ζιεθηξνληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ Παξηζίσλ (Paris VI), ην 1977 θαη 1980 

αληηζηνίρσο. Σν 1986 έγηλε Γηδάθησξ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ (es Sciences) ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ 

Πνιπηερλείνπ ηεο Λσδάλλεο (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne - EPFL). Σελ 

πεξίνδν 1977 – 1980 ππήξμε εξεπλεηήο ζηελ THOMSON-CSF, ζην ηκήκα Αεξνλαπηηθήο 

Τπνδνκήο. Σν 1980 έγηλε Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ζην Δξγαζηήξην Ζιεθηξνκαγλεηηζκνχ 

θαη Αθνπζηηθήο ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ Πνιπηερλείνπ ηεο Λσδάλλεο. Απφ ην 1987 ππήξμε 

Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ζιεθηξνληθήο ηνπ  Σκήκαηνο Φπζηθήο, ην 

1990 εθιέρηεθε Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΔΚΠΑ, ην 1993 

Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο θαη απφ ην 1998 κέρξη ζήκεξα είλαη Καζεγεηήο ζην ίδην ηκήκα. 

Σα θπξηφηεξα επηζηεκνληθά ηνπ ελδηαθέξνληα επηθεληξψλνληαη ζηα νπηηθά 

ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα θαη δίθηπα, θαζψο θαη ζηα ηερλννηθνλνκηθά. Έρεη ππάξμεη 

επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο θαη θχξηνο εξεπλεηήο ζε 50 πεξίπνπ Δπξσπατθά θαη εζληθά 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, ελψ είλαη ζπγγξαθέαο 150 θαη πιένλ επηζηεκνληθψλ 

δεκνζηεχζεσλ ζε βηβιία, δηεζλή πεξηνδηθά θαη πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε θξίζε. 

 

Σζίπνπξαο Άξηζηείδεο  
Ο Αξηζηείδεο Σζίπνπξαο γελλήζεθε ζηε Βνζηψλε ησλ Ζ.Π.Α. Έιαβε ην Πηπρίν Φπζηθήο ην 

1985, ην Μεηαπηπρηαθφ Σίηιν Ζιεθηξνληθήο θαη Ραδηνειεθηξνινγίαο ην 1987 θαη ην 

Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζηελ Ζιεθηξνληθή θαη Απηνκαηηζκφ ην 1993 φια απφ ην Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ Σν 2002 έιαβε ην Γηδαθηνξηθφ ηνπ Γίπισκα ζηελ Οπηηθνειεθηξνληθή θαη ζηηο 

Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο απφ ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.  Απφ ην 1987, σο κέινο ηεο νκάδαο Οπηηθψλ Δπηθνηλσληψλ ηνπ 
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Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ ΔΚΠΑ, αζρνιήζεθε εξεπλεηηθά κε 

δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο ηε κειέηε θαη ην ραξαθηεξηζκφ νινθιεξσκέλσλ ειεθηξνννπηηθψλ 

θαη θσηνληθψλ δηαηάμεσλ, ηε κειέηε πςίξπζκσλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο θαη εηδηθφηεξα 

νπηηθψλ ζπζηεκάησλ πνιππιεμίαο κήθνπο θχκαηνο (WDM) θαη ζπκκεηείρε ζε αξθεηά δηεζλή 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Απφ ηε κέρξη ζήκεξα εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπ, 

αλαπηχρζεθαλ πνιιέο επξείεο ζεκαηηθά εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη παξάρζεθαλ είθνζη 

Γεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα.  ηα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα 

εληάζζνληαη νη ηνκείο: Δπξπδσληθά δίθηπα θαη εθαξκνγέο, Φεθηαθέο Δπηθνηλσλίεο θαη 

Σειεπηθνηλσληαθά πζηήκαηα, Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο, ειεθηξννπηηθέο θαη θσηνληθέο 

δηαηάμεηο, Αζχξκαηεο Δπηθνηλσλίεο θαη Μηθξνθχκαηα, Οπηηθά ζπζηήκαηα Διεχζεξνπ  

Υψξνπ (Free Space Optics) θαη Mθξνθπκαηηθά νπηηθά ζπζηήκαηα (Radio Over Fiber 

systems) 

Χαηδεεπζπκηάδεο Δπζηάζηνο  
Ο Δπζηάζηνο Υαηδεεπζπκηάδεο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1971. πνχδαζε ζην Σκήκα 

Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ΔΚΠΑ) απφ ην νπνίν απνθνίηεζε, ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1993 (θαηεχζπλζε: Τπνινγηζηηθά πζηήκαηα θαη Δθαξκνγέο), κε βαζκφ 

πηπρίνπ Άξηζηα. Δπίζεο, παξαθνινχζεζε ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ (ΠΜ) ηνπ παξαπάλσ Σκήκαηνο ην νπνίν νινθιήξσζε ηνλ Μάην ηνπ 1996 

(εηδίθεπζε: Πξνεγκέλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα), κε βαζκφ πηπρίνπ Άξηζηα. Σν 1999 

έιαβε ηνλ Γηδαθηνξηθφ ηίηιν (Ph.D.) απφ ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. 

Σνλ Ηνχλην 2002 νινθιήξσζε επηηπρψο ηελ θνίηεζε ζην Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηα "Σερλν-νηθνλνκηθά πζηήκαηα" ζην Δζληθφ Μεηζφβην 

Πνιπηερλείν. Απφ ην 1992, απνηέιεζε ζπλεξγάηε ηεο εηαηξίαο πκβνχισλ Δπηρεηξήζεσλ θαη 

Πιεξνθνξηθήο Advanced Services Group, Ltd. Αζρνιήζεθε εθηελψο κε ηελ αλάιπζε, 

πξνδηαγξαθή θαη ζρεδηαζκφ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ πινπνίεζε ηειεκαηηθψλ 

ππεξεζηψλ. Απφ ην 1995 απνηειεί κέινο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γηθηχσλ Δπηθνηλσληψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Δρεη ζπκκεηάζρεη ζε πιεζψξα έξγσλ πνπ πινπνηήζεθαλ ζην 

πιαίζην Κνηλνηηθψλ Πξνγξακκάησλ (ORA, TAP ACTS, IST/ICT, INFO2000) θαζψο θαη 

Δζληθψλ Πξσηνβνπιηψλ (Telematique, ΜΔΝΣΧΡ, Retex). Καηά ηελ πεξίνδν επ.2001-

Ηνπι.2002 δίδαμε ζην Παλ. Αηγαίνπ, Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη 

Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ σο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο (Π.Γ.407). Γηεηέιεζε Δπίθνπξνο 

Καζεγεηήο ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ ζην αληηθείκελν ησλ Σειεπηθνηλσληψλ 

θαη Γηθηχσλ Ζ/Τ. Απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2003 είλαη Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο 

Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ ΔΚΠΑ ζην αληηθείκελν ησλ πζηεκάησλ 

Λνγηζκηθνχ Τςειήο Κιίκαθαο. Σα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα εληνπίδνληαη ζηε πεξηνρή 

ηνπ θηλεηνχ θαη δηάρπηνπ ππνινγηζκνχ (mobile - pervasive computing), ησλ εθαξκνγψλ 

δηθηπαθψλ πνιπκέζσλ (networked multimedia) θαη ηεο ηερλνινγίαο ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ 

(WWW). ηηο παξαπάλσ πεξηνρέο έρεη ζπγγξάςεη πεξηζζφηεξα απφ 150 ηερληθά άξζξα. Απφ 

ην 2004 ζπληνλίδεη ηελ Δξεπλεηηθή Οκάδα Γηάρπηνπ Τπνινγηζκνχ [http://p-

comp.di.uoa.gr] ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ ΔΚΠΑ. 

Ψάξξαο Αιθηβηάδεο 
Γηθεγφξνο. Γ.Ν. Σν 1986 απεθνίηεζε απφ ην Ννκηθφ Σκήκα ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.  πλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην University of Kent at Canterbury απφ 

φπνπ ηνπ απνλεκήζεθε ην 1988 ν ηίηινο ηνπ  LLM  in International Law κε αληηθείκελν ην 

Κνηλνηηθφ Γίθαην ηνπ Αληαγσληζκνχ, ην Γίθαην Πλεπκαηηθήο θαη Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο 

θαη ην Γίθαην Γηεζλψλ πλαιιαγψλ.  ηελ ζπλέρεηα απφ ην ίδην Παλεπηζηήκην ηνπ 

απνλεκήζεθε δηδαθηνξηθφ δίπισκα (PhD). Αζθεί δηθεγνξία ζε δεηήκαηα εκπνξηθνχ δηθαίνπ 

κε ηδηαίηεξε ελαζρφιεζε κε ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ, ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 

ηεο πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο θαη ησλ εκπνξηθψλ ζπκβάζεσλ.   



. . . . . . .. . . 

 

  36 

 

Απφ ην 2000 θαη κέρξη ην 2004 ήηαλ πληνληζηήο ηνπ Ννκηθνχ Σκήκαηνο ηεο ΔΔΣΣ.  Με ηελ 

ηδηφηεηα απηή έρεη εξγαζζεί εθηελψο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

δεπηεξνγελνχο λνκηθνχ πιαηζίνπ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ζηελ πξνεηνηκαζία πνξηζκάησλ επί 

αθξνάζεσλ πνπ δηεμήγαγε ε ΔΔΣΣ θαη ζε ζρέζε κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην λέν Δπξσπατθφ 

Ννκηθφ Πιαίζην ησλ Ζιεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. To 2005-2006 ήηαλ κέινο ηεο ΔΔΣΣ. Απφ 

ην 2004 κέρξη ην 2007 ήηαλ κέινο ηνπ Γ ηνπ Οξγαληζκνχ Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο. Έρεη 

ζπκκεηάζρεη ζε λνκνπαξαζθεπαζηηθέο επηηξνπέο γηα ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείεο, ηελ λνκνζεζία 

πεξί πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή, ηελ Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, ην δίθαην ησλ Ζιεθηξνληθψλ 

Δπηθνηλσληψλ θαη είρε ηελ επζχλε ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ δηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνχ.  Δίρε 

ηελ επζχλε ηεο λνκηθήο επεμεξγαζίαο ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ λ.703/1997 κε ηνλ λ.3353/2006 

θαη ζπκκεηέρεη ζηελ λνκνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο 

Αλψλπκεο Δηαηξείεο θαη ζηελ λνκνπαξαζθεπαζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ 

γηα ηελ Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία. Δίλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ 

Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο απφ ην 2004. Έρεη γξάςεη γηα ζέκαηα εκπνξηθνχ δηθαίνπ ζε λνκηθά 

πεξηνδηθά. 

 

ΤΝΔΡΓΔΙΔ 

Ζ πνιηηηθή ζπλεξγαζηψλ κε Διιεληθά Παλεπηζηήκηα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα θαζψο νη 

ζχγρξνλεο πεξηνρέο έξεπλαο απαηηνχλ δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη αιιειεπίδξαζε. Σν ΓΠΜ 

απνηειεί απφ κφλν ηνπ κηα πξσηνβνπιία δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο. ηφρν απνηειεί ηφζν 

ε αιιειεπίδξαζε ζε ζέκαηα έξεπλαο θαη εθπαίδεπζεο φζν θαη ε γεληθφηεξε ζπλεξγαζία κε 

επηζηήκνλεο δηεζλνχο θχξνπο θαη Σκήκαηα γλσζηψλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο 

Ακεξηθήο.  

Δπηπιένλ ε αλάγθε δηαζχλδεζεο κε ηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα απνηειεί ζήκεξα έλα 

δεηνχκελν ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν. Ζ πξνζέιθπζε 

ζηειερψλ απφ ηελ αγνξά φπσο απεηθνλίζηεθε απφ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα 

ησλ ππνςεθηνηήησλ ζε φια ηα έηε ιεηηνπξγίαο ζα εληζρχζεη ηε δηαζχλδεζε 

Παλεπηζηεκίνπ θαη παξαγσγηθνχ ηνκέα. 

ηα πξψηα έηε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΠΜ έρνπλ κειεηεζεί θαη μεθηλήζεη νη 

αθφινπζεο δξάζεηο:  

 ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε γλσζηά Παλεπηζηήκηα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ ζην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ζε ζπζηεκαηηθή βάζε.  

 ε δεκηνπξγία κεραληζκνχ κφληκεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ ηδησηηθφ θαη 

δεκφζην ηνκέα θαη ζπλδηνξγάλσζεο κε απηνχο εθδειψζεσλ, ζπδεηήζεσλ, 

εκεξίδσλ, επηζθέςεσλ ζηα Σκήκαηα θαη ζηηο επηρεηξήζεηο θιπ. 

 ε εμσζηξέθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο δηεζλνχο 

ζπληζηψζαο ηνπ. 
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ΦΟΙΣΗΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ  

Γηαδηθαζία επηινγήο 

Δικαίυμα ςποβολήρ αίηηζηρ 
ην Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ησλ 

Σκεκάησλ ρνιψλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Πνιπηερληθψλ ρνιψλ, Οηθνλνκηθψλ ρνιψλ θαη 

Γηνίθεζεο φισλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο θαη πηπρηνχρνη αληηζηνίρσλ Σκεκάησλ ησλ 

ΣΔΗ ηεο ρψξαο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 5, παξ. 12γ ηνπ Ν. 2916/01) θαζψο θαη αληηζηνίρσλ 

ηκεκάησλ ηεο αιινδαπήο νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ Ηδξπκάησλ. 

Αξιολόγηζη ςποτηθίυν – επιλογή 
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο εηζαθηέσλ ζην ΓΠΜ νξίδεηαη θαη’ αλψηαην φξην ζε πελήληα (50) αλά 

έηνο. Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ θαζνξίδεηαη εηεζίσο απφ ηελ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή 

Δπηηξνπή ηνπ ΓΠΜ.  

ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 Βαζκφο Πηπρίνπ  

 Θέκα θαη βαζκφο πηπρηαθήο εξγαζίαο  

 Μαζήκαηα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

 Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία  

 Δλαζρφιεζε κε ηα αληηθείκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο  

 πλέληεπμε 

 Γλψζε μέλσλ γισζζψλ 

πνπδέο  

Σςμμεηοσή ζηα μαθήμαηα – παποςζίερ 
Ζ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ε παξνπζία ηνπο ζηηο δηαιέμεηο 

είλαη ππνρξεσηηθή. Ο ηξφπνο ζπλππνινγηζκνχ ησλ παξαπάλσ ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο 

επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ επαθίεηαη ζηνλ δηδάζθνληα. 

Σύμβοςλοι – Επίλςζη πποβλημάηυν 
Γχν κέιε ΓΔΠ, έλαο απφ θάζε ηκήκα, νξίδνληαη σο ζχκβνπινη ησλ θνηηεηψλ. ε ζπλεξγαζία 

κε ηνπο θνηηεηέο νη ζχκβνπινη αληηκεησπίδνπλ θαη επηιχνπλ θνηηεηηθά δεηήκαηα φπσο ε 

επηινγή καζεκάησλ ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο αιιά θαη ην ππφβαζξν ηνπ θνηηεηή, ε θάιπςε 

θελνχ γλψζεσλ θαη άιια.  

Πέξα απφ ζπνξαδηθέο ζπδεηήζεηο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ νη θνηηεηέο κε ηνλ ζχκβνπιφ ηνπο, 

επηζπκεηφ είλαη λα πξνγξακκαηίδεηαη ζπλάληεζε κέζα ζηνλ πξψην κήλα θάζε εμακήλνπ ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο, ζε ψξεο πνπ ζα πξν-αλαθνηλψλνληαη θάζε θνξά. Ο ζθνπφο ηεο ζπλάληεζεο 

απηήο ζην πξψην εμάκελν ζπνπδψλ ελφο θνηηεηή είλαη λα ραξαρζεί θαη λα εγθξηζεί έλα 

ζπλνιηθφ αξρηθφ πξφγξακκα καζεκάησλ γηα φιε ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ζπνπδψλ. Ο 

ζθνπφο ηεο ζπλάληεζεο ζε θάζε έλα απφ ηα επφκελα εμάκελα ζπνπδψλ ελφο θνηηεηή είλαη λα 

απνηηκεζεί ε κέρξη ηφηε πνξεία ηνπ θνηηεηή.  
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Γηα ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο νη ζχκβνπινη θαζεγεηέο είλαη ν Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

θνο Ζξεηψηεο θαη ν Λέθηνξαο θνο Βαξνπηάο. 

Φοιηηηική ειζθοπά και ςποηποθίερ 
Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζε ππνδνκέο θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ πξνβιέπνληαη 

θνηηεηηθέο εηζθνξέο ηνπ χςνπο ησλ 900€ αλά εμάκελν. Οη παξαπάλσ εηζθνξέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηαηήξεζε θαη αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. Παξέρνληαη ππνηξνθίεο απαιιαγήο 

δηδάθηξσλ ελψ επίζεο πξνβιέπεηαη θαη απαιιαγή δηδάθηξσλ κε αληίζηνηρε πξνζθνξά έξγνπ. 

 

Αλαιπηηθά  πξνβιέπνληαη: 

 Τπνηξνθίεο απαιιαγήο δηδάθηξσλ ζηνπο δχν πξψηνπο επηηπρφληεο ζην 

Γ.Π.Μ.., χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο 

  Τπνηξνθίεο ζηνπο 3 πξψηνπο θαηά ζεηξά επίδνζεο θνηηεηέο  

Απαιιαγή θνηηεηηθώλ εηζθνξώλ θαη πξνζθνξά έξγνπ 
Οη θνηηεηέο ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κπνξνχλ αλ ην 

επηζπκνχλ λα δεηήζνπλ απαιιαγή απφ ηα δίδαθηξά ηνπο έλαληη πξνζθνξάο έξγνπ πξνο ην 

Σκήκα. Ζ πξνζθνξά απηή θαζνξίδεηαη ζε 100 ψξεο αλά εμάκελν θνίηεζήο ηνπο, κέρξη θαη 

ηνπ ηεηάξηνπ εμακήλνπ ην πνιχ. Ζ θαηαλνκή ησλ σξψλ πξνζθνξάο έξγνπ ζηα εμάκελα 

θνίηεζεο ελφο θνηηεηή δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη νκνηφκνξθε. Αίηεζε γηα πξνζθνξά 

έξγνπ θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηαπηφρξνλα κε ηελ εγγξαθή ηνπ θνηηεηή, ελψ ε 

παξαθνινχζεζε ηεο παξνρήο έξγνπ γίλεηαη online.  

 

Σα αληηθείκελα ηεο πξνζθνξάο έξγνπ είλαη ηα εμήο: ππνζηήξημε ησλ εξγαζηεξίσλ 

πιεξνθνξηθήο ζην Οηθνλνκηθφ ηκήκα, ππνζηεξηθηηθά καζήκαηα απφ ηνπο νηθνλνκνιφγνπο 

ζηνπο ηερληθνχο θαη αληίζηξνθα, κεηαθξάζεηο, επηκέιεηα ησλ ζεκεηψζεσλ ησλ καζεκάησλ 

(Powerpoint, θ.ιπ.), θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα, εληζρπηηθή δηδαζθαιία (θπξίσο πξνο ηνπο 

πξσηνεηείο), δηνηθεηηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αζθήζεηο ζηα πιαίζηα 

ησλ καζεκάησλ.  

 

 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΓΟΜΔ   

Γηνίθεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο  
Ζ δηνίθεζε ηνπ δηαηκεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο  κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ αζθείηαη απφ ηελ 

Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή θαη ηνλ πξφεδξφ ηεο, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 2083/92, άξζξν 

12, §.1, εδάθην γ’. Ζ εηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ 10 κέιε, 5 κέιε ΓΔΠ 

απφ ην ηκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ θαη 5 κέιε ΓΔΠ απφ ην ηκήκα 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ. Σα 10 κέιε εθιέγνληαη απφ ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ ηκεκάησλ. 

Ζ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ πεξίνδν 2016 – 2017 έρεη ηελ εμήο ζχλζεζε: 

 

Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ 

Δ.Υαηδεεπζπκηάδεο 

Θ. θεθφπνπινο 

Λ. Μεξάθνο 

Π.Μαζηφπνπινο 



. . . . . . .. . . 

 

  39 

 

 

Γ. Βαξνπηάο 

 

Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ 

Η.Λεβεληίδεο 

Γ. Πεηδαξφπνπινο 

. Κψηζηνο 

Ν. Ζξεηψηεο 

Δ.Αζαλαζίνπ 

 

Πξφεδξνο ηεο Δηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηα αθαδεκατθά έηε 2015-2016 θαη 2016-

2017 είλαη ν Καζεγεηήο Δ. Υαηδεεπζπκηάδεο. 

 

Ζ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή εθιέγεη ηνλ Πξφεδξφ ηεο. 

Ζ χγθιεηνο Δηδηθήο χλζεζεο επηθπξψλεη ηελ ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο (άξζξν 12, §.1 

εδάθην α’, λ.2083/92). 

πκβνπιεπηηθφ ξφιν πξνο ηελ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή αζθεί γηα εηδηθά ζέκαηα 

(αλαζέζεηο, ζέκαηα ιεηηνπξγίαο θ.ιπ.) ε ζπληνληζηηθή επηηξνπή, φπσο ν λφκνο νξίδεη (άξζξν 

12, §.1 εδάθην δ’, λ.2083/92) 

Ζ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή, κεηαμχ ησλ άιισλ, απνθαζίδεη θαη πξνηείλεη ζηηο Γεληθέο 

πλειεχζεηο ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ ηκεκάησλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ θαη ησλ 

αζθήζεσλ νη νπνίεο θαη εγθξίλνπλ ηηο αλαζέζεηο ησλ κειψλ ηνπο (άξζξν 12, §.1, εδάθην γ’, λ. 

2083/92). 

Ζ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ Γ.Π.Μ.. γίλεηαη απφ ηελ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή 

Δπηηξνπή θαη ηα εγθξηηηθά ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο. 

Γηα ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο νξίδνληαη 

ππεχζπλνη γηα ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο.  

 

Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ  

Ο ππεχζπλνο γηα ηνλ νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ δηαρεηξίδεηαη ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ΓΜΠ. Τπνινγίδεη ηα δίδαθηξα θαζψο θαη ηα πηζαλά έμνδα γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ ΓΠΜ θαη εηζεγείηαη γηα ηελ επηινγή ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ απαιιάζζνληαη απφ ηα 

δίδαθηξα κε αληίζηνηρε πξνζθνξά έξγνπ πξνο ην Παλεπηζηήκην. Πξνγξακκαηίδεη έμνδα 

κηζζνινγηθά γηα κειινληηθνχο δηδάζθνληεο ζην ΓΠΜ. Ο πξνγξακκαηηζκφο είλαη εηήζηνο 

θαη ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή, ελψ ππεχζπλνο είλαη ν θνο 

Βαξνπηάο  

Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο  

Ο ππεχζπλνο θνηηεηηθήο κέξηκλαο έρεη σο ζθνπφ ηε ζπλεξγαζία ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηνπο 

δηδάζθνληεο θαη ηελ επίιπζε πηζαλψλ πξνβιεκάησλ. πλεξγάδεηαη κε ηνλ εθπξφζσπν (νπο) 

ησλ θνηηεηψλ γηα ζέκαηα πξνγξάκκαηνο, εμεηάζεσλ θιπ. Πξνηείλεηαη λα ππάξρνπλ δχν 

ηνπιάρηζηνλ εθπξφζσπνη δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ εηδηθνηήησλ ψζηε λα αλαθέξνληαη 

πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα θνηηεηψλ.   

Πξνβνιήο θαη Υνξεγηψλ  
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Ο ππεχζπλνο πξνβνιήο θαη ρνξεγηψλ ππνβάιιεη εηήζην ζρέδην πξνβνιήο θαη ρνξεγηψλ 

επηδηψθνληαο λα πξαγκαηνπνηήζεη ή θαη λα ππεξθαιχςεη ηνπο ηεζέληεο ζηφρνπο . 

Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε  
Σε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Πξνγξάκκαηνο έρεη ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη 

Σειεπηθνηλσληψλ, ε νπνία βξίζθεηαη ζην θηήξην ηνπ Σκήκαηνο ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε 

Ηιηζίσλ. Ζ Γξακκαηεία είλαη αλνηθηή γηα ην θνηλφ Γεπηέξα – Σεηάξηε –Παξαζθεπή 11-13:00 

ηηο εξγάζηκεο κέξεο. Ζ Γξακκαηεία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξαιαβή αηηήζεσλ εγγξαθήο θαη 

ηελ παξαθνινχζεζε ησλ θνηηεηηθψλ ζεκάησλ (βεβαηψζεηο, αλαιπηηθέο βαζκνινγίεο, θιπ.) 

Σελ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο έρεη ε 

θα Κσλ/λα Καλαβνχ, κε αξκνδηφηεηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ δηδαζθφλησλ, 

ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ην Πξφγξακκα θαζψο θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ γηα 

αθαδεκατθά ζέκαηα.  

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο: 

Γξακκαηεία Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ, Δζληθφ θαη 

Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Παλεπηζηήκηνχπνιε, Ηιίζηα, Αζήλα 15784 

Σειέθσλν Γξακκαηείαο 210-7275181, 210-7275154 

Σειεθσλεηήο Πιεξνθνξηψλ 210-7275644 

Fax Γξακκαηείαο 210-7275191 

Τπνζηήξημε δηνίθεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Κσλ/λα Καλαβνχ 

Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σει/ληψλ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

Παλεπηζηεκηνχπνιε Ηιηζηα 

Σει: 2107275337 

ΦΑμ: 2107275337 

Email: kkanavou@di.uoa.gr 

ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ 

Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο 
 

Σν Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ δηαζέηεη ηηο αθφινπζεο αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο: Αίζνπζα Α`(1νο Όξνθνο), Αίζνπζεο Β’,  Γ’,  Γ’ (Σειεθπαίδεπζεο),  Δ’ 

(Γπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο κεηάδνζεο απφ ηελ Αίζνπζα Α’), Σ’, Ε’, Ζ’ 

 

ην ΓΠΜ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο νη αίζνπζεο Γ & Δ. 

 

Βηβιηνζήθε 

 
ην ρψξν ηνπ Σκήκαηνο ιεηηνπξγεί δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε γηα βηβιία θαη πεξηνδηθά. Ζ 

βηβιηνζήθε βξίζθεηαη ζην Ηζφγεην ησλ θηεξίσλ ηνπ Σκήκαηνο, γξαθείν Η14. Σα εζσηεξηθά 

ηειέθσλα ηεο βηβιηνζήθεο είλαη: 5190 θαη 5130. E-mail: library@di.uoa.gr 

mailto:library@di.uoa.gr
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Απφ ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ δχν Σκεκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ην Δξγαζηήξην Ζ/Τ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληψλ, ην 

Δξγαζηήξην Σειεπηθνηλσληψλ, ην Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζηεκψλ θαη ε Γηθηπαθή θαη ππνινγηζηηθή ππνδνκή ησλ Σκεκάησλ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ 

ηα πιαίζηα ηνπ ΓΠΜ έρεη πινπνηεζεί ζχζηεκα ειέγρνπ πνηφηεηαο ζπνπδψλ. νη 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζπκπιεξψλνπλ εληαίν εξσηεκαηνιφγην ζε φια ηα καζήκαηα πνπ 

παξαθνινπζνχλ θαη κε ην νπνίν αμηνινγνχλ ηε δηδαρζείζα χιε, ηα εξγαζηήξηα, ηηο εξγαζίεο 

ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο, ην επνπηηθφ πιηθφ, ηα ζπγγξάκκαηα, ηνπο ρψξνπο δηδαζθαιίαο, 

ηνπο δηδάζθνληεο θαζεγεηέο θαη ην ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ. Δπηπιένλ, θάζε πέληε ρξφληα, 

δηελεξγείηαη αμηνιφγεζε ηνπ ΓΠΜ απφ εμσηεξηθνχο αμηνινγεηέο, κέιε ΑΔΗ θαη ζηειέρε 

απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν. ηελ αμηνιφγεζε  ζπκπεξηιακβάλνληαη δείθηεο πνπ 

αλαδεηθλχνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ΓΠΜ σο πξνο ηελ πξνηίκεζε ηνπ απφ 

ππνςεθίνπο θνηηεηέο αιιά θαη  ηελ εηθφλα ηνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 

Οη θνηηεηέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ππνηξνθίεο ERASMUS γηα ηα 

αθφινπζα Παλεπηζηήκηα: 

 

 Poznan University of Technology (Politechnika Poznanska), Faculty of Electronics 

and Telecommunications, Πνισλία, Θέζεηο: 2 

 

 Helsinki University of Technology, Electrical and Communications Engineering 

Department, Φηλιαλδία, Θέζεηο: 4 

 

Δπίζεο κπνξνχλ αλ αμηνπνηήζνπλ ηηο ππφινηπεο ζπκθσλίεο ησλ δχν ζπκπξαηηφλησλ 

ηκεκάησλ εθφζνλ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζέζεηο θαη ζπλάθεηα ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ 

ηκεκάησλ ππνδνρήο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ δπν ηκεκάησλ θαζψο 

θαη ζην γξαθείν Γηεζλψλ ρέζεσλ ηνπ Παλ. Αζελψλ, (http://www.interel.uoa.gr/)  

 

ΥΡΗΙΜΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  

Σα θηήξηα ηνπ Σκήκαηνο βξίζθνληαη ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε ζηα Ηιίζηα. 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Απεπζείαο:  

 224: Καηζαξηαλή - Δι. Βεληδέινπ (ηάζε "10ε ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ")  

 250: Παλεπηζηεκηνχπνιε - ηάζ. Δπαγγειηζκνχ (ηάζε "2ε 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤΠΟΛΖ")  

 Δ90 (Express): Πεηξαηάο - Παλεπηζηεκηνχπνιε (ηάζε "2ε 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤΠΟΛΖ")  

Με ρξήζε εζσηεξηθνύ ιεσθνξείνπ από ηελ θεληξηθή πύιε ηεο Παλεπηζηεκηνύπνιεο:  

http://www.interel.uoa.gr/
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 220: Αθαδεκία - Άλσ Ηιίζηα  

Με ρξήζε εζσηεξηθνύ ιεσθνξείνπ από ηελ πύιε Εσγξάθνπ:  

 608: Αθαδεκία - Νεθξ. Εσγξάθνπ  

ΦΑΡΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ  

1) Ιζηνξία θαη πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 
 

Ίδπςζη 
 

Ζ ηδέα ηεο ίδξπζεο Παλεπηζηεκίνπ ζηελ Διιάδα, ππαξθηή ήδε απφ ηνλ θαηξφ ηνπ Αγψλα γηα 

ηελ Αλεμαξηεζία, πινπνηείηαη ζηηο 14 Απξηιίνπ ηνπ 1837 κε ηελ έθδνζε ηνπ δηαηάγκαηνο 

«Πεξί ζπζηάζεσο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ», πνπ νδήγεζε ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Δίλαη ην πξψην Παλεπηζηήκην φρη κφλν ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο 

αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο Βαιθαληθήο Υεξζνλήζνπ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. 

Σν Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ην «Παλεπηζηήκην ηνπ Όζσλνο», φπσο νλνκάζηεθε αξρηθά ζην 

πξψην άξζξν ηνπ Πξνζσξηλνχ Καλνληζκνχ ηνπ, ηδξχζεθε ζηηο 3 Ματνπ ηνπ 1837 θαη 

πεξηειάκβαλε ηηο ζρνιέο: Θενινγίαο, Ννκηθψλ Δπηζηεκψλ, Ηαηξηθήο θαη Φηινζνθίαο. Σν 

1862, θαη ακέζσο κεηά ηελ έμσζε ηνπ Όζσλα, κε πξάμε ηεο πξνζσξηλήο θπβέξλεζεο, ην 

Παλεπηζηήκην κεηνλνκάζηεθε ζε «Δζληθφλ Παλεπηζηήκηνλ». Σν Δζληθφ Παλεπηζηήκην 

απνηέιεζαλ ε Φπζηθνκαζεκαηηθή θαη ε Ηαηξηθή ρνιή. Σν 1911, γηα λα εθπιεξσζεί ν φξνο 

ηεο δηαζήθεο ηνπ κεγάινπ Ζπεηξψηε επεξγέηε Ησάλλε Γνκπφιε, ηδξχζεθε ην 

«Καπνδηζηξηαθφλ Παλεπηζηήκηνλ» ζην νπνίν ππήρζεζαλ νη ρνιέο Θενινγηθή, Ννκηθή θαη 

Φηινζνθηθή. Σα δχν απηά ηδξχκαηα κε μερσξηζηή ην θαζέλα λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη 

πεξηνπζία, ζθξαγίδα θαη ζεκαία, είραλ θνηλή δηνίθεζε. Με ηνλ νξγαληζκφ ηνπ 1932 

νξίζηεθε, φηη ηα δχν ηδξχκαηα ζπλαπνηεινχλ ην «Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ» (Δ.Κ.Π.Α.), κε θνηλή δηνίθεζε, αιιά μερσξηζηή θαζέλα λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη 

ηθαλφηεηα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θιεξνλνκηψλ. Με ην χληαγκα ηεο 9εο Ηνπλίνπ 1975 (άξζξν 

16, παξ. 5) θαηνρπξψζεθε ε πιήξεο απηνδηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ σο Αλσηάηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο. 

Αποζηολή 
 

Ζ νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, πνπ 

ζπλήζσο αλαθέξεηαη σο «Παλεπηζηήκην Αζελψλ», φπσο θαη φισλ ησλ άιισλ Αλψηαησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Α.Δ.Η.), δηέπεηαη απφ ην ζεζκηθφ λφκν 1268/82, πνπ αλαθέξεηαη 

ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. χκθσλα κε ην λφκν απηφ, απνζηνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

είλαη: 

 · Να παξάγεη θαη λα κεηαδίδεη ηε γλψζε κε ηελ έξεπλα θαη ηε δηδαζθαιία 

θαη λα θαιιηεξγεί ηηο ηέρλεο. 

 · Να ζπληείλεη ζηε δηακφξθσζε ππεχζπλσλ αλζξψπσλ κε επηζηεκνληθή, 

θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή θαη πνιηηηθή ζπλείδεζε θαη λα παξέρεη ηα 

απαξαίηεηα εθφδηα, πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα 

επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία, θαη, 

 · Να ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη 

αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηνπ ηφπνπ. 
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Σηέγαζη 
 

Σν Παλεπηζηήκην ζηεγάζζεθε αξρηθά ζηνπο πξφπνδεο ηεο Αθξφπνιεο, ζηελ ηδησηηθή 

θαηνηθία ηνπ αξρηηέθηνλα Κιεάλζε, πνπ ήδε αλαζηειψζεθε θαη απνθαηαζηάζεθε ζηελ 

αξρηθή ηεο κνξθή. 

Σν ζεκεξηλφ θεληξηθφ θηίξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζρεδηάζηεθε απφ ηνλ Γαλφ αξρηηέθηνλα 

Hansen, ζεκειηψζεθε ην 1839 θαη ρηίζζεθε θαη εμσξατζηεθε ζηαδηαθά. 

ην θεληξηθφ απηφ θηίξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηεγάδνληαη νη πξπηαληθέο αξρέο θαη νξηζκέλεο 

απφ ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ.  

Σν 1963 εθρσξήζεθε ζην Παλεπηζηήκην απφ ην Γεκφζην, ε δαζηθή έθηαζε κεηαμχ ησλ 

Γήκσλ Εσγξάθνπ θαη Καηζαξηαλήο, πεξίπνπ 1.550 ζηξεκκάησλ, γηα ηελ αλέγεξζε ηεο λέαο 

Παλεπηζηεκηνχπνιεο, φπνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ν Οίθνο Φνηηεηή, ην 

Παλεπηζηεκηαθφ Γπκλαζηήξην, ε Θενινγηθή ρνιή, ε ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, ε 

Φηινζνθηθή ρνιή θαη ην Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο.  

Οη ζρνιέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηεγάδνληαη ζηηο παξαθάησ εγθαηαζηάζεηο: Ζ Θενινγηθή 

ρνιή, ε Φηινζνθηθή ρνιή, ε ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ην Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο 

ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε. Ζ ρνιή Ννκηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ζην 

θέληξν ηεο Αζήλαο (ίλα, φισλνο, Μαζζαιίαο θαη ζηελ Ηππνθξάηνπο 35 θαη Οκήξνπ 

αληίζηνηρα). Ζ Ηαηξηθή ρνιή θαη ηα Σκήκαηα Οδνληηαηξηθήο θαη Ννζειεπηηθήο, ζην Γνπδί 

θαη ζε δηάθνξα Ννζνθνκεία, Κιηληθέο, θιπ. Σν Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη 

Αζιεηηζκνχ ζηεγάδεηαη ζηελ Παιηά Γπκλαζηηθή Αθαδεκία, ζηε Γάθλε. 

 

Διάπθπυζη 
 

Σν Παλεπηζηήκην απνηειείηαη απφ ρνιέο θαη αλεμάξηεηα Σκήκαηα. Οη ρνιέο θαιχπηνπλ 

έλα ζχλνιν ζπγγελψλ επηζηεκψλ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αλαγθαία γηα ηελ 

επηζηεκνληθή εμέιημε αιιειεπίδξαζή ηνπο θαη ν αλαγθαίνο γηα ηελ έξεπλα θαη ηε δηδαζθαιία 

ηνπο ζπληνληζκφο. 

Οη ρνιέο δηαηξνχληαη ζε Σκήκαηα. Σν Σκήκα απνηειεί ηε βαζηθή ιεηηνπξγηθή αθαδεκατθή 

κνλάδα θαη θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν κηαο επηζηήκεο. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ 

Σκήκαηνο νδεγεί ζε έλα εληαίν πηπρίν. 

Σα Σκήκαηα δηαηξνχληαη ζε Σνκείο. Ο Σνκέαο ζπληνλίδεη ηε δηαδηθαζία κέξνπο ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Σκήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηεο 

Δπηζηήκεο. Οη ρνιέο θαη ηα Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ είλαη σο αθνινχζσο: 

 

ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ 

· Σκήκα Θενινγίαο 

· Σκήκα Κνηλσληθήο Θενινγίαο 

 

ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ  

ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

· Σκήκα Ννκηθήο 

· Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ 

· Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 
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ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ 

· Ηαηξηθή ρνιή 

· Σκήκα Οδνληηαηξηθήο 

· Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο 

· Σκήκα Ννζειεπηηθήο 

 

ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ  ΥΟΛΖ 

· Σκήκα Φηινινγίαο 

· Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο & Πξφγξακκα Φπρνινγίαο 

· Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο 

· Σκήκα Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο 

· Σκήκα Ηηαιηθήο θαη Ηζπαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο 

· Σκήκα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο 

· Σκήκα Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο 

· Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ 

· Σκήκα Θεαηξηθψλ πνπδψλ 

 

ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

· Σκήκα Φπζηθήο 

· Σκήκα Υεκείαο 

· Σκήκα Μαζεκαηηθψλ 

· Σκήκα Βηνινγίαο 

· Σκήκα Γεσινγίαο 

· Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ 

 

 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΣΜΖΜΑΣΑ 

· Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ 

· Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

· Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία 

· Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 

· Σκήκα Μεζνδνινγίαο Ηζηνξίαο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ (ΜΗΘΔ) 

 

Διοίκηζη 
 

Σν Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ δηνηθείηαη απφ ηε χγθιεην, ην 

Πξπηαληθφ πκβνχιην θαη ηνλ Πξχηαλε. 

 

Ζ χγθιεηνο απνηειείηαη απφ ηνλ Πξχηαλε, ηνπο Αληηπξπηάλεηο, ηνπο Κνζκήηνξεο ησλ 

ρνιψλ, ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σκεκάησλ, θαη εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ, ησλ κειψλ ΓΔΠ, 

θαη ηνπ ηερληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Σν Πξπηαληθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ ηνλ Πξχηαλε, ηνπο Αληηπξπηάλεηο, έλαλ 

εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ, θαη ηνλ πξντζηάκελν γξακκαηείαο ηνπ Α.Δ.Η. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο κεηέρεη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ θαη εθπξφζσπνο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Ο Πξχηαλεο εθπξνζσπεί ην Παλεπηζηήκην, ζπγθαιεί ην Πξπηαληθφ πκβνχιην θαη ηε 

χγθιεην, θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηνπο, πξνεδξεχεη ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη κεξηκλά 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεψλ ηνπο. 

Ο Πξχηαλεο επηθνπξείηαη απφ ηξεηο Αληηπξπηάλεηο, ηνλ Αληηπξχηαλε Οηθνλνκηθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο, ηνλ Αληηπξχηαλε Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη 
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Πξνζσπηθνχ θαη ηνλ Αληηπξχηαλε Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο , Πνιηηηζκνχ & Γηεζλψλ ρέζεσλ, 

πνπ αζθνχλ ηηο αληίζηνηρεο αξκνδηφηεηεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο 

πγθιήηνπ. 

 

Πξπηαληθέο Αξρέο 

(Κεληξηθφ Κηίξην, Παλεπηζηεκίνπ 30, 106 79 Αζήλα) 

 

Πξχηαλεο 

Καζεγεηήο  Υξήζηνο  Κίηηαο  

 

Αληηπξχηαλεο Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη Πξνζσπηθνχ 

Καζεγεηήο  Γ. Κξεαηζάο   

 

Αληηπξχηαλεο Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο 

Καζεγεηήο  Γ. Αζεκαθφπνπινο  

 

Αληηπξχηαλεο Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο , Πνιηηηζκνχ & Γηεζλψλ ρέζεσλ 

Καζεγεηήο  Η. Καξάθσζηαο 

 

Πανεπιστημιακή Λέσχη 

 

Ζ Παλεπηζηεκηαθή Λέζρε, πνπ ζηεγάδεηαη ζην θηίξην ηεο νδνχ Ηππνθξάηνπο 15, ηει. 36 14 

532, πξνζθέξεη ζην θνηηεηή: 

 

 Ηαηξνθαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςε 

 Γξαθείν πζζηηίνπ γηα ηα Φνηηεηηθά Δζηηαηφξηα (Σν εζηηαηφξην ζηελ 

Παλεπηζηεκηνχπνιε  ζηεγάδεηαη ζην Κηίξην ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο θαη 

δηαζέηεη ζχζηεκα απηνεμππεξέηεζεο θαη 980 ζέζεηο ) 

 Μαζήκαηα μέλσλ γισζζψλ 

 Υνξσδία θαη  νξρήζηξα.  

 Γπκλαζηηθή θαη αζιήκαηα 

 Φξνληίδα γηα ζηέγε θαη εξγαζία 

 Φνηηεηηθέο εθδξνκέο 

 Φνηηεηηθέο εζηίεο 

 Φνηηεηηθά Αλαγλσζηήξηα ζην θηίξην ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Λέζρεο 

 

ην Παλεπηζηήκην ιεηηνπξγνχλ αθφκα 

 

 Πνιηηηζηηθφο Όκηινο Φνηηεηψλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

 Θεαηξηθφο Σνκέαο 
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 Υνξεπηηθφο Σνκέαο 

 Κηλεκαηνγξαθηθφο Σνκέαο 

 Φσηνγξαθηθφο Σνκέα 

 Τπνηξνθίεο - Κιεξνδνηήκαηα  

 Γξαθείν ηαδηνδξνκίαο 

Σν νπνίν πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην θνηλσληθφ θαη 

παξαγσγηθφ πεξηβάιινλ, λα πιεξνθνξεζνχλ θαη λα ζρεδηάζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

ζηαδηνδξνκία. 

Γηεχζπλζε Κεληξηθνχ Γξαθείνπ: 

Ηππνθξάηνπο 15, 1νο φξνθνο, Αζήλα, 10679 

Σει. & Fax: 210 - 3629147 

 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ βξίζθνληαη ζην δηθηπαθφ ηφπν: 

www.uoa.gr 

 

2) Ννκηθό πιαίζην  
Παξαηίζεληαη ν Νφκνο δεκηνπξγίαο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ν Νφκνο 

κε ηνλ νπνίν απηφ ηξνπνπνηήζεθε. 

 

Ηδξπηηθόο Νόκνο  

ΦΔΚ 

Αξ. Φύιινπ 1844 

10 Γεθεκβξίνπ 2003 

Αξηζ. 120980/Β7 

Έγθξηζε Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ησλ Σκεκάησλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζηεκψλ ηεο ρνιήο Ννκηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Δζληθνχ θαη 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε ηίηιν "Γηνίθεζε θαη Οηθνλνκηθή ησλ 

Σειεπηθνηλσληαθψλ Γηθηχσλ".  

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 έσο 12 ηνπ Ν. 2083/1992 (ΦΔΚ 159 Α') "Δθζπγρξνληζκφο 

ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο," ηνπ άξζξνπ 16παξ. 2ηνπ Ν.2327/1995 (ΦΔΚ 156Α') "Δζληθφ 

πκβνχιην Παηδείαο……..θαη άιιεο δηαηάμεηο" 

θαη ηνπ άξζξνπ 5 παξ.12γ θαη 13 ηνπ Ν.2916/2001 (ΦΔΚ 114 Α') ''Γηάξζξσζε ηεο αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ξχζκηζε ζεκάησλ ηνπ ηερλνινγηθνχ ηνκέα απηήο.'' 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29Α'ηνπ Ν. 1558/1985 (ΦΔΚ 137 Α) "Κπβέξλεζε θαη 

Κπβεξλεηηθά Όξγαλα" φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ην  άξζξν 27 ηνπ Ν. 2081/1992 (ΦΔΚ 154 

Α') "Ρχζκηζε ηνπ ζεζκνχ ησλ επηκειεηεξίσλ…. θαη άιιεο δηαηάμεηο" θαη αληηθαηαζηάζεθε 

κε ηελ παξάγξαθν 2α ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2469/1997 (ΦΔΚ38 Α') "Πεξηνξηζκφο θαη 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο". 

3. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε εηο βάξνο 

ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

http://www.uoa.gr/


. . . . . . .. . . 

 

  48 

 

Ν. 2469/97 (ΦΔΚ38η.Α') ''Πεξηνξηζκφο θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο''. 

4. Σελ 1881/13.3.2002 Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ ΔΠΔΑΔΚ II γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε πξάμεσλ ''Δλίζρπζε πνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ''. 

5. Σα απνζπάζκαηα πξαθηηθψλ ηεο Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ζπλεδξίεο 13.5.2002 θαη 4.2.2003) 

6. Σα απνζπάζκαηα πξαθηηθψλ ηεο Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ζπλεδξίεο 10.4.2002 θαη 5.2.2003) 

7. Σελ εμνπζηνδφηεζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ πξνο ην Πξπηαληθφ 

πκβνχιην (ζπλεδξία 21.5.2002, ζέκα 2ν) 

8. Σν απφζπαζκα ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ζπλεδξία 18ε 

ηεο 23.5.2002, ζέκα 5ν) 

9. Σν απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηεο πγθιήηνπ κε εηδηθή ζχλζεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

(ζπλεδξία 6.6.2003, ζέκα 17ν), απνθαζίδνπκε: 

Δγθξίλνπκε ηε ιεηηνπξγία Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ησλ 

Σκεκάησλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο ρνιήο Ννκηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ 

Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε ηίηιν "Γηνίθεζε θαη Οηθνλνκηθή 

ησλ Σειεπηθνηλσληαθψλ Γηθηχσλ" σο εμήο: 

  

Άξζξν 1 

Γεληθέο Γηαηάμεηο 

Σα Σκήκαηα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο ρνιήο Ννκηθψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ 

Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ νξγαλψλνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ απφ ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2002-2003 ζχκθσλα κεηά άξζξα 10-12 ηνπ Νφκνπ 2083/92 Γηαηκεκαηηθφ 

Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Γ.Π.Μ..) κε ηίηιν "Γηνίθεζε θαη Οηθνλνκηθή ησλ 

Σειεπηθνηλσληαθψλ Γηθηχσλ". Ζ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ 

απηνχ πξνγξάκκαηνο αλήθεη ζην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. 

 

Άξζξν 2 

Αληηθείκελν-θνπφο 

Σα Σκήκαηα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Δζληθνχ 

θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ηδξχνπλ Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Γηνίθεζε θαη Οηθνλνκηθή ησλ Σειεπηθνηλσληαθψλ Γηθηχσλ κε 

αληηθείκελν ηελ πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζηηο λέεο ηάζεηο ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ ηερλνινγηθή, νηθνλνκηθή, ζεζκηθή, δηνηθεηηθή θαη 

θνηλσληθή δηάζηαζε. 

θνπφο ηνπ είλαη ε εμεηδίθεπζε πηπρηνχρσλ ζηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα ηειεπηθνηλσληαθψλ θαη 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζηηο νηθνλνκηθέο, δηνηθεηηθέο θαη ζεζκηθέο δηαζηάζεηο ηνπο. 

ηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία θαηάιιεια εθπαηδεπκέλσλ ζηειερψλ γηα ηνπο κεγάινπο 

νξγαληζκνχο ή ππεξεζίεο, γηα ην δεπηεξνγελή ηνκέα, γηα ηελ εθπαίδεπζε θαζψο θαη ε 

δεκηνπξγηθή ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ησλ ηνκέσλ απηψλ πνπ εμειίζζνληαη ξαγδαία θαη 

απαηηνχλ δηεπηζηεκνληθέο γλψζεηο. 

 

Άξζξν 3 

Μεηαπηπρηαθνί Σίηινη 

Σν Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα απνλέκεη Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηε "Γηνίθεζε 

θαη Οηθνλνκηθή ησλ Σειεπηθνηλσληαθψλ Γηθηχσλ". 

 

Άξζξν 4 

Καηεγνξίεο Πηπρηνχρσλ 
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ην Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ησλ 

Σκεκάησλ ρνιψλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Πνιπηερληθψλ ρνιψλ, Οηθνλνκηθψλ ρνιψλ θαη 

Γηνίθεζεο φισλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο θαη πηπρηνχρνη αληηζηνίρσλ Σκεκάησλ ησλ 

ΣΔΗ ηεο ρψξαο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 5, παξ. 12γηνπ Ν. 2916/01) θαζψο θαη αληηζηνίρσλ 

Σκεκάησλ αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγψλ Ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο 

 

Άξζξν 5 

Υξνληθή Γηάξθεηα 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ απνλνκή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο 

Δηδίθεπζεο είλαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) δηδαθηηθά εμάκελα. Σν ηέηαξην εμάκελν δηαηίζεηαη 

γηα ηελ εθπφλεζε κεηαπηπρηαθήο εξεπλεηηθήο ή ζπλζεηηθήο δηαηξηβήο. 

  

Άξζξν 6 

Πξφγξακκα Μαζεκάησλ 

Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ΜΓΔ πξνζθέξνληαη ηα αθφινπζα καζήκαηα. Οη ψξεο δηδαζθαιίαο ζα 

είλαη 2 κε 4 αλά εβδνκάδα γηα θάζε κάζεκα. 

1. Δηζαγσγή ζηηο Σειεπηθνηλσλίεο 

2. Γίθηπα θνξκνχ θαη δίθηπα πξφζβαζεο 

3. Κηλεηέο θαη αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο 

4. Δλαιιαθηηθά ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα 

5. Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

6. Νέεο ππεξεζίεο θαη ηερλνινγίεο δηθηχσλ 

7. Οηθνλνκηθά ηνπ θιάδνπ ησλ Σειεπηθνηλσληψλ 

8. Σερλννηθνλνκηθή αλάιπζε δηθηχσλ 

9. Μεζνδνινγίεο θνζηνιφγεζεο θαη ηηκνιφγεζεο γηα ππεξεζίεο θαη δίθηπα 

10. Σερλνινγία δηαδηθηχνπ θαη ειεθηξνληθφ εκπφξην 

11. Αζθάιεηα ζπζηεκάησλ 

12. Θεζκηθφ πιαίζην ηειεπηθνηλσληψλ 

13. Οξγαλσζηαθφο ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

14. Σερλνινγηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή Γηνίθεζε Σειεπηθνηλσληαθψλ θαη Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ 

15. Μηθξννηθνλνκηθή θαη νηθνλνκηθή ηεο δηνίθεζεο 

16. Βηνκεραληθή νξγάλσζε θαη Οηθνλνκηθή ησλ Γηθηχσλ 

17. Θεσξία θαη Πνιηηηθή ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο επνπηείαο ησλ δηθηχσλ 

18. Οηθνλνκηθή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ αγνξψλ 

19. ηξαηεγηθή δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ θαη αιιαγψλ 

20. Θεσξία απνθάζεσλ θαη βειηηζηνπνίεζε 

21. Γλψζε, εξγαζία θαη δηθηπαθέο ηερλνινγίεο 

22. Δηδηθά ζέκαηα ηερλνινγίαο ηειεπηθνηλσληψλ 

23. Δηδηθά ζέκαηα νηθνλνκηθήο θαη δηνίθεζεο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ 

 

Απφ ηα παξαπάλσ καζήκαηα θάζε θνηηεηήο πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηνπιάρηζηνλ 20, εθ ησλ 

νπνίσλ ηα 6 είλαη καζήκαηα νκνγελνπνίεζεο, ηα 10 είλαη ππνρξεσηηθά θαη ηα 4 ηα επηιέγεη 

απφ ην ζχλνιν ησλ ππνινίπσλ καζεκάησλ. Σα ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαζνξίδνληαη ελ κέξεη 

αλάινγα κε ηελ επηζηεκνληθή πξνέιεπζε ησλ θνηηεηψλ. Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ΜΓΔ 

απαηηείηαη θαη ε ζπγγξαθή κεηαπηπρηαθήο εξεπλεηηθήο ή ζπλζεηηθήο δηαηξηβήο ππφ ηελ 

θαζνδήγεζε ελφο εθ ησλ δηδαζθφλησλ ζην Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα. 

Ζ βαζκνινγία γίλεηαη κε άξηζηα ην 10. Ζ βάζε γηα λα ζεσξεζεί επηηπρήο ε εμέηαζε ζε έλα 

κάζεκα είλαη ην 6. 

Ζ παξνπζία ησλ θνηηεηψλ ζηα καζήκαηα είλαη ππνρξεσηηθή. 
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Άξζξν 7 

Αξηζκφο Δηζαθηέσλ 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο εηζαθηέσλ ζην Γηαηκεκαηηθφ Π.Μ.. νξίδεηαη θαη' αλψηαην φξην ζε 

ζαξάληα πέληε (45). Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ ζα θαζνξίδεηαη εηεζίσο απφ ηελ 

Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΓΠΜ. 

 

Άξζξν 8 

Πξνζσπηθφ 

ην Γηαηκεκαηηθφ Π.Μ.. ζα δηδάμεη πθηζηάκελν πξνζσπηθφ ησλ δχν Σκεκάησλ, ήηνη 10 

κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ θαη 10 κέιε ΓΔΠ ηνπ 

Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ. ηε δηδαζθαιία νξηζκέλσλ εμεηδηθεπκέλσλ καζεκάησλ 

πξνβιέπεηαη λα ζπλδξάκνπλ θαη εηδηθνί επηζηήκνλεο - δηδάθηνξεο απφ δεκφζηνπο θαη 

ηδησηηθνχο θνξείο ή άιια Παλεπηζηήκηα εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 3α ηνπ 

άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 2083/1992 ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο Δηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο. 

 

Άξζξν 9 

Τιηθνηερληθή ππνδνκή 

Απφ ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ δχν Σκεκάησλ απηή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη σο εμήο: 

1. Δξγαζηήξην Ζ/Τ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Σει/ληψλ 

2. Δξγαζηήξην Σειεπηθνηλσληψλ 

3. Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ 

4. Γηθηπαθή θαη ππνινγηζηηθή ησλ Σκεκάησλ 

Ζ ήδε ππάξρνπζα πιηθνηερληθή ππνδνκή ζα εληζρπζεί κε πνζφ 10.000 € απφ ηηο παξαθάησ 

πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο: 

Σνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ δχν Σκεκάησλ 

Υνξεγίεο απφ ηε βηνκεραλία θαη άιινπο εμσηεξηθνχο θνξείο. 

Φνηηεηηθέο εηζθνξέο κέρξη ηνπ χςνπο 1.500 € αλά εμάκελν. Οη εηζθνξέο απηέο κπνξνχλ λα 

θαιπθζνχλ κε αληίζηνηρν ππνζηεξηθηηθφ εθπαηδεπηηθφ έξγν ζηα δχν Σκήκαηα 

Σν πνζφ απηφ αλαιχεηαη σο εμήο: 

Καηεγνξία Γαπάλεο                         Πνζφ € 

Αλαβάζκηζε Ζ/Τ                                   6.000 

Αλαβάζκηζε ινηπνχ εμνπιηζκνχ           4.000 

ΤΝΟΛΟ                                         10.000 

 

Άξζξν 10 

Γηάξθεηα Λεηηνπξγίαο 

Σν Πξφγξακκα ζα ιεηηνπξγήζεη κε ηελ παξνχζα κνξθή κέρξη ην αθαδεκατθφ έηνο 2012-

2013. 

 

Άξζξν 11 

Κφζηνο Λεηηνπξγίαο 

Απφ 1.1.2003 έσο 31.12.2004 ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΠΜ ζα θαιπθζεί κεξηθψο κε ην 

πνζφ ησλ 18000 € απφ ην ΔΚΣ ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ, ζχκθσλα κε ηηο δαπάλεο πνπ έρνπλ εγθξηζεί 

απφ ην Σερληθφ Γειηίν θαη αλαιχνληαη σο εμήο: 

Καηεγνξία Γαπάλεο                                             Πνζφ € 

Ακνηβέο δηδαζθφλησλ ΠΜ (εθηφο κειψλ ΓΔΠ)    12.000 

Γαπάλεο κεηαθηλήζεσλ                                         4.000 

Αλαιψζηκα                                                               2.000 

ΤΝΟΛΟ                                                             18.000 

Παξάιιεια κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, ην ΓΠΜ ζχκθσλα κε ηελ έγθξηζε ηνπ 

ΔΠΔΑΔΚ II, ζα εληζρπζεί κε πνζφ 38.000 € απφ ηηο παξαθάησ πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο: 
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Σνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ δχν Σκεκάησλ 

Υνξεγίεο απφ ηε βηνκεραλία θαη άιινπο εμσηεξηθνχο θνξείο. 

Φνηηεηηθέο εηζθνξέο κέρξη ηνπ χςνπο 1.500 € αλά εμάκελν. Οη εηζθνξέο απηέο κπνξνχλ λα 

θαιπθζνχλ κε αληίζηνηρν ππνζηεξηθηηθφ εθπαηδεπηηθφ έξγν ζηα δχν Σκήκαηα 

Μεηά ην έηνο 2004, ην εηήζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο, αλαβάζκηζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ 

ΓΠ.Μ., πνπ εθηηκάηαη ζηα 70.000 €, ζα θαιπθζεί απνθιεηζηηθά απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο 

άιιεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο θαη αλαιχεηαη αλά θαηεγνξία σο εμήο: 

Καηεγνξία Γαπάλεο                                                              Πνζφ € 

Ακνηβέο δηδαζθφλησλ ΠΜ (εθηφο κειψλ ΓΔΠ)                     22.000 

Ακνηβέο ινηπνχ πξνζσπηθνχ γηα ππνζηήξημε                           15.000 

Γαπάλεο αλακφξθσζεο πξνγξάκκαηνο                                     6.000 

Γαπάλεο αλαβάζκηζεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο                       10.000 

Γαπάλεο κεηαθηλήζεσλ θαη πξνζθιήζεσλ νκηιεηψλ                12.000 

Αλαιψζηκα                                                                                5.000 

ΤΝΟΛΟ                                                                               70.000 

 

Άξζξν 12 

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

Όια ηα ζέκαηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε θαη κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ λένπ 

Καλνληζκνχ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ πνπ ζα δηέπεη ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ΓΠΜ, ζα ξπζκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. 

Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Αζήλα, 3 Γεθεκβξίνπ 2003 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΠΔΣΡΟ Γ. ΔΤΘΤΜΗΟΤ 

 

Νόκνο Σξνπνπνίεζεο 

ΦΔΚ 

Αξ. Φύιινπ 569 

8 Μαΐνπ 2006 

Aξηζκ. 139489/Β7 (6) 

Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 120980/Β7 (ΦΔΚ 1844/η.Β΄/10.12.2003) ππ. απ. έγθξηζεο 

Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ησλ Σκεκάησλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Σειεπηθνηλσληψλ ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο ρνιήο 

Ννκηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε ηίηιν «Γηνίθεζε θαη Οηθνλνκηθή ησλ Σειεπηθνηλσληαθψλ 

Γηθηχσλ». 

 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 έσο 12 ηνπ λ. 2083/1992 (ΦΔΚ 159 η.Α΄) «Δθζπγρξνληζκφο 

ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο», ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 2 ηνπ λ. 2327/1995 (ΦΔΚ 156 η.Α΄) 

«Δζληθφ πκβνχιην Παηδείαο, θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

θαη ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 12 γ ηνπ λ. 2916/2001 (ΦΔΚ 114 η.Α΄) «Γηάξζξσζε ηεο αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ξχζκηζε ζεκάησλ ηνπ ηερλνινγηθνχ ηνκέα απηήο». 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 

Κπβεξλεηηθά φξγαλα» πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 

(ΦΔΚ Α 98). 
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3. Σελ ππ’ αξηζκ. 37876/Σ5 (ΦΔΚ 608 η. Β΄/26.4.2004) θνηλή απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ 

θαη ηεο Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπηηθψλ «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ 

Τθππνπξγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ». 

4. Σελ ππ’ αξηζκ. 120980/Β7 (ΦΔΚ 1844/η.Β΄/10.12.2003) ππ. απ. έγθξηζεο Γηαηκεκαηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ησλ Σκεκάησλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Σειεπηθνηλσληψλ ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, θαη 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο ρνιήο Ννκηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ 

Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε ηίηιν «Γηνίθεζε θαη Οηθνλνκηθή 

ησλ Σειεπηθνηλσληαθψλ Γηθηχσλ». 

5. Σν απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο Δηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Π.Μ.. «Γηνίθεζε 

θαη Οηθνλνκηθή ησλ Σειεπηθνηλσληαθψλ Γηθηχσλ» (4.7.2005). 

6. Σν απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο πγθιήηνπ ηνπ Δ.Κ.Π.Α. (24.11.2005). 

7. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο 

ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε: 

Σξνπνπνηνχκε ηελ ππ’ αξηζκ. 120980/Β7 (ΦΔΚ 1844/η.Β΄/10.12.2003) ππ. απ. έγθξηζεο 

Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ησλ Σκεκάησλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζηεκψλ ηεο ρνιήο Ννκηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Δζληθνχ θαη 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε ηίηιν «Γηνίθεζε θαη Οηθνλνκηθή ησλ 

Σειεπηθνηλσληαθψλ Γηθηχσλ» σο αθνινχζσο: 

1. Σν άξζξν 3 «Μεηαπηπρηαθνί Σίηινη» ζπκπιεξψλεηαη σο εμήο: 

ην ηέινο ηνπ άξζξνπ πξνζηίζεηαη ε θξάζε: «θαη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα ζην επηζηεκνληθφ 

αληηθείκελν ηνπ Γ.Π.Μ..». 

2. Σν άξζξν 5 «Υξνληθή Γηάξθεηα» αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ησλ θαηά ην άξζξν 3 ηίηισλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη: α) γηα ηελ 

απνλνκή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) ζε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) 

δηδαθηηθά εμάκελα εθ ησλ νπνίσλ ην ηέηαξην δηαηίζεηαη θπξίσο γηα ηελ εθπφλεζε 

κεηαπηπρηαθήο εξεπλεηηθήο ή ζπλζεηηθήο δηαηξηβήο. β) γηα ην Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα ζε έμη 

(6) ηνπιάρηζηνλ εμάκελα κεηά ηε ιήςε ηνπ Μ.Γ.Δ.» 

3. Σν άξζξν 6 «Πξφγξακκα Μαζεκάησλ» ζπκπιεξψλεηαη σο εμήο: 

ην ηέινο ηνπ άξζξνπ πξνζηίζεηαη ε πξφηαζε: «Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπφλεζε 

Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο είλαη ε θαηνρή ηνπ Μ.Γ.Δ. ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο ή άιινπ 

Μ.Γ.Δ. ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.». 

Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Αζήλα, 19 Απξηιίνπ 2006 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ 

Νόκνο Σξνπνπνίεζεο 

ΦΔΚ 

Αξ. Φύιινπ 3592 

31 Γεθεκβξίνπ 2014 

Αξηζκ. 209762/Ε1 

(2) 

Αληηθαηάζηαζε ηεο αξηζκ. 120980/Β7/03 (ΦΔΚ 1844 η. Β  / 10.12.2003) ππνπξγηθήο 

απφθαζεο φπσο έρεη ηξνππνηεζεί κε λεφηεξε απφθαζε θαη αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Γ.Π.Μ.) ησλ ηκεκάησλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Δζληθνχ θαη 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε ηίηιν «Γηνίθεζε θαη Οηθνλνκηθή ησλ 

Σειεπηθνηλσληαθψλ Γηθηχσλ» − Αλακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 

Έρνληαο ππφςε: 
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1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 114/2014 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ» (ΦΔΚ Α   181). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3685/2008 θαη ηδίσο ην άξζξν 6 (ΦΔΚ 148 Α  ) «Θεζκηθφ πιαίζην 

γηα ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 24 ηνπ 

Ν.3 696/2008 (ΦΔΚ 177 Α  ), ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 3794/2009 (ΦΔΚ 156 Α  ) θαη ηεο παξ. 

5 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 3848/2010 (ΦΔΚ 71 Α  ). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 89/2014 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη 

Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ Α   134). 

4.  Σηο  δηαηάμεηο  ηεο  παξ.  11α  ηνπ  άξζξνπ  80  ηνπ Ν. 4009/2011 (ΦΔΚ 195 Α  ) «Γνκή, 

ιεηηνπξγία, δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπνπδψλ θαη δηεζλνπνίεζεο ησλ αλσηάησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47, παξ. γ   

ηνπ Ν. 4025/2011 (ΦΔΚ 228 Α  ) θαη ηνπ άξζξνπ 5, παξ. 8 ηνπ Ν. 4076/2012 (ΦΔΚ 159 

Α  ), ηνπ άξζξνπ 34 παξ. 2 ηνπ  Ν. 4115/2013 (ΦΔΚ 24 Α  ). 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3374/2005 (Α   189) «Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ αλψηαηε 

εθπαίδεπζε, χζηεκα κεηαθνξάο θαη ζπζζψξεπζεο πηζησηηθψλ κνλάδσλ – Παξάξηεκα 

Γηπιψκαηνο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Κψδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 

Κπβεξλεηηθά Όξγαλα», πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (Α   98). 

7. Σελ ππνπξγηθή απφθαζε 175372/Τ1/29.10.2014 «Μεηαβίβαζε δηθαηψκαηνο Τπνγξαθήο 

“Με εληνιή Τπνπξγνχ” ζην Γεληθφ Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

ζηνπο Πξντζηακέλνπο Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ, Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Τπνπξγείνπ  Παηδείαο  θαη  Θξεζθεπκάησλ  θαη  ζηνπο  Πξντζηακέλνπο 

απηνηειψλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ». 

8. Σν Π.Γ. 85/2013 «Ίδξπζε, κεηνλνκαζία, αλαζπγθξφηεζε ρνιψλ θαη ίδξπζε Σκήκαηνο 

ζην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (ΦΔΚ 124 Α  ). 

9. Σελ αξηζκ. 120980/Β7/03 (ΦΔΚ 1844 η. Β  /10.12.2003) ππνπξγηθή  απφθαζε  πνπ  

αθνξά  ζην Γηαηκεκαηηθφ  Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ησλ ηκεκάησλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Δζληθνχ θαη 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε ηίηιν «Γηνίθεζε θαη Οηθνλνκηθή ησλ 

Σειεπηθνηλσληαθψλ Γηθηχσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 139489/Β7/06 (ΦΔΚ 

569 η. Β  /8.5.2006) ππνπξγηθή απφθαζε. 

10.  Σν  απφζπαζκα  πξαθηηθνχ  ηεο  ζπλεδξίαζεο ηεο  Δηδηθήο  Γηαηκεκαηηθήο  επηηξνπήο  

(ζπλεδξίαζε   

29ε/14.1.2014). 

11. Σν απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο πγθιήηνπ Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Δζληθνχ θαη 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ζπλεδξίαζε 31−07−2014). 

12. Σo αλακνξθσκέλν Δηδηθφ Πξσηφθνιιν πλεξγαζίαο. 

13. Σν αξηζκ. 818/06−06−2011 έγγξαθν ηεο ΑΓΗΠ απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη έρεη 

νινθιεξσζεί ε εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ 

ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

14. Σν αξηζκ. 1324/24−4−2014 έγγξαθν ηεο ΑΓΗΠ απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη έρεη 

νινθιεξσζεί ε εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ 

Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

15. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε 

βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ  

Πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε: 

Αληηθαζηζηνχκε ηελ αξηζκ. 120980/Β7/03 (ΦΔΚ 1844 η. Β  / 10.12.2003) ππνπξγηθήο 

απφθαζεο, σο αθνινχζσο: 

Άξζξν 1 

Γεληθέο Γηαηάμεηο 
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Σν Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Δζληθνχ 

θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζα ιεηηνπξγήζνπλ απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 

2014−15 αλακνξθσκέλν ην Γηαηκεκαηηθφ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ κε ηίηιν 

«Γηνίθεζε θαη Οηθνλνκηθή ησλ Σειεπηθνηλσληαθψλ Γηθηχσλ», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο απφθαζεο απηήο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3685/2008 (ΦΔΚ 148, η. Α  ) φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

Άξζξν 2 

Αληηθείκελν − θνπφο 

Αληηθείκελν ηνπ Γ.Π.Μ.. είλαη ε πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζηηο 

λέεο ηάζεηο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ ηερλνινγηθή, νηθνλνκηθή, ζεζκηθή, 

δηνηθεηηθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε. θνπφο ηνπ είλαη ε εμεηδίθεπζε πηπρηνχρσλ ζηα 

ζχγρξνλα ζπζηήκαηα ηειεπηθνηλσληαθψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο, δηνηθεηηθέο θαη ζεζκηθέο δηαζηάζεηο ηνπο. ηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλσλ ζηειερψλ γηα ηνπο κεγάινπο νξγαληζκνχο ή ππεξεζίεο γηα ην 

δεπηεξνγελή ηνκέα θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε θαζψο θαη ε δεκηνπξγηθή ζπκβνιή ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ηνκέσλ απηψλ πνπ εμειίζζνληαη ξαγδαία θαη απαηηνχλ δηεπηζηεκνληθέο 

γλψζεηο.  

Άξζξν 3 

Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο 

Σν Γ.Π.Μ. απνλέκεη Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) ζηε «Γηνίθεζε θαη 

Οηθνλνκηθή ησλ Σειεπηθνηλσληαθψλ Γηθηχσλ». 

Άξζξν 4 

Καηεγνξίεο Πηπρηνχρσλ 

ην Γ.Π.Μ.. γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ησλ Σκεκάησλ ρνιψλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, 

Πνιπηερληθψλ ρνιψλ, Οηθνλνκηθψλ ρνιψλ θαη Γηνίθεζεο Α.Δ.Η ηεο εκεδαπήο θαη 

αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγψλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο.  

Άξζξν 5 

Υξνληθή δηάξθεηα 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απνλνκή ηνπ ΜΓΔ νξίδεηαη ζε ηέζζεξα (4) εμάκελα. 

Άξζξν 6 

Πξφγξακκα Μαζεκάησλ 

Σν ζχλνιν ησλ Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ (ECTS) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 

Μ.Γ.Δ. αλέξρνληαη ζε 120 επξσπατθέο πηζησηηθέο κνλάδεο ECTS, ηα νπνία επηιέγνληαη 

απφ ηνλ ελδεηθηηθφ θαηάινγν. 

Γηα ηε ιήςε ηνπ ΜΓΔ νη θνηηεηέο νθείινπλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα εμεηαζηνχλ 

επηηπρψο ζε 10 ππνρξεσηηθά, 6 καζήκαηα νκνγελνπνίεζεο θαη 4 επηινγήο απφ ην ζχλνιν 

ησλ ππνινίπσλ καζεκάησλ θαη λα ζπγγξάςνπλ δηπισκαηηθή εξγαζία θαηά ην Γ   εμάκελν 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Σα καζήκαηα νκνγελνπνίεζεο ζηνρεχνπλ ζηελ άκβιπλζε ησλ 

δηαθνξψλ γλσζηηθνχ ππνβάζξνπ ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ (ιφγσ ηεο πξνέιεπζήο ηνπο 

απφ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 4 Σκήκαηα). Σα καζήκαηα νκνγελνπνίεζεο ζεσξνχληαη 

Τπνρξεσηηθά ζην ΓΠΜ. 
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Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία (ζπλνιηθφο θφξηνο 22 ECTS) πινπνηείηαη ζην εμάκελν Γ  .χλνιν 

επξσπατθψλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ: 120 ECTS 

ε θάζε εμάκελν αληηζηνηρνχλ 30 πηζησηηθέο κνλάδεο ECTS νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

εμήο θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ: 

Δμάκελν 1: 6 (έμη) Μαζήκαηα Οκνγελνπνίεζεο 
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Δμάκελν 2:  4  (ηέζζεξα)  Τπνρξεσηηθά  Μαζήκαηα,  2  (δχν) Μαζήκαηα Δπηινγήο  

Δμάκελν 3:  4  (ηέζζεξα)  Τπνρξεσηηθά  Μαζήκαηα,  2  (δχν) Μαζήκαηα Δπηινγήο 

Δμάκελν 4:  2 (δχν) Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα, Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

Ζ αλαθαηαλνκή ησλ καζεκάησλ ζην πξφγξακκα κεξηθήο θνίηεζεο ζα γίλεηαη κε 

απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ. 

Άξζξν 7 

Αξηζκφο εηζαθηέσλ 

Ο αξηζκφο εηζαθηέσλ ζην πξφγξακκα νξίδεηαη θαη’ αλψηαην φξην ζε 50 θαη’ έηνο. Ο 

αθξηβήο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ ζα θαζνξίδεηαη εηεζίσο απφ ηελ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή 

Δπηηξνπή ηνπ Γ.Π.Μ.. 

Άξζξν 8 

Πξνζσπηθφ 

 Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Γ.Π.Μ.. ζα απαζρνιεζνχλ κέιε ΓΔΠ ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ 

Σκεκάησλ ή άιισλ ηκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο, θαζψο θαη άιιεο θαηεγνξίεο 

δηδαζθφλησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 3685/2008 (ΦΔΚ 148 Α  ). 

Άξζξν 9 

Τιηθνηερληθή Τπνδνκή 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Γ.Π.Μ. απφ ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ δχν Σκεκάησλ απηή 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη σο εμήο: 

•  Δξγαζηήξην Ζ/Τ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Σει/ληψλ 

• Δξγαζηήξην Σειεπηθνηλσληψλ. 

• Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ 

• Γηθηπαθή θαη ππνινγηζηηθή ησλ Σκεκάησλ. 

Άξζξν 10 

Γηάξθεηα Λεηηνπξγίαο 

Σν Γ.Π.Μ.. ζα ιεηηνπξγήζεη κέρξη ην αθαδεκατθφ έηνο 2020−21 κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξ. 11α ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4009/2011 (ΦΔΚ 195 Α  ), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

Άξζξν 11 

Κφζηνο Λεηηνπξγίαο 

χκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 3685/2008 (ΦΔΚ 148 Α  ) ην 65  ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜ αθνξά ζηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

72.000 επξψ θαη αλαιχεηαη σο εμήο:  

ΔΗΓΟ ΓΑΠΑΝΖ ΠΟΟ, 

Δπξώ 

Ακνηβέο-Απνδεκηψζεηο δηνηθεηηθνχ, δηδαθηηθνχ θαη 

ηερληθνχ πξνζσπηθνχ 

45.000 

Γαπάλεο γηα αλαιψζηκα θαη άιιεο πξνκήζεηεο 5.000 

Δμνπιηζκφο 7.000 

Γεληθέο δαπάλεο 15.000 

ύλνιν 72.000 

 

Σν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζα θαιχπηεηαη απφ 

δίδαθηξα, εξεπλεηηθά, επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, ρνξεγίεο, δσξεέο θηι. 

Άξζξν 12 

Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο 

Οη εηζαρζέληεο κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο κέρξη θαη ην αθαδεκατθφ έηνο 2013−2014 ζα 

νινθιεξψζνπλ ηηο ζπνπ−δέο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο. Όζα ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε, ξπζκίδνληαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θαζψο θαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία 

.Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
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Μαξνχζη, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 

 

Με εληνιή Τπνπξγνχ 

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΤΡΗΑΕΖ 


