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ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

Το 2019 ιδρύθηκε στο Τμήμα Πολιτισμικής 
Τεχνολογίας και Επικοινωνίας το 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα 
Πληροφορικής» που εστιάζει σε μοντέρνες 
και αναδυόμενες τεχνολογίες αιχμής στο 
χώρο της Πληροφορικής. Πρόκειται για ένα 
φιλόδοξο και καλά σχεδιασμένο 
πρόγραμμα σπουδών που στόχο έχει την 
κατάλληλη προετοιμασία επιστημόνων 
που προσανατολίζονται προς μια 
ερευνητική ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, 
εξοπλίζοντάς τους με τα κατάλληλα εφόδια 
για την κάλυψη της ανάγκης αυτής για την 

Ελληνικής κοινωνίας. Το εν λόγω ΠΜΣ είναι κατάλληλο για προετοιμασία 
φοιτητών/τριων που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν Διδακτορικές Σπουδές, αλλά και 
σε αυτούς/ες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες που 
σχετίζονται με ερευνητικές ικανότητες όπως: 

• Οργάνωση και διεξαγωγή έρευνας στα Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής. 

• Ανάπτυξη ακαδημαϊκών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των φοιτητών/τριων, 
ώστε να μελετούν, καταγράφουν, δημοσιεύουν και παρουσιάζουν τα 
αποτελέσματα της έρευνάς τους. 

• Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και προσέλκυσης 
ερευνητικών/αναπτυξιακών πόρων. 

• Επιτυχή ένταξη των φοιτητών/τριων σε ερευνητική ομάδα, με ομαλή 
συνεργασία, ανάληψη πρωτοβουλιών και εν τέλει αυτοδυναμία όσον αφορά 
το ερευνητικό προφίλ τους. 

Με τους στόχους αυτούς, σας καλωσορίζουμε στον οδηγό σπουδών του ΠΜΣ μέσω 
Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής», ελπίζοντας ότι οι σελίδες του θα είναι 
κατατοπιστικές και να σας βοηθήσει να διαμορφώσετε πλήρη εικόνα για τους 
σκοπούς και τους στόχους του.  

Ο ιστότοπος του ΠΜΣ είναι ο: https://ics.aegean.gr 

 
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ  
Χρήστος-Νικόλαος Αναγνωστόπουλος  
Καθηγητής ΤΠΤΕ  

  

http://ics.aegean.gr/
https://ics.aegean.gr/
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1 ΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΔΙΚΤΥΟ 

 

 

 

1.1 Πανεπιστήμιο Αιγαίου  
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύθηκε το 1984 (ΠΔ 83/1984) με τα πρώτα Τμήματά του 
να εκκινούν την λειτουργία τους από το 1985 έως το 1994. Κατά την πρώτη φάση 
ανάπτυξής του ιδρύθηκαν επτά Τμήματα σε τέσσερα νησιά, την Λέσβο, την Χίο, την 
Σάμο και την Ρόδο. 

Από το 1997 έως το έτος 2000 υλοποιήθηκε η δεύτερη φάση ανάπτυξης με την 
ίδρυση εννέα ακόμη Τμημάτων φτάνοντας τα δεκαέξι Τμήματα που συνοδεύτηκε με 
την χωρική επέκταση στο νησί της Σύρου. Το 2009 λειτούργησε νέο Τμήμα με το 
συνολικό πλήθος Τμημάτων να ανέρχεται στα δεκαεπτά και την προσθήκη της 
Λήμνου στο δίκτυο των νησιών με Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

Σήμερα, τριάντα χρόνια μετά,  με 18 Τμήματα, 38 Προγράμματα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, Θερινά Σχολεία και Μαθήματα Δια-βίου Μάθησης,  το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου κατατάσσεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας. 
Διοικητική έδρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η Μυτιλήνη, ενώ Σχολές και 
Τμήματά του λειτουργούν σήμερα στις νησιωτικές πόλεις της Μυτιλήνης, της Χίου, 
του Καρλοβάσου, της Ρόδου, της Ερμούπολης και της Μύρινας, συγκροτώντας ένα 
Πανεπιστήμιο - Δίκτυο που καλύπτει όλους τους Νομούς του Αιγαίου. Η αποστολή 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενός δημοσίου Πανεπιστημίου στην 
Ελλάδα, προσδιορίζεται από τρεις άξονες: Εκπαίδευση, Έρευνα και Κοινωνική 
προσφορά:  

Κύριο χαρακτηριστικό των τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η ανάπτυξη 
νέων γνωστικών αντικειμένων, συνήθως διεπιστημονικών, τα οποία ανταποκρίνονται 
τόσο στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής και παγκόσμιας κοινωνίας, όσο και στις 
απαιτήσεις και προσδοκίες των φοιτητών του για σπουδές υψηλής επιστημονικής 
αξίας, σε συνδυασμό με άριστες προοπτικές επαγγελματικής ανάδειξης. 

 

http://ics.aegean.gr/
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1.2 Ιστορία  
Η Ίδρυση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιστορικά, έχει τις ρίζες της στα 1918, όταν, στο 
ευρύτερο πλαίσιο των εθνικών και οικονομικών ανακατατάξεων που ακολούθησαν 
την ανακωχή του Μούδρου (17/30 Οκτώβρη 1918),  η Ελλάδα εξουσιοδοτείται από 
το Συμβούλιο των Τεσσάρων Μεγάλων Δυνάμεων, τον Απρίλιο του 1919, να 
καταλάβει στρατιωτικά την περιοχή της Σμύρνης. 
Τότε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, 
προτείνει την ίδρυση νέου Πανεπιστημίου. Ενόψει, επομένως, της οριστικοποίησης 
των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας επί της «Ζώνης της Σμύρνης», ο 
διαπρεπής μαθηματικός υποβάλλει, στις 20 Οκτωβρίου του 1919, «Σχέδιον περί 
ιδρύσεως νέου πανεπιστημίου εν Ελλάδι, υποβληθέν εις την ελληνικήν Κυβέρνησιν». 
Προτείνει την ίδρυση Ιωνικού Πανεπιστημίου βασιζόμενος στην επέκταση της 
ελληνικής επικράτειας και στο αδιαμφισβήτητο δεδομένο ότι ο ελληνικός κόσμος 
είναι διαμεσολαβητής του σλαβικού και τουρκο-αραβικού κόσμου και του κόσμου 
της Δύσης. Ο διεθνούς κύρους επιστήμονας θεωρεί ότι η Αθήνα ως το μοναδικό 
κέντρο παιδείας του Ελληνισμού, δεν επαρκεί πλέον για τις ανάγκες του, ιδιαίτερα 
ως προς το ανατολικό του σκέλος. Προτείνει δε τρεις πιθανές έδρες για την ίδρυση 
του νέου Πανεπιστημίου: τη Σμύρνη, τη Θεσσαλονίκη και τη Χίο, με ευάριθμα για το 
καθένα συνηγορούντα κριτήρια επιλογής. To Ιδρυτικό Διάταγμα του Πανεπιστημίου 
Σμύρνης εκδίδεται την 1η Δεκεμβρίου του 1920 από την' Υπατη Αρμοστεία της 
Ελλάδας.  
 

 
 
Επίσημος οργανωτής διορίζεται ο Κωνσταντίνος Στ. Καραθεοδωρή. Τα πρώτα σχέδια 
προβλέπουν ίδρυση Σχολών που θα σχετίζονται με την αξιοποίηση της περιοχής, ως 
νευραλγικού σημείου για τον υπερπόντιο ελληνισμό, ενώ στην τελική πορεία των 
εργασιών το Πανεπιστήμιο κρίνεται εφάμιλλο των μεγάλων ευρωπαϊκών 
Πανεπιστημίων. Παρόλα αυτά δεν μπόρεσε ποτέ να λειτουργήσει λόγω της 
Μικρασιατικής καταστροφής. 
 

1.3 Παροχές Μέριμνας  
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στοχεύοντας στη διασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών 
διαβίωσης για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, αλλά και στην προαγωγή της 

http://ics.aegean.gr/
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πολιτισμικής - κοινωνικής ανάπτυξης και της σωματικής και ψυχικής υγείας και 
ψυχαγωγίας, κατά τη διάρκεια της φοίτησης, υποστηρίζει μια σειρά από υπηρεσίες 
και παροχές. 

 

1.3.1 Σίτηση  

Σε όλες τις ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και στα έξι νησιά, 
λειτουργούν Λέσχες σίτισης, οι οποίες παρέχουν πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό 
γεύμα. Οι Λέσχες λειτουργούν καθημερινά και Σαββατοκύριακα και αργίες, από την 
1η Σεπτεμβρίου έως την 30η Ιουνίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, εκτός από τις ημέρες 
των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου παρέχει το δικαίωμα δωρεάν σίτισης σε ορισμένο αριθμό 
φοιτητών/φοιτητριών. Ο αριθμός αυτός εξαρτάται από την κάλυψη ή μη από 
τους/τις  αιτούντες/ούσες των κριτηρίων που θέτει ο Νόμος αλλά και από το ύψος 
του σχετικού κονδυλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Ωστόσο και στους/στις φοιτητές/τριες που δεν σιτίζονται δωρεάν δίνεται η 
δυνατότητα χρήσης της Λέσχης, ανεξαρτήτως κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, 
με την καταβολή  του ποσού των δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,5€) την ημέρα και 
για τα τρία (3) γεύματα. 
Η ελληνική νομοθεσία ορίζει προϋποθέσεις για τη δωρεάν σίτιση, με βάση τις οποίες 
επιλέγονται οι δυνάμει δικαιούχοι δωρεάν σίτισης, ενώ θέτει και τα κριτήρια 
κατάταξης των δικαιούχων σε σειρά προτεραιότητας. Με βάση την κατάταξη αυτή, 
παρέχεται δωρεάν σίτιση στον αριθμό φοιτητών/φοιτητριών που επιτρέπει το ύψος 
του προϋπολογισμού. 

Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, επιπλέον, εφαρμόζεται διαδικασία διαρκούς 
ανανέωσης (ανά 15ήμερο) της κατάστασης δικαιούχων, ώστε φοιτητές/τριες που 
δεν κάνουν χρήση του δικαιώματός τους για δωρεάν σίτιση να αναπληρώνονται από 
επιλαχόντες/ούσες φοιτητές/τριες. 
Αιτήσεις για δωρεάν σίτιση υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ειδικό πληροφοριακό 
σύστημα, καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. 
Δεν απαιτείται η κατάθεση δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή στα Γραφεία 
Φοιτητικής Μέριμνας. 

Οι αιτήσεις για δωρεάν σίτιση/στέγαση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Τα δικαιολογητικά εισάγονται στο σύστημα ως 
αρχεία σε μορφή PDF. 
 

Δωρεάν σίτιση δικαιούνται οι ενεργοί/ές φοιτητές/τριες*, προπτυχιακοί/ές, 
μεταπτυχιακοί/ές, υποψήφιοι/ες διδάκτορες, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, 
μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αντίστοιχα και είναι: 

• άγαμοι/ες κάτω των 25 ετών με οικογενειακό εισόδημα κάτω των €45.000. 
Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά €5.000 για κάθε επιπλέον παιδί της 
οικογένειας. Επιπρόσθετα προσαυξάνεται κατά €3.000 ανά επιπλέον παιδί 
της οικογένειας που είναι ενεργός/ή* φοιτητής/τρια. 

http://ics.aegean.gr/
https://merimna.aegean.gr/sitstegresults/
https://merimna.aegean.gr/sitisistegasi2016/login.php
https://merimna.aegean.gr/sitisistegasi2016/login.php
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• έγγαμοι/ες με εισόδημα κάτω των €45.000. Το όριο αυτό προσαυξάνεται 
κατά €5.000 για κάθε ανήλικο παιδί της οικογένειας. 

• άγαμοι/ες άνω των 25 ετών με εισόδημα κάτω των €25.000. 

Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνονται κατά 10% σε περίπτωση που η 
μόνιμη κατοικία της οικογένειας και το Τμήμα φοίτησης βρίσκονται στον ίδιο Δήμο. 

Ειδικές περιπτώσεις 

Κατά προτεραιότητα σιτίζονται φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες: 

• λαμβάνουν επίδομα ανεργίας οι ίδιοι/ες ή κάποιος γονέας (για φοιτητές/τριες 
άγαμους/ες που δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος ηλικίας) ή οι σύζυγοι εφόσον 
είναι έγγαμοι/ες. 

• είναι μέλη πολύτεκνης οικογένειας ή οικογένειας με τρία εν ζωή τέκνα. 
• έχουν αδελφό/ή προπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια (για απόκτηση πρώτου 

πτυχίου) που σπουδάζει σε πόλη διαφορετική της μόνιμης κατοικίας της 
οικογένειας. 

• έχουν χάσει ένα ή και τους δύο γονείς και δεν υπερβαίνουν το 25ο έτος της 
ηλικίας τους. 

• είναι παιδιά άγαμης μητέρας με ένα τουλάχιστον, κάτω των 25 ετών, μη 
αναγνωρισθέν παιδί. 

• πάσχουν από σοβαρή ασθένεια ή έχουν μέλος της οικογένειας (γονέα, 
αδελφό/ή, σύζυγο ή τέκνο) με αναπηρία. 

• είναι παιδιά θυμάτων τρομοκρατίας και δεν υπερβαίνουν το 25ο έτος της 
ηλικίας τους. 

Τα δικαιολογητικά πρέπει να σαρωθούν (σκαναριστούν) σε αρχεία μορφής pdf και να 
επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση, η οποία υποβάλλεται στη 
διεύθυνση https://merimna.aegean.gr/sitisistegasi. 

 

1.3.2 Στέγαση 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει την δυνατότητα δωρεάν στέγασης ορισμένου αριθμού 
φοιτητών/φοιτητριών σε κάθε νησί. Ο αριθμός αυτός εξαρτάται από τις διαθέσιμες 
υποδομές ή το ύψος του διαθέσιμου σχετικού κονδυλίου. 

Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διαθέτει 672 κλίνες για τη στέγαση των 
φοιτητών και φοιτητριών, κατανεμημένες ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα (μόνο στη 
Λεσβο 163). Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για δωρεάν στέγαση ξεκινά κάθε χρόνο 
με την έναρξη της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και λήγει σε 
ημερομηνία που καθορίζει η Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας. 
Το δικαίωμα δωρεάν στέγασης αφορά στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Όσοι/ες έχουν 
επιλεγεί ως δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση και δικαιολογητικά για 
την ανανέωση του δικαιώματος δωρεάν στέγασης. Η νέα υποβολή αίτησης 
αποσκοπεί στην επικαιροποίηση των δεδομένων κάθε υποψήφιου/ας αλλά και της 
σειράς κατάταξης των ενδιαφερομένων, μετά από τις αποχωρήσεις αποφοίτων και 
την προσέλευση πρωτοετών. Οι πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες υποβάλλουν 

http://ics.aegean.gr/
https://merimna.aegean.gr/sitisistegasi
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αίτηση κατά την εγγραφή τους. Οι πίνακες δικαιούχων δωρεάν στέγασης και των 
επιλαχόντων/ουσών ανακοινώνονται το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, μετά την 
ολοκλήρωση των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών. Οι δικαιούχοι 
δωρεάν στέγασης διατηρούν το δικαίωμά τους μέχρι την 30η Ιουνίου του τρέχοντος 
ακαδημαϊκού έτους και από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του 
επόμενου ακαδημαϊκού έτους. 

Δικαίωμα κατάθεσης αίτησης για δωρεάν στέγαση έχουν: 

• Ενεργοί φοιτητές και φοιτήτριες προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι 
διδάκτορες, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή 
διδακτορικού τίτλου αντίστοιχα. 

• Οι παραπάνω φοιτητές και φοιτήτριες που οι ίδιοι ή η οικογένεια τους δεν 
διαθέτουν ιδιόκτητη οικία ή έχουν την επικαρπία οικίας στην πόλη που 
εδρεύει η σχολή τους και σε απόσταση μικρότερη των 40 χιλιομέτρων από 
αυτή και ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους (ιδιόκτητης ή μισθωμένης) είναι σε 
απόσταση μεγαλύτερη των 40 χιλιομέτρων από την έδρα του Τμήματος τους. 

1.3.3 Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

Δικαίωμα έχουν οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι 
διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, 
δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του 
ν. 4368/2016 (Α' 83). Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής της 
περίθαλψης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας. 

 

1.3.4 Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος 
υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το 
στεγαστικό επίδομα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο 
φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος 
άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε 
ισχύ και να είναι και κάτοχος Α.Φ.Μ. Διευκρινίζεται ότι η υπηκοότητα αφορά μόνο 
στο πρόσωπο του φοιτητή και όχι στων γονέων ή κηδεμόνων αυτού. 

  Α. Διαδικασία υποβολής της αίτησης 

Η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο του επιδόματος, δηλαδή το πρόσωπο που 
θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 
4172/2013 (Α’ 167). Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος 
του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής και τον εμφανίζει ως 
προστατευόμενο μέλος. 

http://ics.aegean.gr/
http://www.aegean.gr/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%82#collapse-1-2
https://stegastiko.minedu.gov.gr/
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Κατ` εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον: α) είναι ορφανός από 
τους δύο γονείς ή β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή γ) είναι πάνω από 
είκοσι πέντε (25) ετών, ή δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και 
δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 
167). 

Για την είσοδό του στην ηλεκτρονική εφαρμογή ο δικαιούχος (γονέας ή φοιτητής) θα 
χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που του 
χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet. Η εισαγωγή 
των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των 
στοιχείων του. Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης 
τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) τον αριθμό της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ του φοιτητή  β) τον Αριθμό 
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του φοιτητή και του έτερου γονέα, εάν δικαιούχος 
είναι ο γονέας, ενώ στη περίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής δηλώνει μόνο 
τον ΑΦΜ του/της συζύγου του (αν υφίσταται) γ) τον αριθμό του ηλεκτρονικού 
μισθωτηρίου συμβολαίου, δ) τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ) 
καθώς και στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, e-mail). 

 

1.4 Φοιτητικές ομάδες 
Με πρωτοβουλία φοιτητών και φοιτητριών καθώς και άλλων μελών της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, έχει δημιουργηθεί ένα πλήθος φοιτητικών ομάδων, οι οποίες αποτελούν 
πυρήνες ζωής και πολιτισμού και για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και για τις τοπικές 
κοινωνίες των νησιών του Πανεπιστημίου. Επίσης, έχουν δημιουργηθεί φοιτητικές 
δικτυακές πύλες (portals), οι οποίες παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες και ευκαιρίες 
επικοινωνίας. Εκτός, λοιπόν, από τις σπουδές και τους Συλλόγους, υπάρχει η 
δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών και φοιτητριών σε ομάδες που ασχολούνται 
με τον χορό, το θέατρο, τη μουσική και με πλήθος άλλων δραστηριοτήτων για την 
ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών με βάση τα ενδιαφέροντά τους.  

• Αστρονομική ομάδα 

• Θεατρική - ΑΥΛΑΙΑ 

• Θεατρική - ΠΡΟΒΑ 

• Θεατρική - ΤΕΧΝΗΤΕΣ 

• Θεατρική - ΦΩΣ 

• Καταδυτική ομάδα - ΤΡΙΤΩΝ 

• Κινηματογραφική Συμμορία 

• Ομάδα Μουσικής 

• Μπαλέτο 

• Ομάδα Ξιφασκίας 

• Ομάδα Ζωγραφικής ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ 

• Οµάδα Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος - Δρυάδες 

• Ράδιο ΛΟΦΟΣ 

• Φωτογραφική ομάδα "36 ΚΑΡΕ" 

• Χορευτική Ομάδα ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 

http://ics.aegean.gr/
http://www.aegean.gr/%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82/%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82/%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://www.aegean.gr/%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82/%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82/%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%B1
http://www.aegean.gr/%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82/%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82/%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B1
http://www.aegean.gr/%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82/%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82/%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%83
http://www.aegean.gr/%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82/%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82/%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%86%CF%89%CF%83
http://www.aegean.gr/%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82/%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BD
http://www.aegean.gr/%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82/%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82/%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://www.aegean.gr/%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82/%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82/%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://www.aegean.gr/%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82/%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82/%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%BF
http://www.aegean.gr/%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82/%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82/%CE%BE%CE%B9%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.aegean.gr/%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82/%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82/%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B6%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B6%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B6%CF%89
http://www.aegean.gr/%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82/%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82/%CE%BF%C2%B5%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82
http://www.aegean.gr/%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82/%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82/%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%83
http://www.aegean.gr/%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82/%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-36-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5
http://www.aegean.gr/%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82/%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82/%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%83
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• Χορευτικός Σύλλογος ΟΡΦΕΑΣ 

• Σύγχρονου Χορού 

 

 

1.5 Αιγαιακός Πανεπιστημιακός Αθλητισμός  
Ο «Αιγαιακός Πανεπιστημιακός Aθλητισμός» δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές και 
στις φοιτήτριες να ασχοληθούν ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις αθλητικές 
προτιμήσεις τους με ένα πλήθος αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Με τη 
συμμετοχή στις αντιπροσωπευτικές πανεπιστημιακές ομάδες ατομικών και 
ομαδικών αθλημάτων του τομέα, υπάρχει η δυνατότητα εκπροσώπησης του 
Πανεπιστημίου σε πανελλήνιες πανεπιστημιακές αθλητικές διοργανώσεις και σε 
ευρωπαϊκές ή παγκόσμιες Πανεπιστημιάδες. Υπάρχουν σε σταθερή βάση 
δραστηριότητες συγκεκριμένων αθλημάτων που οργανώνονται ανά νησί. Ανάλογα 
με το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από φοιτητές και φοιτήτριες, οργανώνονται 
δραστηριότητες και σε πρόσθετα αθλήματα, συχνά με τεχνική υποστήριξη από 
φοιτητές ή φοιτήτριες με αποδεδειγμένη εμπειρία και διαδρομή πρωταθλητισμού 
στο εκάστοτε άθλημα. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22510 36016 ή 
επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://sports.aegean.gr 

  

 

http://ics.aegean.gr/
http://www.aegean.gr/%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82/%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82/%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%B5%CE%B1%CF%83
http://www.aegean.gr/%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82/%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82/%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%85
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1.6 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Από την έναρξη της λειτουργίας της (1986), η Βιβλιοθήκη ανταποκρίθηκε με επιτυχία 
στην πρόκληση του συγκερασμού των αντίρροπων τάσεων που επιβάλλει η 
γεωγραφική διασπορά των Παραρτημάτων της και η ανάγκη ύπαρξης μίας ενιαίας 
Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης με κοινή πολιτική σε θέματα βιβλιοθηκονομίας και 
επεξεργασίας του υλικού και σε θέματα στρατηγικής, σχεδιασμού και ανάπτυξης. 

Οι στόχοι της Βιβλιοθήκης δεν περιορίζονται στις κλασσικές επιδιώξεις μίας 
Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης, δηλαδή στην υποστήριξη και θεραπεία της εκπαιδευτικής 
και ερευνητικής διαδικασίας των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, αλλά, λόγω 
των ιδιαιτεροτήτων του χώρου στον οποίο λειτουργεί (πλούσια πνευματική και 
πολιτιστική παράδοση), επεκτείνονται και στην ανάδειξη, προβολή και διάσωση του 
πνευματικού πλούτου του ελληνικού αρχιπελάγους. 

Η Βιβλιοθήκη ταυτόχρονα φιλοδοξεί να άρει τη γεωγραφική απομόνωση των νησιών 
του Αιγαίου, παρέχοντας στους/στις χρήστες/χρήστριες της σύγχρονες υπηρεσίες 
πληροφόρησης προκειμένου να αναδειχθεί σε Βιβλιοθήκη–Κέντρο Πληροφόρησης, 
όχι μόνο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά του Αιγαιακού χώρου συνολικά. Το 
Παράρτημα Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης (Ίμβρου 3, Μυτιλήνη) λειτουργεί από το 1986 
παράλληλα με την έναρξη λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη και 
στεγάζεται σε κτίριο τριών (3) ορόφων. 

Το ισόγειο λειτουργεί ως χώρος υποδοχής και σημείο εξυπηρέτησης των χρηστών 
(γκισέ) και παρέχονται οι υπηρεσίες δανεισμού, επιστροφής και κράτησης βιβλίων, 
ενώ παράλληλα εκτίθεται η συλλογή των παλαιών τευχών από τα έντυπα 
επιστημονικά περιοδικά του Παραρτήματος. Στη διάθεση των χρηστών διατίθεται 
ένας (1) σταθμός εργασίας. Στο ισόγειο βρίσκονται τα ντουλάπια φύλαξης 
προσωπικών αντικειμένων, στα οποία οι χρήστες κλειδώνουν τα προσωπικά τους 
αντικείμενα κατά την είσοδό τους στο Παράρτημα. Επίσης υπάρχουν τα γραφεία 
καταλογογράφησης και επεξεργασίας του υλικού του Παραρτήματος. 

Στον πρώτο όροφο του κτιρίου βρίσκεται ένα μέρος του βιβλιοστασίου (οι κατηγορίες 
ταξινόμησης Dewey 000 έως 599) και η έντυπη συλλογή της γκρίζας βιβλιογραφίας, 
δηλαδή οι πτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες που εκπονούνται στα 
Τμήματα του Πανεπιστημίου που βρίσκονται στην Μυτιλήνη. Στη διάθεση των 
χρηστών διατίθενται τέσσερα (4) τερματικά χρηστών για αναζήτηση και ένα 
φωτοτυπικό μηχάνημα για χρήστες. 

Στο δεύτερο όροφο βρίσκονται το υπόλοιπο μέρος του βιβλιοστασίου (οι κατηγορίες 
ταξινόμησης Dewey 600 έως 999), η συλλογή του πληροφοριακού υλικού, τα 
εκθετήρια με τα τεύχη του τρέχοντος έτους των επιστημονικών περιοδικών και το 
αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης. Στη διάθεση των χρηστών διατίθενται σαράντα (40) 
θέσεις αναγνωστηρίου και δύο (2) τερματικά χρηστών για αναζήτηση, ενώ υπάρχει 
και αίθουσα με εξοπλισμό προβολής οπτικοακουστικού υλικού. 

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης αποτελείται από 36.850 τίτλους βιβλίων και 73 
συνδρομές έντυπων επιστημονικών περιοδικών, συναφών με τα γνωστικά 
αντικείμενα των Σχολών και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου που εδρεύουν στην 
Μυτιλήνη. Επίσης διαθέτει τη συλλογή της Γκρίζας Βιβλιογραφίας που εκπονείται στα 
Τμήματα του Πανεπιστημίου που βρίσκονται στην Μυτιλήνη, τη συλλογή των 

http://ics.aegean.gr/
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συγγραμμάτων που διανέμονται στους φοιτητές των Τμημάτων της Μυτιλήνης μέσω 
του προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας ΕΥΔΟΞΟΣ, καθώς και άλλες ειδικές 
συλλογές, όπως: πληροφοριακό υλικό σημειώσεις διδασκόντων, οπτικοακουστικό 
υλικό, χάρτες, κ.α. 

Η Βιβλιοθήκη έχει οργανωμένο το υλικό της σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 
ταξινόμησης και καταλογογράφησης. Συγκεκριμένα, το υλικό είναι ταξινομημένο 
σύμφωνα με το Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης DEWEY (Dewey Decimal 
Classification) και καταλογογραφημένο σύμφωνα με τους Αγγλο-Αμερικάνικους 
Κανόνες Καταλογογράφησης (AACR 2), χρησιμοποιώντας τις θεματικές επικεφαλίδες 
της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Library of Congress). Η καθιέρωση των ονομάτων 
γίνεται από το Library of Congress Name Authorities και από τον Κατάλογο 
Καθιερωμένων Ονομάτων Φυσικών Προσώπων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 
Ελλάδας. Η αναζήτηση του υλικού είναι δυνατή τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και στον 
ενιαίο κατάλογο των έξι (6) Παραρτημάτων Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Το Παράρτημα Μυτιλήνης προσφέρει επίσης πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό 
ηλεκτρονικών βάσεων και περιοδικών.  
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2 ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
To Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Τ.Ε.) ανήκει στη Σχολή 
Κοινωνικών Επιστημών, εδρεύει στην πόλη της Μυτιλήνης και δέχεται φοιτητές από 
το 1ο και 4ο επιστημονικό πεδίο. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, έχει αρχίσει να αναπτύσσεται, σε παγκόσμιο επίπεδο, η 
Πολιτισμική Πληροφορική, ένα καινοτόμο και δυναμικό περιβάλλον, όπου οι Νέες 
Τεχνολογίες αξιοποιούνται για την ανάλυση, μελέτη και προβολή του πολιτισμού 
καθώς και για τη δημιουργία νέων πολιτισμικών τάσεων. 

Ως αποτέλεσμα της νέας αυτής επιστημονικής δυναμικής, ιδρύθηκε, το 2000, το 
Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας – μοναδικό στην Ελλάδα- με στόχο 
την καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τον πολιτισμό και την πολιτισμική 
κληρονομιά και την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής σε θέματα 
πολιτισμού και πολιτισμικής διαχείρισης. 

Συγκεκριμένα, το Τμήμα εστιάζει στις μεθόδους και στις τεχνικές, με τις οποίες η 
ψηφιακή τεχνολογία αναπαριστά, αναδιαμορφώνει και αναδεικνύει τον πολιτισμό, 
στοχεύοντας στην εκπαίδευση επιστημονικού δυναμικού και στελεχών που θα 
συνδυάζουν τη δημιουργική παραγωγή ποιοτικού και πολιτιστικού περιεχομένου με 
τις τεχνολογίες πληροφορικής και πολυμέσων. 

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας αποτελεί χαρακτηριστικό 
παράδειγμα ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, όπου η διεπιστημονικότητα γίνεται 
καθημερινή πράξη μέσα από τη γόνιμη σύνθεση των επιμέρους γνωστικών 
αντικειμένων που το Τμήμα θεραπεύει, αποδεικνύοντας έτσι το σημαντικό του ρόλο 
στη διαμόρφωση, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, των σχετικών 
ερευνητικών πεδίων. 

Στόχος του Τ.Π.Τ.Ε. είναι η Εκπαίδευση Νέων Επιστημόνων στον συνδυασμό των  
Τεχνολογιών Πληροφορικής και των Πολιτισμικών Σπουδών καθώς και των 
τεχνολογιών αιχμής για την παραγωγή, δημιουργία και διαχείριση Ψηφιακού 
Πολιτιστικού Περιεχομένου. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του Τμήματος μπορούν να 
συνοψιστούν ως εξής: 

• Καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τον πολιτισμό και την πολιτισμική 
κληρονομιά 

• Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής σε θέματα πολιτισμού και 
πολιτισμικής διαχείρισης 

• Σχεδιασμός, παραγωγή, διαχείριση και διάδοση πολιτισμικών αγαθών και 
υπηρεσιών, με στόχο τη διατήρηση, προβολή και κοινωνική αξιοποίηση της 
ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα στο πολυπολιτισμικό πλαίσιο της 
Ε.Ε. και της παγκόσμιας κοινότητας 

http://ics.aegean.gr/
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Το ΤΠΤΕ διοργανώνει τρία (3) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ως εξής:  

• ΠΜΣ  - «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» 

• Διατμηματικό ΠΜΣ – «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και 
Αρχιτεκτονική» 

• ΠΜΣ μέσω Έρευνας – «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής»  

 
Παρακάτω ακολουθούν στοιχεία για το ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα 
Πληροφορικής», καθώς ο παρόν οδηγός σπουδών αφορά το συγκεκριμένο ΠΜΣ.  
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3 ΠΜΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ - “ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” 

3.1 Αντικείμενο και στόχοι του ΠΜΣ  
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στα “Ευφυή 

Συστήματα Πληροφορικής” ιδρύθηκε το 2019 στο Τμήμα 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Αποτελεί 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα μέσω Έρευνας και εστιάζει σε 

μοντέρνες και αναδυόμενες τεχνολογίες αιχμής στο χώρο της 

Πληροφορικής. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο και καλά 

σχεδιασμένο πρόγραμμα σπουδών που στόχο έχει την κατάλληλη προετοιμασία 

επιστημόνων που προσανατολίζονται προς μια ερευνητική ή ακαδημαϊκή 

σταδιοδρομία, εξοπλίζοντάς τους με τα κατάλληλα εφόδια για την κάλυψη της 

ανάγκης αυτής.  

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης. 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Δ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα 

οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας και τα οποία 

περιγράφονται ως εξής:  

• κατά το πρώτο εξάμηνο, κύκλο μαθημάτων που παρέχουν τα απαραίτητα 
εφόδια για έναν εν δυνάμει ερευνητή στα Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής, 
επικεντρώνοντας σε μεθοδολογίες έρευνας και σε εξειδικευμένα θέματα 
Ευφυών Συστημάτων. 

• Στο δεύτερο και το τρίτο εξάμηνο, την επιλογή ενός ερευνητικού θέματος από 
κάθε σπουδαστή/στρια υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ με εξειδίκευση σε 
συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, ο οποίος/α θα είναι υπεύθυνος για την 
καθοδήγηση του/της φοιτητή/τριας σε όλα τα απαραίτητα στάδια έρευνας 
όπως βιβλιογραφική ανασκόπηση, κριτική επιλογή, διατύπωση ερευνητικού 
ερωτήματος, σχεδιασμός και υλοποίηση της επίλυσής του προβλήματος, 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και αναγνώριση ανοικτών ζητημάτων προς 
μελλοντική επίλυση. Ως εκ τούτου, στα δύο τελευταία εξάμηνα, η 
εκπαιδευτική διαδικασία πλαισιώνεται με συγγραφή επιστημονικών άρθρων, 
τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν σε διεθνές συνέδριο και σε διεθνές 
επιστημονικό περιοδικό με κριτές. Η στρατηγική αυτή ακολουθεί το πρότυπο 
επιστημονικό πρόγραμμα διεθνών εκπαιδευτικών οργανισμών και ανάλογων 
ΠΜΣ διεθνώς.  

 

Το όλο πλαίσιο στηρίζεται στην ύπαρξη τεσσάρων ερευνητικών ομάδων, στις οποίες 

εντάσσονται οι φοιτητές/τριες για την διεκπεραίωση τόσο της αντίστοιχης 

ερευνητικής διαδικασίας όσο και της ανάλυσης και διάχυσης των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων. Οι εν λόγω ερευνητικές ομάδες έχουν ως εξής: 

http://ics.aegean.gr/
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• Ομάδα Τρισδιάστατης Ψηφιοποίησης και Οπτικοποίησης με ερευνητικά 
αντικείμενα την όραση υπολογιστή, 3Δ γραφικά, μικτή Πραγματικότητα, 
τηλεπισκόπηση με επίγεια και εναέρια μέσα ενημέρωσης για την υλοποίηση 
έξυπνων εφαρμογών στον ψηφιακό πολιτισμό. 

• Ομάδα Υπολογιστικής Νοημοσύνης με ερευνητικά αντικείμενα την τεχνητή 
και υπολογιστική νοημοσύνη, νευρωνικά δίκτυα, βαθιά μάθηση και έμπειρα 
συστήματα για τη μοντελοποίηση πολιτιστικών δεδομένων, ασαφή 
συστήματα, γενετικοί αλγόριθμοι. 

• Ομάδα Τεχνολογιών Σημασιολογικού Ιστού και Διαδικτύου των Πραγμάτων 
με ερευνητικά αντικείμενα την αναπαράσταση γνώσης, μηχανική οντολογιών, 
τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού, σημασιολογική (πολιτιστική) διαχείριση 
δεδομένων, σημασιολογική ενοποίηση δεδομένων, σημασιολογικός ιστός και 
διαδίκτυο των πραγμάτων.  

• Ομάδα Ευφυούς Αλληλεπίδρασης με ερευνητικά αντικείμενα την 
συναισθηματική υπολογιστική, ανθρώπινη υπολογιστική αλληλεπίδραση, 
ευφυή συστήματα, διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς, ευαισθητοποίηση 
περιεχομένου, εμπειρία χρήστη, αυξημένη – εικονική πραγματικότητα, 
διάχυτη υπολογιστική. 

 

3.2 Στρατηγική σχεδιασμού του ΠΜΣ  
Το ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» 

εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

διέπεται από συνεκτική διεπιστημονική προσέγγιση και αποσκοπεί: 

(i) στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης μέσω της παροχής 

θεωρητικού υποβάθρου στον τομέα του σχεδιασμού, υλοποίησης 

και αντιμετώπισης ιδιαιτεροτήτων κατά τη διεξαγωγή υψηλού 

επιπέδου εξειδικευμένης έρευνας σε Ευφυή Συστήματα 

Πληροφορικής, επικεντρώνοντας σε μεθοδολογίες έρευνας και σε εξειδικευμένα θέματα 

Ευφυών Συστημάτων, (ii) στην ανάπτυξη ακαδημαϊκών και ερευνητικών ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων των αποφοίτων και (iii) στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, 

κοινωνικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Η προσέγγιση αυτή ακολουθεί το 

πρότυπο επιστημονικό πρόγραμμα διεθνών εκπαιδευτικών οργανισμών και ανάλογων ΠΜΣ 

διεθνώς.   

Ο σχεδιασμός του ΠΜΣ στηρίζεται σε δύο φάσεις: Κατά το πρώτο εξάμηνο σπουδών (πρώτη 

φάση), εξασφαλίζεται ότι οι ΜΦ θα αποκτούν την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική 

κατάρτιση σε επιλεγμένα ερευνητικά ζητήματα «Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής» 

ώστε να είναι σε θέση να «τοποθετούνται» ορθά σε ερευνητικά ερωτήματα, να προχωρούν 

επιτυχώς σε βιβλιογραφική επισκόπηση και να σχεδιάζουν και υλοποιούν ερευνητικές 

λύσεις. Στα πλαίσια της πρώτης φάσης, θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και τις βασικές αρχές 

οργάνωσης της έρευνας (Research Methods and Ethics), προσέλκυσης χρηματοδότησης 

ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και της διασύνδεσης της έρευνας με τις πραγματικές 

ανάγκες της κοινωνίας. 

Κατά τη δεύτερη φάση (δεύτερο και τρίτο εξάμηνο), οι ΜΦ επιλέγουν ερευνητικό θέμα 

σχετικό με Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής και ξεκινούν την έρευνά τους εφαρμόζοντας 
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την αποκτηθείσα γνώση, μέσω της ολοκλήρωσης μιας τουλάχιστον ερευνητικής εργασίας 

και της υποβολής της για δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές και σε 

ένα διεθνές συνέδριο παρουσιάζοντάς την. Επιπρόσθετα, υποβάλλουν στο τέλος του τρίτου 

εξαμήνου την υποχρεωτική Μεταπτυχιακή Διατριβή τους. 

 

3.3 Ερευνητικά αντικείμενα του ΠΜΣ  
Στο ΠΜΣ καλύπτονται ερευνητικά αντικείμενα σχετικά με ευφυή 

συστήματα και μεθόδους στο χώρο της Πληροφορικής, αλλά και 

σε διεπιστημονικές πεδία εφαρμογών Πληροφορικής. Το φάσμα 

των ερευνητικών αντικειμένων καθορίζεται σε τέσσερεις 

βασικούς άξονες ή Θεματικές Περιοχές (ΘΠ) όπως παρακάτω:   

ΘΠ1 - Τριδιάστατη Οπτικοποίηση και Μοντελοποίηση (3D Visualization): Η ΘΠ1 

αφορά στα πεδία της Όρασης Υπολογιστή, στις τεχνολογίες 3Δ γραφικών, στη 

Μοντελοποίηση Πραγματικότητας (Reality Modeling), στη Μικτής Πραγματικότητας 

(Mixed Reality) και Τηλεπισκόπησης (Remote Sensing) με επίγεια και εναέρια μέσα 

για την υλοποίηση ευφυών εφαρμογών Πληροφορικής και Ψηφιακού Πολιτισμού 

(Digital Culture). 

ΘΠ2 - Υπολογιστική Νοημοσύνη (Computational Intelligence): Η ΘΠ2 αφορά στο 

πεδίο της Υπολογιστικής Νοημοσύνης, η οποία εμπεριέχει ερευνητικά θέματα που 

εστιάζουν στα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Artificial Neural Networks), στην Βαθιά 

Μάθηση (Deep Learning), στα Ασαφή Συστήματα (Fuzzy Systems), στα Βαθιά Νεύρο-

Ασαφή Δίκτυα (Deep Neuro-Fuzzy Networks), στους Εξελικτικούς Αλγόριθμους 

(Evolutionary Algorithms) και τα Έμπειρα Συστήματα (Expert Systems).  

ΘΠ3 - Ευφυής Αλληλεπίδραση (Intelligent Interaction): Η ΘΠ3 αφορά στην εφαρμογή 

Ευφυών Συστημάτων στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή και ενδεικτικά στα 

πεδία της Συναισθηματικής Υπολογιστικής, στη Ψηφιακή Διαχείριση Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς και Πολιτισμική Εμπειρία Χρήστη, στην Επαυξημένη/Εικονική 

Πραγματικότητα, και Διάχυτη Υπολογιστική, στα Ψηφιακά Παιχνίδια Σοβαρού 

Σκοπού (Serious Games), στην Ψηφιακή Αφήγησης, στην Εξατομίκευση και στα 

Συστήματα Συστάσεων. 

ΘΠ4 - Σημασιολογικός Ιστός και Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Semantic Web and IoT): 

Η ΘΠ4 αφορά στην Αναπαράσταση Γνώσης, στην Μηχανική Οντολογιών, στις 

Τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού, στη Σημασιολογική Διαχείριση Δεδομένων, στη 

Σημασιολογική Ενοποίηση Δεδομένων και στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων. 
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3.4 Διδακτικό Προσωπικό του ΠΜΣ 
      Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Π.Μ.Σ μέσω έρευνας «Ευφυή 

Συστήματα Πληροφορικής» είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας που υπηρετεί γνωστικά 

αντικείμενα της Πληροφορικής. Η επιστημονική επάρκεια των 

διδασκόντων/ουσών ως προς το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ 

προκύπτει από το ανάλογο ερευνητικό και δημοσιευμένο τους έργο, όπως προκύπτει 

από τα βιογραφικά τους, το οποίο καλύπτει το σύνολο της επιστημονικής περιοχής 

του ΠΜΣ. 

 

3.4.1 Καθηγητές 

 

 

Αναγνωστόπουλος Χρήστος-Νικόλαος - Πρόεδρος 
Τμήματος 

 
Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική με έμφαση στην 

Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνας 
 

  ☎ 2251036624 

  

 

 
Τσεκούρας Γεώργιος 

 
Γνωστικό Αντικείμενο: Μοντελοποίηση δεδομένων με 

έμφαση στα πολιτισμικά δεδομένα 
   

☎ 2251036631 

 

3.4.2 Αναπληρωτές  Καθηγητές 

 

 

 
Καρυδάκης Γεώργιος 

 
Γνωστικό Αντικείμενο:  Πολυμεσική, Ευφυής, Φυσική και 

Συναισθηματική Αλληλεπίδραση 
 

  ☎ 2251036644 
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3.4.3 Μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές 

 

    

 
Κώτης Κωνσταντίνος 

 
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογίες Διαδικτύου και 

Παγκόσμιου Ιστού 
 

  ☎ 22510-36620 

  

 

Κασαπάκης Βλάσιος  
 

Γνωστικό Αντικείμενο: 3Δ Γραφικά και Μικτή 
Πραγματικότητα 

 

  ☎ 2251036628 

 

3.5 Μαθησιακά αποτελέσματα 
 Τα μαθησιακά αποτελέσματα του ΜΠΣ αποτυπώνουν τις 
γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες των αποφοίτων. Το 
Πρόγραμμα  είναι κατάλληλο για προετοιμασία 
φοιτητών/τριών που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν 
Διδακτορικές Σπουδές, αλλά και σε αυτούς/ές που 
ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες που 

σχετίζονται με ερευνητικές ικανότητες όπως: 

• Οργάνωση και διεξαγωγή έρευνας στα Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής. 

• Ανάπτυξη ακαδημαϊκών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των φοιτητών/τριων, 
ώστε να μελετούν, καταγράφουν, δημοσιεύουν και παρουσιάζουν τα 
αποτελέσματα της έρευνάς τους. 

• Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και προσέλκυσης 
ερευνητικών/αναπτυξιακών πόρων. 

• Επιτυχή ένταξης των φοιτητών/τριων σε ερευνητική ομάδα, με ομαλή 
συνεργασία, ανάληψη πρωτοβουλιών και εν τέλει αυτοδυναμία όσον αφορά 
το ερευνητικό προφίλ τους. 

 

3.6 Επαγγελματικά Δικαιώματα  
Το ΠΜΣ συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα των Μεταπτυχιακών 
Τίτλων του ΑΣΕΠ που ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (πίνακας 
ΚΑ), ΦΕΚ 2, 18/01/22, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ.    
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Πίνακας ΚΑ: 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,  
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 
ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,  
ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ α) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ β) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Η/Υ, 
ΠΕ19 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι., ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 
ΤΕ3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,  
ΤΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 

 

3.7 Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ 
Οι φοιτητές/τριες καλούνται να παρακολουθήσουν συνολικά 
επτά (7) υποχρεωτικά μαθήματα. Μετά το πέρας του πρώτου 
εξαμήνου, απαιτείται η παρακολούθηση δύο (2) υποχρεωτικών 
μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο σε συνεννόηση με τον/την 
επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια, επιλέγοντας πεδίο έρευνας, 
οπότε και καθορίζεται το θέμα της Μεταπτυχιακής Διατριβής. Η 

ολοκλήρωση και δημόσια παρουσίαση της Διπλωματικής Διατριβής οφείλει να λάβει 
χώρα εντός της διάρκειας φοίτησης, όπως αυτή προβλέπεται στον εσωτερικό 
κανονισμό και προϋποθέτει τη συγγραφή δύο επιστημονικών άρθρων εκ των οποίων: 
α) το πρώτο θα πρέπει να έχει υποβληθεί και να έχει γίνει δεκτό προς παρουσίαση 
σε διεθνές συνέδριο και β) το δεύτερο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον υποβληθεί σε 
διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές. 

3.7.1 Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών έτους 2022-2023 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Τα μαθήματα στα εν λόγω εξάμηνα 
περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες. 

 

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/ Ε ECTS 
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 ΕΣΠ 101 Προηγμένα Θέματα Υπολογιστικής Νοημοσύνης και 
Όρασης Υπολογιστή (Computational Intelligence and 
Computer Vision) 

Y 
10 

 ΕΣΠ  102 Ευφυής Αλληλεπίδραση Α/Υ και Ευφυής Ιστός (Intelligent 
Interaction and Web Intelligence)  

Y 
10 

 ΕΣΠ  103 Ερευνητική Μεθοδολογία (Research Methodology)   Y 10 

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ   30 

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/ Ε ECTS 

 ΕΣΠ 201 Μελέτη πεδίου έρευνας εκτεταμένη βιβλιογραφική 
ανασκόπηση  και επιλογή προβλήματος/εφαρμογής 
 

Y 15 

 ΕΣΠ  202 Συγγραφή και υποβολή 1ης Ερευνητικής Εργασίας σε 
επιστημονικό συνέδριο  

Y 
15  

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ   30 

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/ Ε ECTS 

 ΕΣΠ  302 Συγγραφή και υποβολή 2ης Ερευνητικής Εργασίας σε 
επιστημονικό περιοδικό   

Y 20 

 ΜΔ   303 Μεταπτυχιακή Διατριβή  Y 10  

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ   30 

 

 

3.8 Παρακολούθηση και διδασκαλία 

Στο ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» η 
διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης αλλά και με μέσα εξ 
αποστάσεως επικοινωνίας. Ειδικότερα, για τη φοίτηση στο ΠΜΣ 
απαιτείται η φυσική παρουσία των φοιτητών/τριων κατά το πρώτο 
ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η συμμετοχή των φοιτητών κατά τα επόμενα 
δύο εξάμηνα μπορεί να γίνεται με φυσική παρουσία ή με τρόπο που 

καθορίζεται από τον επιβλέποντα του ερευνητικού θέματος που θα επιλεγεί από 
κάθε φοιτητή/τρια για την καθοδήγησή του/της, όπως επικοινωνία και επίβλεψη 
μέσω ηλεκτρονικών μέσων. 

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) 
μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. 
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Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων, όπως και η γλώσσα συγγραφής της 
Διπλωματικής Διατριβής είναι η Ελληνική. Όμως, η υποβολή των δημοσιεύσεων 
γίνεται υποχρεωτικά στην Αγγλική γλώσσα. 

 

 

3.9 Ολοκλήρωση Σπουδών  

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και δεν προβλέπεται η 
δυνατότητα μερικής φοίτησης των μεταπτυχιακών 
φοιτητών/τριών. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που 
οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Δ.Σ.) 
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία 
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.  

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 
Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Δεν 
υπάρχουν κατευθύνσεις στο εν λόγω ΠΜΣ, ενώ τα μαθήματα του Β’ και Γ’ εξαμήνου 
προσαρμόζονται ανάλογα με το ερευνητικό θέμα που επιλέγεται από τον/την 
υποψήφιο/α και τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή και μπορεί να εμπίπτουν σε 
οποιοδήποτε από τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το ΠΜΣ «Ευφυή 
Συστήματα Πληροφορικής». Οι ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες κατανέμονται 
ισόποσα σε κάθε εξάμηνο σπουδών (30 ECTS/εξάμηνο).  

Οι φοιτητές/τριες καλούνται να παρακολουθήσουν συνολικά επτά (7) υποχρεωτικά 
μαθήματα. Μετά το πέρας του πρώτου εξαμήνου, απαιτείται η παρακολούθηση δύο 
(2) υποχρεωτικών μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο σε συνεννόηση με τον/την 
επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια, επιλέγοντας πεδίο έρευνας, οπότε και 
καθορίζεται το θέμα της Μεταπτυχιακής Διατριβής.  

Η ολοκλήρωση και δημόσια παρουσίαση της Διπλωματικής Διατριβής οφείλει να 
λάβει χώρα εντός της διάρκειας φοίτησης, όπως αυτή προβλέπεται στον εσωτερικό 
κανονισμό και προϋποθέτει τη συγγραφή δύο επιστημονικών άρθρων εκ των οποίων: 
α) το πρώτο θα πρέπει να έχει υποβληθεί και να έχει γίνει δεκτό προς παρουσίαση 
σε διεθνές συνέδριο και β) το δεύτερο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον υποβληθεί σε 
διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές. 

 

3.10 Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός 

Το ΤΠΤΕ στεγάζεται από το έτος 2010 σε σύγχρονες κτιριακές 
εγκαταστάσεις στο κτήριο Γεωγραφίας, που βρίσκεται στο Λόφο 
του Πανεπιστημίου, στην Μυτιλήνη. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις 
περιλαμβάνουν 1 μεγάλο αμφιθέατρο, 4 αμφιθέατρα, 3 
εκπαιδευτικά εργαστήρια, καθώς και μικρότερες 
αίθουσες/γραφεία για την κάλυψη των αναγκών των 6 

θεσμοθετημένων εργαστηρίων του Τμήματος. Οι εγκαταστάσεις θεωρούνται 
επαρκείς, κατάλληλες και ποιοτικές. Σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας και στο κτίριο 
έχουν προβλεφθεί υποδομές υποστήριξης ΑΜΕΑ. Λόγω της φύσεων του 
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προτεινόμενου ΠΜΣ, διαλέξεις μπορούν να πραγματοποιούνται και στους χώρους 
των ερευνητικών εργαστηρίων του Τμήματος.  

Ο εξοπλισμός που διατίθεται για την λειτουργία του ΜΠΣ έχει ως εξής:  

• 2 επίγειους σαρωτές 3Δ  
• Συσκευή γεωαναφοράς και total station  
• 2 σαρωτές 3Δ χειρός μεγάλης ευκρίνειας 
• 2 Εναέριες συσκευές φωτογραμμετρίας (drones)  
• 5 PCs  με κάρτες γραφικών 
• 2 Laptops 
• 1 Σαρωτής βιβλίων Book scanner 
• 3 Ψηφιακές Φωτογραφικές μηχανές υψηλής ανάλυσης  
• 11 Μάσκες Εικονικής Πραγματικότητας 
• 10 Μάσκες Επαυξημένης Πραγματικότητας 
• 1 εκτυπωτή 3Δ 
• 2 αισθητήρες βάθους 
• 5 αισθητήρες κίνησης 
• Έξυπνο Πάτωμα 30 τμ 
• 5 Διαδραστικούς προβολείς 
• 5 Μη Διαδραστικούς προβολείς 
• 1 Διαδραστικό τραπέζι 
• 1 Μεταφέρσιμο Κιόσκι 

• 1 Κάμερα 360 

• 1 Βιομετρικό αισθητήρα κεφαλής 

• 1 Βιομετρικό αισθητήρα χειρός 

• GPU cluster/servers 

 

 

 

 

     

 

3Δ σαρωτές  
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Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών 

 

 

Κάμερες υψηλής ανάλυσης και κάμερες 360  

         

 

 

Συσκευές επικεφαλής επαυξημένης και εικονικής 
πραγματικότητας 
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3.11 Παροχές προς Μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες 

3.11.1 Δίδακτρα  

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) μέσω 

Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής», δεν προβλέπονται δίδακτρα.  

Τα έξοδα που απαιτούνται για τις δημοσιεύσεις και την παρουσίαση σε συνέδριο 

(εγγραφές και μετακίνηση), βαρύνουν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, ενώ 

ανάλογα με την διαθεσιμότητα υποτροφιών ανά έτος δύναται να επιστραφούν υπό 

μορφή υποτροφίας.  

 

3.11.2 Ανταποδοτικές παροχές  

Στους/στις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης 

υποτροφιών, καθώς και δωρεάν σίτισης και στέγασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο Νόμο και τους Κανονισμούς του Ιδρύματος. Επιπλέον, το Ίδρυμα έχει θεσπίσει 

Βραβεία Αριστείας για μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες τα οποία προκηρύσσει 

περιοδικά και καλύπτουν το σύνολο των επιστημονικών πεδίων που θεραπεύει το 

Ίδρυμα. Τέλος, στο ΠΜΣ έχει προβλεφθεί ετήσια δαπάνη για υποτροφίες/ενίσχυση 

φοιτητών/τριων για την ενίσχυση της έρευνας (εγγραφές εργασιών και 

μετακινήσεις), οι οποίες θα παρέχονται αναλογικά σε αυτούς/ες με την προϋπόθεση 

ότι πραγματοποιείται κάθε έτος η αντίστοιχη προβλεπόμενη χρηματοδότηση από το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

 

3.11.3 Σύμβουλος Σπουδών  

Στο ΠΜΣ «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» του ΤΠΤΕ  εφαρμόζεται ο θεσμός του 

Συμβούλου Σπουδών ή αλλιώς και Ακαδημαϊκού Συμβούλου. Συγκεκριμένα, στην 

αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, σε κάθε μέλος ΔΕΠ ανατίθεται ένας αριθμός 

μεταπτυχιακών φοιτητών οι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές ανατίθενται σε 

μέλη ΔΕΠ τα οποία ορίζονται ως Σύμβουλοι Σπουδών τους για όλη τη διάρκεια της 

ακαδημαϊκής τους διαδρομής στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Ο/η 

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος παρέχει στο φοιτητή την αναγκαία καθοδήγηση και 

υποστήριξη για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών του, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του/της, τον/την βοηθά να προσαρμόζει σταδιακά την 

επιστημονική και επαγγελματική του/της εξειδίκευση στην προσωπικότητα και στις 

δυνατότητές του/τις. Η υποστήριξη των φοιτητών πραγματοποιείται μέσα από την 

προσωπική επαφή μέλους ΔΕΠ– φοιτητή, είτε δια ζώσης, είτε με ηλεκτρονικά μέσα. 

Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές ανεξάρτητα από έτος φοίτησης, ενθαρρύνονται  

τακτικά από του Ακαδημαϊκούς Συμβούλους τους, να αξιοποιήσουν τον θεσμό του 
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συμβούλου καθηγητή για να επιλύσουν όποιες δυσκολίες τυχόν παρουσιαστούν στην 

ακαδημαϊκή τους ζωή. 

Κάθε ακαδημαϊκή χρονιά, οι πίνακες των φοιτητών/τριών που αντιστοιχούν σε κάθε 

Σύμβουλο ανανεώνονται με την προσθήκη των νεοεισαχθέντων και την αφαίρεση 

των αποφοίτων.  Σε περίπτωση άδειας κάποιου Ακαδημαϊκού Συμβούλου, οι 

φοιτητές του ανατίθενται προσωρινά σε άλλο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, 

ενημερώνοντας παράλληλα τους φοιτητές/τριες για οποιαδήποτε αλλαγή.  

 

3.11.4 Erasmus+ 

Το Erasmus+ αποτελεί το πρόγραμμα της ΕΕ που αφορά τους τομείς της εκπαίδευσης, 

της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2014-2020. Η 

εκπαίδευση, η κατάρτιση, η νεολαία και ο αθλητισμός μπορούν να συνεισφέρουν 

σημαντικά στην αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών αλλαγών, των κύριων 

προκλήσεων, στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί η Ευρώπη ως το τέλος της 

δεκαετίας, καθώς και να υποστηρίξουν την εφαρμογή της ΕυρωπαϊκήςΠολιτικής 

Ατζέντας για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την ισότητα και την κοινωνική ένταξη. 

Μια από τις βασικές δράσεις του προγράμματος ERASMUS+ αποτελεί η κινητικότητα 

εκπαιδευομένων και προσωπικού. Συγκεκριμένα παρέχονται οι δυνατότητες σε 

φοιτητές, σπουδαστές, ασκούμενους, νέους και εθελοντές, καθώς και σε καθηγητές, 

εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, προσωπικό 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να 

αποκτήσουν εκπαιδευτική και/ή επαγγελματική πείρα σε άλλη χώρα. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Erasmus+ υπάρχουν στην ιστοσελίδα 
http://erasmus.aegean.gr/ 
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4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Περιγραφές Μαθημάτων ΠΜΣ 
 

5.1 Α Εξάμηνο  
 

 ΕΣΠ 101: Προηγμένα Θέματα Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Όρασης Υπολογιστή 
(Computational Intelligence and Computer Vision)  

 (Ώρες διδασκαλίας 3, ECTS 10) 
Στο πλαίσιο του μαθήματος μελετώνται προχωρημένα θέματα στις ερευνητικές 

περιοχές της Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Όρασης Υπολογιστή. Όσον αφορά την 

Όραση Υπολογιστή αναλύονται αναλύονται θεωρητικά και ερευνητικά θέματα στα 

παρακάτω αντικείμενα: επεξεργασία και ανάλυση εικόνων με αντίστοιχες 

εφαρμογές, ανοικτά ζητήματα 3Δ γραφικά, 3Δ οπτικοποίηση, φωτογραμμετρία, 

τεχνικές επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων, ακολουθιών εικόνων (βίντεο) και 3Δ 

γραφικών για ανακατασκευή πεδίου, αναγνώριση συμβάντων, εντοπισμό και 

παρακολούθηση αντικειμένων, 3Δ εκτίμηση αντικειμένων και ανακατασκευή 

εικόνων. Όσον αφορά την Υπολογιστική Νοημοσύνη αναλύονται και μελετώνται 

προχωρημένες τεχνικές στα παρακάτω αντικείμενα: μηχανική μάθηση 

(επιβλεπόμενη, μη επιβλεπόμενη, ημι-επιβλεπόμενη, και στοχαστική μάθηση), δομές 

νευρωνικών και νευρο-ασαφών δικτύων (Feedforward networks, ANFIS network, 

Boltzmann machines, Bayesian networks, Support  vector machines), μέθοδοι 

εκπαίδευσης νευρωνικών και νευροασαφών δικτύων (gradient descent, back-

propagation, reinforcement learning, stochastic learning, κλπ.), βαθιά νευρωνικά 

δίκτυα (Convolutional neural networks, restricted Boltzmann machines, deep 

feedforward networks, deep neuro-fuzzy networks) και βαθιά μάθηση. Σε επίπεδο 

εργαλείων προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, το μάθημα στηρίζεται 

στην χρήση των παράκάτω: Python και TensorFlow, Microsoft Cognitive Toolkit, 

YOLO, PyTorch, Keras, Matlab, κλπ.  

ΕΣΠ 102:  Ευφυής Αλληλεπίδραση Α/Υ και Ευφυής Ιστός (Intelligent Interaction and 
Web Intelligence)   

(Ώρες διδασκαλίας 3, ECTS 10) 
Στο πλαίσιο του μαθήματος μελετώνται και αναλύονται προχωρημένα θέματα στα 

παρακάτω ερευνητικά αντικείμενα: (α) Στις τεχνολογίες της Ευφυούς 

Αλληλεπίδρασης (Intelligent Interaction). (β) Στις τεχνολογίες του Ευφυούς Ιστού 

(Intelligent Web): Σημασιολογικού Ιστού και στο Διαδίκτυο/Ιστό των Πραγμάτων 

(Internet/Web of Things), κύριες τεχνολογίες για δόμηση εγγράφων, περιγραφών 

δεδομένων και αναπαράστασης γνώσης (XML, RDF, RDFS, OWL), Μηχανική 

Οντολογιών, σε γνωστές οντολογίες και σε εφαρμογές τους στον Σημασιολογικό Ιστό. 

ΕΣΠ 103:  Ερευνητική Μεθοδολογία (Research Methodology)    
(Ώρες διδασκαλίας 3, ECTS 10) 
Το μάθημα περιλαμβάνει τη διδασκαλία σε θέματα ερευνητικής μεθοδολογίας και 

έχει ως στόχο την εκπαίδευση του μεταπτυχιακού φοιτητή στον τρόπο με τον οποίο 

http://ics.aegean.gr/
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διεξάγεται τόσο η θεωρητική μελέτη ενός ερευνητικού προβλήματος όσο και η 

πρακτική επίλυσή του. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται οι 

παρακάτω θεματικές:  

• Εισαγωγή στην έρευνα  

• Τι είναι έρευνα, τύποι έρευνας και διαφορά μεταξύ μελέτης και έρευνας  

• Μεθοδολογίες συγγραφής επιστημονικού κειμένου  

• Επισκόπηση βιβλιογραφίας  

• Ο ρόλος του επιχειρήματος στην κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας  

• Σκοπός, στόχοι και υποθέσεις εργασίας  

• Ποσοτικές μέθοδοι έρευνας  

• Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας  

• Μελέτης περίπτωσης  

• Παρουσίαση αποτελεσμάτων και προσεγγίσεις στη συζήτηση 
 

5.2 Β Εξάμηνο 
 

ΕΣΠ 201:  Μελέτη πεδίου έρευνας εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση  και 
επιλογή προβλήματος/εφαρμογής  

( Ώρες διδασκαλίας 6, ECTS 15) 
Στο πλαίσιο του μαθήματος, επιλέγεται θέμα Εργασίας και η εκπόνησή της γίνονται 

υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ. Το μάθημα αφορά στις διαδικασίες 

συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης και εμβάθυνσης σε συγκεκριμένο 

ερευνητικό αντικείμενο, με σκοπό την αποτύπωση του τρέχοντος 

τεχνολογικού/επιστημονικού υποβάθρου και την αναγνώριση των ζητημάτων που 

παραμένουν που είναι ανοικτά προς επίλυση. Πιο συγκεκριμένα, ο φοιτητής 

εκπαιδεύεται στις παρακάτω κατευθύνσεις: εφαρμογή μεθόδων συστηματικής 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης και κρίσης, επιλογή κατάλληλου 

επιστημονικού/ερευνητικού τομέα και μελέτη των αντίστοιχων ανοικτών 

προβλημάτων, χρήση βιβλιογραφικών διαδικτυακών βάσεων για αναζήτηση 

επιστημονικών άρθρων, συλλογή και ανάλυση πληροφορίας από πολλές 

διαφορετικές πηγές, συγκέντρωση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης. 

ΕΣΠ 202:    Συγγραφή και υποβολή 1ης Ερευνητικής Εργασίας σε επιστημονικό 
συνέδριο   

(Ώρες διδασκαλίας 6, ECTS 15) 
Το μάθημα αφορά στη σύνταξη και υποβολή ενός ερευνητικού άρθρου σε διεθνές 

συνέδριο, καθώς και την παρουσίασή του από τον φοιτητή. Η διαδικασία συγγραφής 

του άρθρου πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ. Στο πλαίσιο του 

μαθήματος, ο φοιτητής προτείνει μεθοδολογίες, αρχιτεκτονικές, αλγορίθμους για την 

επίλυση ενός ανοικτού ερευνητικού προβλήματος, αξιολογεί τα αποτελέσματα της 

έρευνας, συντάσσει το ερευνητικό άρθρο, επιλέγει κατάλληλο forum υποβολής της 
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εργασίας (συνέδριο) και ακολουθεί τη διαδικασία υποβολής, και τέλος   παρουσιάζει 

ένα επιστημονικό άρθρο στην επιστημονική κοινότητα και εμπλέκεται στη 

διαδικασία ανταλλαγής ερευνητικών απόψεων. 

 

5.3 Γ Εξάμηνο 
 

ΕΣΠ 302: Συγγραφή και υποβολή 2ης Ερευνητικής Εργασίας σε επιστημονικό 
περιοδικό   

(Ώρες διδασκαλίας 6, ECTS 15) 
Το μάθημα και αφορά στη σύνταξη και στην υποβολή ενός ερευνητικού άρθρου σε 

διεθνές επιστημονικό περιοδικό με δείκτη απήχησης (impact factor) και το οποίο 

συμπεριλαμβάνεται σε διεθνείς λίστες αξιολόγησης (π.χ. ISI, SCI, Scopus). Η εν λόγω 

εργασία μπορεί να είναι επέκταση της ερευνητικής εργασίας που παράχθηκε στο 

προηγούμενο εξάμηνο. Η διαδικασία συγγραφής του άρθρου πραγματοποιείται υπό 

την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ που διδάσκει στο ΠΜΣ. Στο πλαίσιο του μαθήματος ο 

φοιτητής προτείνει μεθοδολογίες, αρχιτεκτονικές, αλγορίθμους για την επίλυση ενός 

ανοικτού ερευνητικού προβλήματος, κατανοεί τη διαδικασία της σύνταξης και 

υποβολής ενός επιστημονικού άρθρου σε επιστημονικό περιοδικό, εξάγει 

συμπεράσματα, προτείνει πρωτότυπες λύσεις και να αξιολογεί τα αποτελέσματα της 

έρευνας, επιλέγει κατάλληλο ερευνητικό περιοδικό για την υποβολή της εργασίας και 

ακολουθεί τη διαδικασία υποβολής. 

 

ΕΣΠ 303: Μεταπτυχιακή Διατριβή   
(Ώρες διδασκαλίας 6, ECTS 15) 
Tο μάθημα αφορά στη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διατριβής. Στη Διατριβή 

αναλύεται η συνολική ερευνητική διαδικασία που ακολούθησε ο/η φοιτητής/τρια 

στο ερευνητικό θέμα που επέλεξε. Το κείμενο της διατριβής θα πρέπει να εκτείνεται 

τουλάχιστον σε 15.000 λέξεις και να περιλαμβάνει: (α) Εισαγωγή στο θέμα, (β) 

βιβλιογραφική ανασκόπηση (σύνδεση με τα παραχθέντα άρθρα), (γ) θεωρητική 

ανάπτυξη (θεωρητικό υπόβαθρο και θεωρητική πρόταση), (δ) Μεθοδολογία/έρευνα 

(σύνδεση με τα παραχθέντα άρθρα), (ε) Αποτελέσματα, συμπεράσματα, μελλοντική 

έρευνα, βιβλιογραφία (σύνδεση με τα παραχθέντα άρθρα), (στ) Λοιπά παραδοτέα, 

εφαρμογές (εφόσον προβλέπονται). 
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