
68.741 έντυπα τεκµήρια, 321.359 ηλεκτρονικά βιβλία,
26.710 τίτλοι ηλεκτρονικών περιοδικών (55 αποκλειστι-
κά για τους φοιτητές) και πρόσβαση σε 15 εξειδικευµένες
βάσεις δεδοµένων στην ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη του Ιδρύ-
µατος, που προσφέρει και Κέντρο ΕυρωπαQκής Τεκµηρίωσης
µε όλες τις αποφάσεις της Ε.Ε.

Μ
ετά την οικονοµία, η εκπαίδευση δέχτηκε το µεγαλύτερο χτύπηµα σε παγ-
κόσµιο επίπεδο από την πανδηµία του κορωνοQού που έπληξε την αν-
θρωπότητα. Η νέα απειλή «έσπρωξε» αναγκαστικά στην πόρτα µας την

επόµενη µεγάλη επανάσταση και τα ψηφιακά αµφιθέατρα. Η ψηφιακή µάθη-
ση και τα on line µαθήµατα σε µεγάλο βαθµό έδωσαν λύσεις (έστω και µε τα
τεχνικά ή άλλα προβλήµατα που τυχόν προέκυψαν) στα εκπαιδευτικά συ-
στήµατα ολόκληρου του πλανήτη. Σε µεγάλα Ιδρύµατα του κόσµου ωστό-
σο, οι αλλαγές είχαν προηγηθεί: Ψηφιακοί βοηθοί, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες,
διαδικτυακά αµφιθέατρα, on line µαθήµατα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι έφτα-
σε τα 18,66 δισεκατοµµύρια δολάρια το 2019 η αγορά ∆ιαδικτυακής εκ-
παίδευσης σε παγκόσµιο επίπεδο και προβλέπεται να φτάσει τα 350 δι-
σεκατοµµύρια δολάρια έως το 2025. Τι γίνεται στην Ελλάδα;
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Εκπαίδευση: 
Η άνοδος της νέας 
ψηφιακής εποχής

ΜΜιιαα  αακκααδδηηµµααϊϊκκήή
χχρροοννιιάά  

««εεξξ  ααπποοσσττάάσσεεωωςς»»

ΗΗ  εεξξ  ααπποοσσττάάσσεεωωςς  
εεκκππααίίδδεευυσσηη  κκααιι  
ηη  ««οοχχύύρρωωσσηη»»  
ττωωνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν
σσυυσσττηηµµάάττωωνν  
ττοουυ  ππλλααννήήττηη  

ΑΑννιισσόόττηηττεεςς  κκααιι  
ππρροοββλληηµµααττιισσµµοοίί::  ΠΠοοιιαα
εείίννααιι  τταα  σσύύγγχχρροονναα  
κκοοιιννωωννιικκάά  κκααιι  
εεκκππααιιδδεευυττιικκάά  
δδιιλλήήµµµµαατταα  γγιιαα  τταα  
αακκααδδηηµµααϊϊκκάά  ιιδδρρύύµµαατταα
ππααγγκκοοσσµµίίωωςς

ΣΣττηη  ννέέαα  εεπποοχχήή  
ψψηηφφιιαακκώώνν  ααµµφφιιθθεεάάττρρωωνν
πποουυ  ααππλλώώθθηηκκεε  
σσττοονν  ππλλααννήήττηη  ααππόό  ττηηνν
ππααννδδηηµµίίαα  κκοορρωωννοοϊϊοούύ
πποοιιοοιι  κκέέρρδδιισσαανν  
ττοο  ππρροοββάάδδιισσµµαα;;  

ΗΗ  ««ααυυττοοκκρρααττοορρίίαα»»  
ττηηςς  δδιιααδδιικκττυυαακκήήςς  
µµάάθθηησσηηςς  
κκααιι  ττοο  σσττοοίίχχηηµµαα  
πποουυ  κκεερρδδίίσσααµµεε  

1821: Η ελληνική 
«Ηµέρα της Ανεξαρτησίας»
και η γέννηση 
του κράτους

Νέα µεταπτυχιακά προγράµµατα:
Από την Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
στην Πολιτιστική Κληρονοµιά, τη ∆ηµόσια 
∆ιοίκηση και την Επιχειρηµατικότητα

Ιδρύθηκε το Κέντρο 
Επιµόρφωσης και ∆ιά 
Βίου Μάθησης του ΕΑΠ 
Ένας από τους «πυλώνες» των προγραµµάτων επιµόρφωσης 
της χώρας το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο

ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗ ΕΕΑΑΠΠ

Στα «ψηφιακά ράφια»

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ

Θετικά σχόλια στην έκθεση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης
Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), ενώ την ίδια στιγµή η έγκυρη διε-

θνής κατάταξη Webometrics το κατατάσσει στην 4η θέση σε
παγκόσµιο επίπεδο µεταξύ 147 Ιδρυµάτων ανοικτής και εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης. 

ΕΕΠΠΙΙΤΤΥΥΧΧΙΙΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ ΕΕΑΑΠΠ::

4η θέση στον κόσµο
Αριστεία στην Πιστοποίηση
της ΕΘΑΑΕ 

EDITORIAL
Με γνήσιο ενθουσιασµό καλωσορίζω µια νεωτεριστική πρωτοβουλία που πλαι-
σιώνει τις δραστηριότητες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου και προ-
άγει το κλίµα εξωστρέφειας που χαρακτηρίζει τη λειτουργία του. OPEN TO
YOU σηµαίνει ουσιαστικό «άνοιγµα» προς όλες τις δηµιουργικές δυνάµεις
που εκφράζουν µια σύγχρονη αντίληψη απέναντι στην εκπαίδευση ως διδακτική
διαδικασία και ως ηθική τοποθέτηση.                          ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 2
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ΣΕΛΙ∆Α 2
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ΑΡΘΡΟ του Προέδρου της ΕΘΑΑΕ καθηγητή Περικλή Α. Μήτκα



Σ
ε έναν από τους «πυλώνες» των προγραµµάτων
επιµόρφωσης της χώρας µετατρέπεται το Ελληνι-
κό Ανοικτό Πανεπιστήµιο που θα αναλάβει το

επόµενο χρονικό διάστηµα την εκπόνηση των σχετικών
προγραµµάτων. Το Κέντρο Επιµόρφωσης και ∆ιά Βίου
Μαθ́ησης (ΚΕ∆ΙΒΙΜ) που είχε εξαγγελθεί εδώ και τρία
χρόνια, ιδρύεται πλέον επίσηµα στο Ελληνικό Ανοικτό Πα-
νεπιστήµιο, ενώ όλες οι λεπτοµέρειες για την ίδρυση και
λειτουργία του δηµοσιεύθηκαν ήδη σε Φύλλο της Εφη-
µερίδας της Κυβερνήσεως. Το νέο Κέντρο θα εξασφα-
λίζει το συντονισµό και τη διεπιστηµονική συνεργασία στην
ανάπτυξη προγραµµάτων επιµόρφωσης, συνεχιζό́µενης
εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει ∆ιά Βίου Μάθη-
σης στη χώρα.
Συγκεκριµένα, όλες οι βασικές αρχές και το πλαίσιο, στη
βάση των οποίων στηρίζεται η στρατηγική και οι ενέρ-
γειες του Πανεπιστηµίου στον τοµέα της Επιµόρφωσης
και της Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης και εν γένει της ∆ιά Βίου Μάθησης είναι: Οι
εξελίξεις στον συγκεκριµένο τοµέα σε εθνικό επίπεδο
και ευρωπα^κό, η ανάπτυξη δράσεων οι οποίες προ-
σφέρουν υπηρεσίες και τεχνογνωσία, η αυτοχρηµατο-
δότηση των δράσεων, η βιωσιµότητα του Κέντρου και η
δηµιουργία εσόδων για το Πανεπιστήµιο, η δηµοσιότη-
τα των δράσεων και η δηµιουργία κινήτρων για την αύ-
ξηση της συµµετοχής των µελών της ακαδηµα^κής κοι-
νότητας στην υλοποίηση προγραµµάτων επαγγελµατι-
κής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιµόρφωσης και ∆ιά
Βίου Μάθησης.
Με βάση τις προαναφερόµενες αρχές και λαµβάνοντας
υπόψη τις ευκαιρίες που αναδύονται στο περιβάλλον της
∆ιά Βίου µαθ́ησης, οι βασικοί άξονες δράσης του Κέν-
τρου Επιµόρφωσης και ∆ιά Βίου Μάθησης του Ε.Α.Π. θα
είναι η ανάπτυξη Προγραµµάτων Επιµόρφωσης, Κατάρ-
τισης και εν γένει ∆ιά Βίου Μάθησης καθώς και επι-
µορφωτικών σεµιναρίων σε προγράµµατα:
� Επιµόρφωσης και κατάρτισης που
οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσε-
ων και των δεξιοτήτων του ανθρώπι-
νου δυναµικού,
� Επικαιροποίησης και εµβάθυνσης
των γνώσεων των αποφοίτων τριτο-
βάθµιας εκπαίδευσης σε συγκεκρι-
µένα γνωστικά αντικείµενα της επι-
στήµης τους,
� ∆ιεύρυνσης των γνώσεων απο-
φοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
σε διαφορετικά της δικής τους επι-
στήµης αντικείµενα, κυρίως διεπι-
στηµονικού ενδιαφέροντος,
� Επιµόρφωσης του γενικου ́ πλη-
θυσµού ενηλίκων και
�Επαγγελµατικής κατάρτισης ερ-
γαζοµένων ιδιωτικών επιχειρήσε-
ων και οργανισµών.
Παράλληλα θα υπάρξει περαιτέ-
ρω ανάπτυξη προγραµµάτων εξ
Αποστασ́εως Εκπαιδ́ευσης και
Κατάρτισης που θα αφορά στην
αναπ́τυξη υποδοµών, διαδικα-
σιών και µεθόδων αξιολόγησης
για την εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση, στην ανάπτυξη προ-
γραµµάτων και εξειδικεύσεων

που παρουσιάζουν ζήτηση από τους επαγγελµατίες, τους
πολίτες και το χώρο των επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη
συνεργασιών µε άλλους φορείς στον τοµέα της παρο-
χής προγραµµάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κα-
ταρ́τισης.
Και βέβαια η ανάπτυξη συγγραµµάτων και του κατάλλη-
λου εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιµοποιείται στα
προγράµµατα τα οποία υλοποιεί το Κέντρο. Επίσης, µπο-
ρεί να διαθέτει ή να εκπονεί πρότυπο υλικό για τρίτους
φορείς, µετά από έγκριση των αρµόδιων οργάνων.
Στην ίδια κατεύθυνση θα προχωράει στην σύναψη προ-
γραµµατικών συµφωνιών µε τις Περιφέρειες και τους
∆ήµους, Εκπαιδευτικούς και Επαγγελµατικούς φορείς,
Κοινωφελή ιδρύµατα, καθώς κι άλλους δηµόσιους και µη
κρατικούς φορείς.
Οι συµφωνίες αυτές ενδεικτικά µπορούν να αφορούν: µε-
λέτες διάγνωσης αναγκών σχετικά µε την επιµόρφωση,
επαγγελµατική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων, υλο-
ποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, συγγραφή εκ-
παιδευτικού υλικού, υποστήριξη δοµών και παροχή
υπηρεσιών συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προ-
σανατολισµού, συµβουλευτική οικογένειας, διαπολιτι-
σµική εκπαίδευση και υποστήριξη προγραµµάτων για ευ-
παθείς κοινωνικά οµάδες του πληθυσµού.
Τέλος θα συµµετέχει σε ∆ράσεις Επιµόρφωσης Προ-
σωπικού Επιχειρήσεων και ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής
(επαγγελµατικής κατάρτισης και επιµόρφωσης των ερ-
γαζόµενων επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων οι
οποίες εφαρµόζουν επιχειρηµατικά σχέδια αναδιάρ-
θρωσης), δράσεις υποστήριξης για την ανάπτυξη της Κοι-
νωνικής Οικονοµίας (συµβουλευτική υποστήριξη, εκ-
πόνηση µελετών και επιχειρηµατικών σχεδίων και επαγ-
γελµατική κατάρτιση), πιστοποίησης προσόντων (αξιο-
ποίησης των δυνατοτήτων που δίνει η ανάπτυξη συ-
στήµατος πιστοποίησης προσόντων των εκροών της µη
τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης).
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MHNIAIA EΚ∆ΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΕΤΟΣ: 1ο
ΤΕΥΧΟΣ: 1ο

EDITORIAL
Η εφαρµογή της συστηµατικής εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης εξέφρασε, εξ αρ-
χής, µια εκ φιλοσοφίας πρωτοποριακή αν-
τίληψη, η οποία λειτούργησε ως αναπάν-

τεχος σύµµαχος, ως από
µηχανής θεός, σε µια συγ-
κυρία που επιτάσσει δηµι-
ουργικές, αποτελεσµατικές
και εκ βάθρων ανατρεπτικές
λύσεις, µε στόχο, όχι µόνο
την αποτροπή της διακοπής,
αλλά, κυρίως, την ουσια-
στική αναβάθµιση της διδα-
κτικής διαδικασίας. Το Ελ-
ληνικό Ανοικτό Πανεπιστή-
µιο, ως πολύτιµος αρωγός,
έθεσε τις εννοιολογικές
και τεχνικές προ_ποθέσεις

για την διεύρυνση της εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης στα συµβατικά πανεπιστήµια και
αναδείχθηκε σε πρότυπο τεχνογνωσίας και
διδακτικής ευελιξίας. Η τεχνική και τε-
χνολογική υποστήριξη υψηλής ποιότη-
τας, η στοιχειοθέτηση άρτιου εκπαιδευ-
τικού υλικού που προάγει τη διαδραστι-
κότητα και οι εφαρµοζόµενες νεωτερι-
στικές διδακτικές µέθοδοι αποτελούν
τους πυλώνες µιας ολοκληρωµένης και
επίκαιρης διδακτικής πρότασης που ανά-
γει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο σε
πανεπιστήµιο πρώτης επιλογής, αναγνω-
ρισµένο φορέα και παράγοντα πολιτισµι-
κής εξέλιξης και πρωτοποριακής οπτικής
που άγει εκπαιδευτικά και δεν άγεται.
OPEN TO YOU σηµαίνει σύσταση µιας διό-
δου πληροφόρησης και επικοινωνίας που
επικυρώνει και αξιοποιεί τον ρόλο του φοι-
τητή στο πλαίσιο του συγκεκριµένου εκ-
παιδευτικού συστήµατος. Τόσο τα προ-
πτυχιακά, όσο τα µεταπτυχιακά προγράµ-
µατα σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστηµίου, αποτελούν νεωτεριστικές
διδακτικές προτάσεις, δοµηµένες µε βάση
τις σύγχρονες προοπτικές της αγοράς ερ-
γασίας και την αυξανόµενη διεθνοποίησή
της. Η ανταγωνιστικότητα των προτεινό-
µενων επιστηµονικών πεδίων εκφράζουν
την υπεροχή µιας πρωτοποριακής νοο-
τροπίας και εφαρµογής, της οποίας ο φοι-
τητής καθίσταται µέτοχος και όχι παρα-
τηρητής.
Εύχοµαι το OPEN TO YOU να είναι «καλο-
τάξιδο» και να επιτελέσει τους σκοπούς
για τους οποίους δηµιουργήθηκε, µε συ-
νέπεια και δυναµισµό, γιατί η κρίσιµη πε-
ρίοδος που διανύουµε µπορεί να µετα-
τραπεί σε ουσιαστική ευκαιρία εξέλιξης και
αναδιαµόρφωσης και ο τοµέας της εκ-
παίδευσης πρέπει να αποτελέσει ένα
πεδίο δηµιουργικών ζυµώσεων και επι-
στηµονικών εφαρµογών, ως εκφραστής του
µέλλοντος και σύνδεσµος µε την έννοια
της ζωής. Ο Victor Hugo είπε πως «εκεί
που ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει µια φυ-
λακή». Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο
προτείνει ένα «σχολείο» διαρκώς εξελί-
ξιµο, συνώνυµο της προόδου και του
επαναπροσδιορισµού, εµπνευσµένο από
το µέλλον.

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
Πρόεδρος ΕΑΠ

Κέντρο Επιµόρφωσης
και ∆ιά Βίου
Μάθησης στο ΕΑΠ
∆ηµοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι λεπτοµέρειες για την ίδρυση και λειτουργία του

Μάρτιος
�Κυριακή 21 Μαρτίου (10:30),
Οµιλία του Προέδρου του ΕΑΠ,
Καθηγητή, Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα
στον Καθεδρικό Ναό Καλαβρύ-
των µε αφορµή την επέτειο απε-
λευθέρωσης της πόλης από τον
τουρκικό ζυγό.
� ∆ευτέρα 22 Μαρτίου Work-
shop on: Water, Wastewater and
Environment: Technology, Tradi-
tions and Culture.
∆ιοργανωτής Καθηγητής Ιωάννης
Καλαβρουζιώτης.
�∆ευτέρα 29 Μαρτίου (18:00):
Με αφορµή τα 200 χρόνια από
την Επανάσταση διοργανώνεται
διαδικτυακή εκδήλωση από την
ΕΒΚΠ και τη Βιβλιοθήκη της Βου-
λής µε θέµα: «Πηγές 1821». Την
εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Πρό-
εδρος του ΕΑΠ, ενώ κύριοι οµι-
λητές θα είναι από πλευράς Βου-
λής η ∆ιευθύντρια της Βιβλιοθή-
κης της και από πλευράς ΕΑΠ ο
Καθ. κ. Βλαχάκης.
� Τετάρτη 31 Μαρτίου: Webi-
nar (Α' Κύκλος) µε θέµα: "Η Μεν-
τορική ως στρατηγική επιλογή του
ΕΑΠ".
∆ιοργάνωση: Εργαστήριο Μάνα-
τζµεντ και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
της Σχολής Κοινωνικών Επιστη-
µών του ΕΑΠ και Γραφείο ∆ια-
σύνδεσης ΕΑΠ.

Μάιος
� 13-16 Μαΐου 2021. Συνέ-
δριο της Ελληνικής Εταιρείας Γε-
νικής και Συγκριτικής Γραµµατο-
λογίας (ΕΕΓΣΓ) – ∆ιοργανώτρια
Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Βλαβιανού.
� 29-30 Μαΐου 2021. ∆ιηµε-
ρίδα Προγράµµατος Σπουδών Ελ-
ληνικού Πολιτισµού – ∆ιοργάνωση
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών.
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Με δυναµική «ταυτότητα»
«Άρωµα» γυναίκας στα προγράµµατα σπουδών του ΕΑΠ τα οποία προσελκύουν σπουδαστές από 18 έως 60 ετών

∆
υναµικό, «ώριµο», µε κατασταλαγµένη
εµπειρία και εκπαιδευτικό υπόβαθρο,
αλλά και έντονο «άρωµα» γυναίκας εµ-

φανίζεται το προφίλ των φοιτητών του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστηµίου.
∆ιαχρονικά τα ευέλικτα προγράµµατα σπουδών
του ΕΑΠ προσελκύουν ανθρώπους όλων των ηλι-
κιών διασφαλίζοντας για τους αποφοίτους εξει-
δίκευση και διεύρυνση των γνώσεών τους µε πλη-
ροφορίες, εφαρµογές και λύσεις που καλύ-
πτουν τις σύγχρονες ανάγκες στην αγορά ερ-
γασίας.
Ανατρέχοντας στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά των φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου διαπιστώνουµε πως η συντριπτική
πλειοψηφία είναι γυναίκες (62,8%) έναντι των αν-
δρών που αποτελούν το 37,2% από το σύνολο των
50.308 εγγεγραµµένων. Ωστόσο, η «ψαλίδα» αν-
δρών- γυναικών κλείνει στα ετήσια προγράµµα-
τα σπουδών τα οποία σήµερα παρακολουθούν
21.934 γυναίκες (58,6%) έναντι 15.505 ανδρών
σε αντίθεση µε τα εξαµηνιαία όπου η αναλογία
είναι περίπου 3 γυναίκες φοιτήτριες προς έναν
άνδρα φοιτητή.
Επίσης, η αναλογία ανδρών- γυναικών παρου-
σιάζει διαφοροποιήσεις και στα προπτυχιακά και
µεταπτυχιακά προγράµµατα, καθώς στα προ-
πτυχιακά είναι εγγεγραµµένες 11.308 γυναίκες
και 9.834 άνδρες, ενώ αντίστοιχα στα µεταπτυ-
χιακά η διαφορά είναι αρκετά εµφανής καθώς πα-
ρακολουθούν 20.280 γυναίκες έναντι 9.336 αν-
δρών.
Ένα άλλο σηµαντικό χαρακτηριστικό των φοιτη-
τών του ΕΑΠ είναι το ηλικιακό τους εύρος. Το
36,3% ανήκει στην ηλικιακή οµάδα 41-50, ενώ
ακολουθούν µε µικρή διαφορά (35,8%) οι ηλικίες
31-40 και αµέσως µετά (12,8%) η οµάδα 51-60
ετών.
Όσον αφορά στις ηλικίες ανάµεσα στα δύο
φύλα, η µόνη διαφορά που παρατηρείται είναι ότι
οι γυναίκες σπουδάζουν στο ΕΑΠ περισσότερο
µεταξύ 41-50 ετών, ενώ οι άνδρες 31-40 ετών.
Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει
πως ο µέσος όρος ηλικίας των σπουδαστών στα
προπτυχιακά προγράµµατα είναι 42,44 έτη, ενώ
στα µεταπτυχιακά 39,51 έτη.
Τέλος, µέχρι σήµερα 57.099 άτοµα έχουν απο-
φοιτήσει από το ΕΑΠ, εκ των οποίων 7.248 το
2020. Από το σύνολο των αποφοιτησάντων οι
20.048 αφορούσαν τα προπτυχιακά προγράµµατα
και οι 34.322 τα µεταπτυχιακά.

Ηκαταγραφή των στοιχείων όσον αφορά στις νέες αιτήσεις, αλλά και στις εγ-
γραφές, ανά πρόγραµµα σπουδών (προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό) καθώς

και στις µεµονωµένες θεµατικές ενότητες είναι αυτή που καθορίζει σε µεγά-
λο βαθµό τα στρατηγικά βήµατα της ∆ιοικούσας Επιτροπής. Αντίστοιχα, η κα-
ταγραφή των ποσοτικών δεδοµένων αποτελεί βασικό «εργαλείο» για την απο-

τίµηση των προγραµµάτων σπουδών και την προσαρµογή τους στα διαρκώς µε-
ταβαλλόµενα δεδοµένα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ώστε να καθίσταν-
ται κυρίαρχα, αποτελεσµατικά. Από την επεξεργασία των στοιχείων των δύο
προηγούµενων χρόνων (2019, 2020) που αποτυπώνονται και στα διαγράµµα-
τα, είναι εµφανείς σηµαντικές µεταβολές:

4411%%  ααύύξξηησσηη  σσττιιςς  εεγγγγρρααφφέέςς

*Η συνολική µεταβολή ανά έτος έδειξε αύξηση 37% στις αιτήσεις και 41% στις εγγραφές! Πρόκειται για µία πολύ σηµαντική εξέλιξη αφού οι ενέργειες 
προσέλκυσης φοιτητών υπήρξαν αποτελεσµατικές. 
*Προκύπτει ότι δεν επετεύχθη µόνο αύξηση των αιτήσεων αλλά ακόµη µεγαλύτερη (ποσοστιαία) αύξηση και των εγγραφών.

Σύνολα 
Αιτήσεων 2019

Σύνολα 
∆εκτών  2019

Σύνολα 
Αιτήσεων 2020 

Σύνολα 
∆εκτών 2020 

11.174

15.343

11.179
9.965

ΕξαµηνιαίαΕτήσια Σύνολο

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

ΑΝ∆ΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΕξαµηνιαίαΕτήσια Σύνολο

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΑΝ∆ΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Μέσος όρος ηλικίας
ΆΆννδδρρεεςς
ΓΓυυννααίίκκεεςς

37,33
40,9

40,97

39,11

40,93
37,38
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Τ
ην εικόνα ενός σύγχρονου και εξωστρεφούς
Ιδρύµατος «που προωθεί συνεργατικές και επι-
τυχηµένες δραστηριότητες στην ακαδηµαdκή

κοινότητα της Ελλάδας», όπως χαρακτηριστικά
αναφέρεται στην Έκθεση Πιστοποίησης της Εθνικής
Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), καταγρά-
φουν οι αξιολογήσεις του Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστηµίου εντός αλλά και εκτός της χώρας. Η έκ-
θεση της ΕΘΑΑΕ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν
πρόκειται µόνο για «ένα ακαδηµαdκό Ίδρυµα δεύ-
τερης ευκαιρίας αλλά για ένα Πανεπιστήµιο πρώ-
της ευκαιρίας που ισούται µε όλα τα άλλα Πανεπι-
στήµια της χώρας», ενώ την ίδια στιγµή η έγκυρη διε-
θνής κατάταξη Webometrics το κατατάσσει στην 4η
θέση σε παγκόσµιο επίπεδο µεταξύ 147 Ιδρυµάτων
ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Τα παραπάνω αποτελούν το αποτέλεσµα προσπά-
θειας και σκληρής δουλειάς, ωστόσο «υψώνουν τον
πήχη» για το επόµενο χρονικό διάστηµα, µε το ΕΑΠ
ήδη σε πορεία ανάπτυξης και διεθνοποίησης.
Είναι χαρακτηριστικό, ότι η Έκθεση Πιστοποίησης του
Εσωτερικού́ Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) την οποία
ολοκλήρωσε και απέστειλε πρόσφατα στη διοίκησή
του η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)
της χώρας, συνοδεύεται από σειρά θετικών σχολίων
γύρω από την λειτουργία του Ιδρύµατος, καθώς και
από µια πρόταση για περαιτέρω δηµοσιότητα των
δράσεών του.
Στα θέµατα έρευνας και καινοτοµίας, η Έκθεση της
Αρχής αναφέρει ότι το ΕΑΠ σχεδιάζει την περαιτέ-
ρω ανάπτυξή του µε την δηµιουργία νέου ερευνη-
τικού κέντρου στις υποδοµές του, για το οποίο προσ-
δοκά την υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης. Συµ-
µετέχει δε ενεργά µε εκθέσεις και διαγωνισµούς και-
νοτοµίας και βοηθάει ποικιλοτρόπως στα θέµατα οι-
κονοµικής ανάπτυξης της ∆υτικής Ελλάδας.
Όπως αναφέρεται, µεταξύ άλλων, στην Έκθεση Αξιο-
λόγησης του ΕΑΠ, στις καλές πρακτικές του Ιδρύ-
µατος ξεχωρίζουν οι παρακάτω:
-Η αδιαµφισβήτητη ηγεσία του στα θέµατα της εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης. «Το Ίδρυµα πέτυχε σε
πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα να καθιερωθεί ως
κορυφαίο πανεπιστήµιο στις εξ αποστάσεως µεθό-
δους εκπαίδευσης, στην εκπαίδευση των πολιτών
της χώρας και στη συµβολή στην οικονοµική ανάπτυξη
του Έθνους» τονίζεται σε µια αναδροµή της ιστορίας
του. «Η εµπειρία και οι πόροι του δε, ήταν ανεκτί-
µητες αξίες για τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συ-
στήµατα κατά τη διάρκεια της πανδηµίας» αναφέρεται
στην Έκθεση.
� Οι στρατηγικοί στόχοι του ιδρύµατος για την πε-

ρίοδο 2020-2024. «Οι Σχολές, οι φοιτητές και οι
ενδιαφερόµενοι για το ΕΑΠ είναι πολύ ενθουσιώ-
δεις και ειλικρινείς» τονίζεται, ενώ «οι προβλέψεις
είναι πολύ ευνοdκές για την αξία και το µέλλον του.
Παράλληλα, η ηγεσία του Ιδρύµατος έχει όραµα και
εργάζεται σχεδιάζοντας ένα λαµπρό µέλλον γι’ αυτό».
� Το εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης ποιότητας
είναι σαφώς καθορισµένο και καλά τεκµηριωµένο
µε τις σχετικές πολιτικές ενηµερωµένες και πλή-
ρεις.
�Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των ακαδηµαdκών
και διοικητικών µονάδων του, καθώς και συνολικά ο
σχετικός ιστότοπος της ΜΟ∆ΙΠ είναι επαρκώς ορ-
γανωµένος και περιέχει επαρκές υλικό για τα στοι-
χεία διασφάλισης ποιότητας. Χρησιµοποιούνται δε
όλες οι τεχνικές αιχµής για την υποστήριξη του έρ-
γου της, µε τις ανάλογες οµάδες επεξεργασίας των
στοιχείων εξαιρετικά ενηµερωµένες.
� Το οικονοµικό µοντέλο µε το οποίο λειτουργεί το
Πανεπιστήµιο «το οποίο φαίνεται να λειτουργεί πολύ
καλά, συσσωρεύοντας τελικά και πλεονάσµατα κε-
φαλαίων στο τέλος του έτους». «Μπορεί δε να λει-
τουργήσει ως ένας εναλλακτικός τρόπος χρηµατο-
δότησης ενός αυτόνοµου εκπαιδευτικού συστήµα-
τος» αναφέρεται. Επίσης προτείνονται τρόποι επέν-
δυσης και απορρόφησης των πλεονασµάτων του
Ιδρύµατος και η ψηφιοποίηση και αναβάθµιση των
συγγραµµάτων του.
� Η πολιτική πρόσληψης προσωπικού είναι διαφα-
νής και βασίζεται σε αξιοκρατικές µεθόδους.
�Παρά τον σχετικά µικρό αριθµό µόνιµων καθηγητών
και προσωπικού πλήρους απασχόλησης, το Ίδρυµα
έχει τελικά ένα µεγάλο αριθµό συµβασιούχων κα-
θηγητών και εξυπηρετεί ένα µεγάλο αριθµό φοιτη-
τών. Βέβαια, επισηµαίνεται στην Έκθεση ότι ο δυ-
σανάλογα µεγάλος αριθµός εκπαιδευτικού προσω-
πικού µε σύµβαση (ΣΕΠ), έκτακτων υπαλλήλων, έναν-
τι των µόνιµων Μελών ∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού (∆ΕΠ), αποτελεί µια πιθανή απειλή για
τη συνεχή επιτυχία του στο µέλλον.
Προτείνεται βέβαια, η ενίσχυση της συµµετοχής των
µελών του Ιδρύµατος σε διαδικασίες έρευνας,
συλλογή στοιχείων από τις επιστηµονικές δηµοσι-
εύσεις των καθηγητών και φοιτητών του, επικοινω-
νία γενικότερα των θετικών πρακτικών του και δια-
τήρηση της τρέχουσας ευνοdκής αναλογίας φοιτη-
τών / καθηγητών έως ότου γίνει ένα πλήρως αυτό-
νοµο ίδρυµα.
Στην Έκθεση της Εθνικής Αρχής αναφέρεται ακό-
µη ο προγραµµατισµός κατασκευής και αγοράς νέων
κτηρίων του ΕΑΠ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
αναγκών των φοιτητών και φοιτητριών του.

Με επιτυχία «περνάει»
τις εξετάσεις σε αξιολόγηση
και διεθνείς κατατάξεις το ΕΑΠ
Αξιολόγηση και ποιότητα καταγράφονται στην έκθεση πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής
για την ανώτατη εκπαίδευση (ΕΘΑΑΕ), αλλά και στην φετινή κατάταξη της Webometrics

Τα στοιχεία που δηµοσιεύθηκαν τις προ-
ηγούµενες ηµέρες απέδειξαν ότι το Ελ-
ληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο κατέχει
ξεχωριστή θέση στον παγκόσµιο ακαδη-
µαdκό χάρτη της ανοικτής και εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε τη

διεθνή κατάταξη Webometrics Ranking of
World Universities για το 1ο εξάµηνο του
2021 (http://www.webometrics.info/en/w
orld), το ΕΑΠ βρίσκεται στην 4η θέση µε-
ταξύ των 147 Ανοικτών Πανεπιστηµίων
από 67 χώρες όλου του κόσµου.

Πιο συγκεκριµένα το ΕΑΠ φέτος κατα-
λαµβάνει την 4η θέση, µετά το Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia
UNED (Ισπανία), το Universitat Oberta de
Catalunya (Ισπανία) και το Open Univer-
sity UK (Αγγλία), ενώ βρίσκεται πάνω από

Ανοικτά Πανεπιστήµια µε µεγάλη παρά-
δοση, όπως αυτά της Ολλανδίας, της Γερ-
µανίας και το Athabasca University του Κα-
ναδά. Η κατάταξη Webometrics δηµοσι-
εύεται δύο φορές τον χρόνο και θεωρείται
από τις πλέον δηµοφιλείς παγκοσµίως,

καθώς στηρίζεται σε στοιχεία άµεσα
επαληθεύσιµα στο διαδίκτυο. Τα Πανε-
πιστήµιακατατάσσονται µεβάσητρειςεπι-
µέρους δείκτες: α) απήχηση – ορατότη-
τα, β) ανοιχτό επιστηµονικό περιεχόµε-
νο και γ) αριστεία.

ττοο  ΕΕΑΑΠΠ  σσττηηνν  κκααττάάττααξξηη  ΑΑννοοιικκττώώνν  ΠΠααννεεππιισσττηηµµίίωωνν  ττοουυ  κκόόσσµµοουυ  

ΕΕυυσσττάάθθιιοοςς  ΕΕυυσσττααθθόόπποουυλλοοςς::  ««ΆΆρριισστταα»»  γγιιαα  ττοο  ΕΕΑΑΠΠ
Για πρώτη φορά το ΕΑΠ πιστοποιείται από την ΕΘΑΑΕ και επιπλέον 
το αποτέλεσµα είχε το χαρακτηρισµό "Άριστα" (πλήρους συµµόρφωσης)

Η εν λόγω πιστοποίηση, είναι αποτέλεσµα της υψηλής ποιότητας του Ιδρύ-
µατός µας, του υψηλού επιπέδου του προσωπικού του, ακαδηµαdκού, τε-
χνικού και διοικητικού, της άριστης λειτουργίας, σκληρής δουλειάς και εξαι-
ρετικής συνεργασίας των µελών της Επιτροπής ΜΟ.∆Ι.Π., του Προσωπι-
κού της ΜΟ.∆Ι.Π., της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιµόρφω-
σης (Μ.Ε.Α.Ε.) και του Γραφείου Στρατηγικού Σχεδιασµού. Επίσης, πολύ
σηµαντική ήταν και η συνεισφορά όλων των ακαδηµαdκών και διοικητικών
µονάδων του Πανεπιστηµίου. Ασφαλώς καθοριστικό στοιχείο στην όλη δια-
δικασία είναι η «κουλτούρα ποιότητας» που έχει χτιστεί στο ΕΑΠ από την
πρώτη µέρα της λειτουργίας του, αφού από την ίδρυση του δηµιουργήθηκε
η Μ.Ε.Α.Ε. αλλά και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτι-
κής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.), δοµές καινοτόµες για την εποχή τους που
στόχο είχαν τη διασφάλιση ποιότητας στο ΕΑΠ.
Το Ίδρυµά µας, έχει πλέον τις προeποθέσεις, να συνεχίσει το αξιόλογο

αυτό έργο µε την ακαδηµαdκή πιστοποίηση των Προγραµµάτων Σπουδών του, διαδικασία
η οποία ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, επίσης για πρώτη φορά στο ΕΑΠ. Εργαζόµαστε και προς
αυτή την κατεύθυνση και ελπίζουµε ότι και για τα προγράµµατά µας οι πιστοποιήσεις θα
έχουν ανάλογη εξέλιξη. 

Ευστάθιος Ευσταθόπουλος 
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Προέδρος της ΜΟ.∆Ι.Π. 

Αντιπρόεδρος ∆ιοικητικών Υποθέσεων, Ακαδηµα&κών 
Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριµνας
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Η
Ανώτατη Εκπαίδευση είναι ο πρώτος χώρος
και ίσως παραµένει ουσιαστικά ο µόνος στον
δηµόσιο τοµέα της χώρας µας που έχει υιο-

θετήσει και εφαρµόζει συστηµατικά την αξιολόγηση
της ποιότητας του έργου που προσφέρει στην κοι-
νωνία. Το σύνολο των εκπαιδευτικών, ερευνητικών
και άλλων επιστηµονικών δραστηριοτήτων που πα-
ρέχονται από τα Πανεπιστήµια αξιολογείται µε σκο-
πό τη διασφάλιση της ποιότητάς των Ιδρυµάτων και
απώτερο στόχο τη βελτιστοποίηση της αποτελε-
σµατικότητας και διαφάνειας της συνολικής λει-
τουργίας τους.
Είναι σηµαντικό να τονίζεται µε κάθε ευκαιρία ότι οι
δύο µεγάλες δράσεις διασφάλισης ποιότητας που
υλοποιούνται στον χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης
είναι η αξιολόγηση και η πιστοποίηση. Η αξιολόγη-
ση συνίσταται στη συστηµατική, τεκµηριωµένη και λε-
πτοµερή αποτίµηση, ανάδειξη και καταγραφή του έρ-
γου των ΑΕΙ, καθώς και στην κριτική ανάλυση και δια-
πίστωση υφιστάµενων αδυναµιών σε σχέση µε την
ακαδηµαJκή φυσιογνωµία, τους στόχους και την απο-
στολή των ΑΕΙ. Η πιστοποίηση είναι διαδικασία δια-
σφάλισης ποιότητας που πραγµατοποιείται µε βάση
συγκεκριµένα, προκαθορισµένα, διεθνώς αποδεκτά
και εκ των προτέρων δηµοσιοποιηµένα ποσοτικά και
ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρµονισµένα µε τις
Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη ∆ιασφά-
λιση της Ποιότητας στον ΕυρωπαJκό Χώρο Ανώτα-
της Εκπαίδευσης (ESG 2015). Η πιστοποίηση αφο-
ρά Εσωτερικά Συστήµατα ∆ιασφάλισης Ποιότητας
(ΕΣ∆Π), Προγράµµατα σπουδών της Ανώτατης Εκ-
παίδευσης και των τριών κύκλων και Προγράµµατα
∆ιά Βίου Μάθησης των Ιδρυµάτων.
Η πιστοποίηση, εν προκειµένω, αποτελεί δικλείδα
ασφαλείας για τα ίδια τα ΑΕΙ, αλλά και κάθε ενδια-
φερόµενο πολίτη και τελικό δέκτη των υπηρεσιών
ενός πανεπιστηµιακού ιδρύµατος, καθώς:
1. η όλη διαδικασία που προβλέπεται στην εθνική νο-
µοθεσία, περιγράφεται και εξειδικεύεται βήµα-
βήµα στον οδηγό και το πρότυπο πιστοποίησης που
έχει εκδώσει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης
(ΕΘΑΑΕ),
2. το Συµβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ)
της ΕΘΑΑΕ συγκροτεί, βάσει εγκεκριµένων προ-
διαγραφών, τις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης
και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ) µε ανεξάρτητους εµπει-
ρογνώµονες του Μητρώου της Αρχής, χωρίς την ενη-
µέρωση ή παρεµβολή της ενδιαφερόµενης ακαδη-
µαJκής µονάδας,
3. η ΕΘΑΑΕ συντονίζει σε κάθε στάδιο τη διαδικα-
σία µε όρους διαφάνειας και αξιοκρατίας,
4. το ΣΑΠ εκδίδει την απόφαση πιστοποίησης και χο-
ρηγεί πιστοποιητικό ποιότητας, βάσει της τελικής έκ-
θεσης που κατατίθεται από την ΕΕΑΠ και τέλος
5. τα αποτελέσµατα της πιστοποίησης (η απόφαση
και η έκθεση πιστοποίησης) δηµοσιεύονται στην ιστο-
σελίδα της Αρχής και είναι διαθέσιµα σε όλους τους
ενδιαφερόµενους.
Με άλλα λόγια, ένα πιστοποιηµένο σύστηµα ποι-
ότητας προσφέρει τα εχέγγυα για συνεχή βελτίω-
ση ενός ΑΕΙ, για την αποτελεσµατικότητα των υπη-
ρεσιών του, για ικανοποίηση των ελάχιστων κριτη-
ρίων ποιότητας του προτύπου της ΕΘΑΑΕ και των κα-
τευθυντήριων αρχών του ΕΧΑΕ, αλλά και για δηµό-
σια λογοδοσία και διαφάνεια.Ένα πιστοποιηµένο πρό-
γραµµα σπουδών διασφαλίζει, πέραν από την ποι-
ότητα του παρεχόµενου εκπαιδευτικού έργου, ότι οι
επιδόσεις και οι ικανότητες των αποφοίτων του συγ-
κεκριµένου κύκλου σπουδών αντιστοιχούν στα
προσδοκώµενα επαγγελµατικά προσόντα που απαι-
τούν η κοινωνία και η αγορά εργασίας.
Για τους λόγους αυτούς, τα ΑΕΙ της χώρας µας έχουν
ενστερνιστεί τις διαδικασίες αξιολόγησης και πι-
στοποίησης και προέβησαν στις απαραίτητες ενέρ-
γειες για να πιστοποιήσουν αρχικά το Εσωτερικό Σύ-
στηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας και, εν συνεχεία, τα
προγράµµατα προπτυχιακών σπουδών τους (ΠΠΣ).
Μέχρι σήµερα, έχουν πιστοποιηθεί 28 ΕΣ∆Π Πανε-
πιστηµίων και πρώην ΤΕΙ και περί τα 150 ΠΠΣ, ενώ
η διαδικασία της πιστοποίησης των ΠΠΣ βρίσκεται
υπό πλήρη εξέλιξη καθώς προγραµµατίζονται συ-
νεχώς νέες ΕΕΑΠ για ολόκληρο το έτος.
Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι νέες συνθήκες που προ-
κλήθηκαν λόγω του Covid-19 δεν αναχαίτισαν διό-
λου το τεράστιο υπό εξέλιξη έργο της ΕΘΑΑΕ. Αν-
τιθέτως, η Αρχή ταχύτατα και έγκαιρα προσάρµοσε
τις διαδικασίες ποιότητας στα νέα δεδοµένα και τα

Πανεπιστήµια ανταποκρίθηκαν άµεσα. Αξίζει να
επισηµανθεί ότι η επιθεώρηση πραγµατοποιείται πλέ-
ον ηλεκτρονικά χωρίς µετακίνηση των εµπειρο-
γνωµόνων, αλλά µε την τήρηση όλων των προδια-
γραφών διαφάνειας και αξιοπιστίας. Η διαδικασία
αξιοποιεί στο έπακρο τα ηλεκτρονικά µέσα και όλες
τις σύγχρονες τεχνολογίες που διαθέτει το εκάστοτε
ίδρυµα (υποδοµές τηλεδιάσκεψης, τηλεµετάδοσης
για την περίπτωση ξενάγησης στην πανεπιστηµι-
ούπολη, ψηφιακές περιηγήσεις στους βασικούς

χώρους του Ιδρύµατος, βίντεο κ.ά).
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο ολοκλήρωσε την
πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήµατος ∆ιασφά-
λισης Ποιότητας τον Νοέµβριο του 2020 και του χο-
ρηγήθηκε απόφαση πιστοποίησης για τέσσερα έτη
µε διάρκεια ισχύος από 11-02-2021 έως 10-02-2025.
Σύµφωνα µε την Έκθεση Πιστοποίησης, που υπο-
γράφεται από εγκεκριµένους εµπειρογνώµονες
της αλλοδαπής, το ΕΣ∆Π του ΕΑΠ συµµορφώνεται
πλήρως µε τα εθνικά και ευρωπαJκά πρότυπα.

Οι οκτώ (8) απαιτήσεις στις οποίες καλείται κάθε
ΕΣ∆Π ενός Ιδρύµατος να συµµορφώνεται είναι: 1)
η πολιτική του Ιδρύµατος για τη ∆ιασφάλιση Ποι-
ότητας, 2) η διάθεση και διαχείριση των αναγκαίων
πόρων, 3) η θέσπιση στόχων διασφάλισης της ποι-
ότητας, 4) η δοµή, οργάνωση και λειτουργία του
ΕΣ∆Π, 5) η εσωτερική αξιολόγηση, 6) η συλλογή και
ανάλυση δεδοµένων ποιότητας, 7) η δηµοσιοποίηση
πληροφοριών και 8) η εξωτερική αξιολόγηση και πι-
στοποίηση του ΕΣ∆Π.

1. διαθέτει κουλτούρα ποιότητας και καλά τεκ-
µηριωµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας από
την ίδρυσή του το 1992,
2. έχει σαφώς ποσοτικοποιηµένους στόχους για
τη διασφάλιση ποιότητας, οι οποίοι ευθυγραµµί-
ζονται µε τη στρατηγική και τις δράσεις,
3. αναγνωρίζει τη σηµασία της ποιότητας και δε-
σµεύεται από τη διοίκησή του για αυτήν,
4. διαθέτει σωστά σχεδιασµένο σύστηµα ποιότη-
τας και διαδικασίες και εφαρµόζει εσωτερική αξιο-
λόγηση µέσω της ΜΟ∆ΙΠ, και
5. αξιοποιεί τα πληροφοριακά συστήµατα και τε-
χνολογικά µέσα για τη συλλογή δεδοµένων ποι-
ότητας.
∆ιαπιστώνεται, επίσης, ότι το Ίδρυµα έλαβε υπό-
ψη τα ευρήµατα της εξωτερικής αξιολόγησης που
έγινε το 2016 και εξαίρεται η συµµετοχή όλων των

µερών και των φοιτητών στη διαδικασία πιστο-
ποίησης του ΕΣ∆Π, γεγονός που ενισχύει και τη
φήµη του ιδρύµατος.
Στις καλές πρακτικές του ΕΑΠ, που αναδει-
κνύονται µέσα από την πιστοποίηση, συγκαταλέ-
γεται η ηγετική θέση του Ιδρύµατος στην εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα, το γεγονός ότι
η εµπειρία και οι πόροι του ΕΑΠ στην εξ αποστά-
σεως διδασκαλία αποτέλεσαν ανεκτίµητης αξίας
υλικό για τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήµατα
στη διάρκεια της πανδηµίας, το γεγονός ότι η εκ-
παιδευτική κοινότητα του ιδρύµατος και οι εµ-
πλεκόµενοι φορείς παραµένουν αισιόδοξοι για την
αξία και τις προοπτικές του ΕΑΠ, µε την ηγεσία
του Ιδρύµατος να εργάζεται µε όραµα προς ένα
λαµπρότερο µέλλον για το Πανεπιστήµιο. Από χρη-
µατοοικονοµικής άποψης, καλή πρακτική αναδει-

κνύεται το χρησιµοποιούµενο µοντέλο χρηµατο-
δότησης το οποίο λειτουργεί αποδοτικά και µε
επάρκεια σε ετήσια βάση. Ιδιαιτέρως σηµαντική εί-
ναι η καλή αναλογία φοιτητών ανά διδάσκοντα, η
αξιοκρατία και η διαφάνεια σε θέµατα διαχείρισης
ανθρώπινου δυναµικού.
Όσο προχωρά η πιστοποίηση στην Ανώτατη Εκ-
παίδευση, τόσο εδραιώνονται τα οφέλη της για το
σύνολο της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Η εν-
σωµάτωση της πολιτικής ποιότητας στην στρα-
τηγική του κάθε Ιδρύµατος, η αφοµοίωση των αρ-
χών της διασφάλισης ποιότητας και η συνεπής υλο-
ποίηση των σχετικών δράσεων ωφελούν πρώτιστα
τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και έµµεσα την
κοινωνία ευρύτερα. Τα Πανεπιστήµιά µας, για άλλη
µια φορά, ηγούνται της εθνικής προσπάθειας για
εκσυγχρονισµό δοµών και διαδικασιών.

ΤΤαα  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  ττηηςς  ππιισσττοοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  ΕΕΣΣ∆∆ΠΠ  ττοουυ  ΕΕΑΑΠΠ  δδεείίχχννοουυνν  όόττιι  ττοο  ΊΊδδρρυυµµαα::

Του Καθηγητή Περικλή Α. Μήτκα
Προέδρου της Εθνικής Αρχής 
Ανώτατης Εκπαίδευσης

Η δυναµική 
της πιστοποίησης
στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση



They say about us06 ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Η πρόκληση που… εµπνέει!
Απόφοιτοι καταθέτουν την εµπειρία τους από την φοίτησή τους στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο

Με συναισθηµατικό τόνο που αποκαλύπτει πρωτίστως το µεγαλείο της ηθικής τους ανταµοιβής απόφοιτοι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου καταθέτουν την δική τους εµπειρία από
την φοίτησή τους στο ακαδηµαaκό Ίδρυµα. Ένα αέναο ταξίδι στη γνώση και στην εξειδίκευση µε προορισµό νέους σταθµούς στην κοινωνική και επαγγελµατική καταξίωση.

Αργύρης Ασηµακόπουλος
««ΣΣττααθθµµόόςς  σσττηηνν  ππρροοσσωωππιικκήή  
κκααιι  εεππααγγγγεελλµµααττιικκήή  µµοουυ  ζζωωήή»»

Απόφοιτος τόσο προπτυχιακού, όσο και µεταπτυχιακού προ-
γράµµατος, ο Αργύρης Ασηµακόπουλος, είναι ∆ιευθυντής Ποι-
ότητας στα Ελληνικά Ταχυδροµεία. Όπως αναφέρει «αδιαµ-
φισβήτητα το να ξεκινάς τις προπτυχιακές σπουδές µετά τα
40  αποτελεί από µόνο του µια µεγάλη πρόκληση. Όταν πήρα
την απόφαση να εξειδικεύσω τις ακαδηµαaκές µου σπουδές
στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, ήδη είχα συµπληρώσει πάνω από

20 χρόνια στην αγορά εργασίας
και τα περισσότερα από αυτά ήταν
στην ίδια εταιρεία. Στη σύγχρονη
αγορά εργασίας, οι απαιτήσεις διαρ-
κώς αλλάζουν και η συµπλήρωση
γνώσεων και δεξιοτήτων είναι σχε-
δόν µονόδροµος. Θεώρησα επιτα-
κτική ανάγκη και άµεση προτεραι-
ότητα τη βελτίωση των ακαδηµαaκών
µου εφοδίων στον τοµέα, κυρίως,
του Management. Ξεχώρισα το Ελ-

ληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ) για τις σπουδές µου πάνω
στην ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισµών. Είναι ένα Πα-
νεπιστήµιο µε απόλυτα καταρτισµένους καθηγητές, ο καθένας
στο γνωστικό του αντικείµενο. Στιγµές αφάνταστης εµπειρίας
που δεν θα ξεχάσω, όσα χρόνια και αν περάσουν. ∆εν θα ξε-
χάσω ποτέ την ηµέρα που παρέδωσα την δεύτερη εργασία
µου στο µάθηµα «Ποσοτικές Μέθοδοι», ήταν δύο µόλις ώρες
µετά την κηδεία του πατέρα µου.  Οι προθεσµίες όµως, ήταν
προθεσµίες και έπρεπε να τηρηθούν, αν µάλιστα  θέλεις να
είσαι συνεπής και αξιοπρεπής.  Πλησιάζοντας στο τέλος του
Προπτυχιακού, είχε αλλάξει σηµαντικά η ζωή µου. Αντιµετώπιζα
τα πάντα από µια άλλη οπτική και σε αυτή τη χρονική στιγ-
µή κατάλαβα πως οι σπουδές πέρα από γνώσεις, προσφέ-
ρουν και πνεύµα, διεύρυνση των οριζόντων νου και ψυχής.
Με την ολοκλήρωση των Σπουδών και την ορκωµοσία υπήρ-
ξε µεγάλη ικανοποίηση, αφού παρά τις αντικειµενικές δυ-
σκολίες, είχα καταφέρει να ολοκληρώσω ένα σηµαντικό κύ-
κλο γνώσης,  που µου είχε στερήσει παλιότερα κάποιο µε-
γάλο οικογενειακό πρόβληµα.  Ταυτόχρονα ήρθαν σηµαντι-
κές αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον, µε σηµαντικότερες
θέσεις ευθύνης και σίγουρα καλύτερες εργασιακές συνθή-
κες και αµοιβές. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω πως αυτά
τα  χρόνια σπουδών στο ΕΑΠ αποτέλεσαν έναν σταθµό τόσο
στον προσωπικό τοµέα, όσο και στον επαγγελµατικό. Επίσης
θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά όλους τους καθηγητές, το
διοικητικό προσωπικό, τους συµφοιτητές µου για την άψογη
συνεργασία µας και φυσικά την οικογένειά µου που µε στή-
ριζε σε όλη τη διάρκεια».  

Τόνια Κυριακουλάκου
««ΜΜίίαα  δδιιααδδρροοµµήή  έέξξιι  χχρρόόννωωνν  
ππρροοςς  ττηη  γγννώώσσηη»»

Απόφοιτη του προπτυχιακού προγράµµατος Σπουδών «Ισπα-
νική Γλώσσα και Πολιτισµός», η Τόνια Κυριακουλάκου κατα-
θέτει την δική της εµπειρία. «Τελειώνοντας το Λύκειο, έπια-
σα αµέσως δουλειά, οπότε τα ενδιαφέροντά µου εστιάστηκαν
κυρίως στην επαγγελµατική µου κατάρτιση και εξέλιξη. Πάν-
τα, όµως, ένιωθα την ανάγκη να βρεθώ κοντά στον Ισπανό-
φωνο κόσµο, αλλά τότε δεν υπήρχε το ΕΑΠ… 
Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας, η αγάπη για το συγκεκρι-
µένο γνωστικό αντικείµενο, η ενθάρρυνση από το περιβάλλον
µου, αλλά και η εσωτερική ανάγκη εκπλήρωσης του ονείρου
των πανεπιστηµιακών σπουδών, µε ώθησαν να καταθέσω υπο-

ψηφιότητα στο πρόγραµµα «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισµός»
του ΕΑΠ. Το ταξίδι ξεκίνησε!  Το µεγαλύτερο προνόµιο του ΕΑΠ
είναι η «εξ αποστάσεως» εκπαίδευση, όπου κανείς επιλέγει
ο ίδιος την ταχύτητα σπουδών, µελετώντας από την άνεση του

σπιτιού του. Σε έξι χρόνια κατάφε-
ρα να περάσω επιτυχώς όλες τις
εξετάσεις µε την πρώτη δοκιµασία,
πράγµα που σπάνια συµβαίνει στα
συµβατικά πανεπιστήµια. Οι Καθη-
γητές ήταν πάντα δίπλα µας. Στην αυ-
τοδιδασκαλία ο µεγαλύτερος αντί-
παλος είναι ο ίδιος σου ο εαυτός: κα-
λείσαι να υπερβείς δυνάµεις και αν-
τοχές. Όπλο σου, εκτός της αυτο-

πειθαρχίας, είναι οι αγαπητοί συνάδελφοι, µε τους οποίους µοι-
ράζεσαι καθηµερινότητα, προβληµατισµούς για την ύλη, επι-
στηµονικά ερωτήµατα, κάθε τι που χτίζει τον νέο σου κόσµο, στη-
ρίζοντας αµέτρητες φορές, ο ένας τον άλλον, ιδιαίτερα σε στιγ-
µές κρίσης, µε συναδελφική και ανθρώπινη αλληλεγγύη. Οι άλ-
λοτε φοιτητικές σχέσεις µετεξελίσσονται σε πολύτιµες φιλίες
ζωής! Ανείπωτη ήταν η χαρά που ένιωσα όταν πληροφορήθη-
κα ότι πέρασα και την τελευταία ΘΕ επιτυχώς! Κατέκτησα πτυ-
χίο µε «λίαν καλώς», που µε βοήθησε να εγγραφώ σε «εξ απο-
στάσεως» µεταπτυχιακό πρόγραµµα στην Ισπανία. Η ζωή µου
δεν είναι πλέον η ίδια. Ενώ µέχρι πρότινος, υποστήριζα την Έρευ-
να ως διοικητική υπάλληλος του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευ-
νών της Ακαδηµίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), µετά το πέρας των σπου-
δών µου στο ΕΑΠ, πλέον κατανοώ την Έρευνα «εκ των έσω»
και πραγµατοποιώ ήδη τις δικές µου επιστηµονικές αναζητήσεις
στο αγαπηµένο αντικείµενο, τον Ισπανόφωνο κόσµο, συµµετέ-
χοντας στην Μεγάλη Οικογένεια των Ισπανιστών, των φίλων και
συνοδοιπόρων, σε αυτό το υπέροχο αλλά και αέναο ταξίδι, που
άρχισε από το ΕΑΠ και συνεχίζεται…».

Βασιλική Κατσιφλιάκα
««ΑΑππεελλεευυθθέέρρωωσσεε  ττοο  ππννεεύύµµαα  µµοουυ»»

Η απόφοιτη Ευρωπαaκού Πολιτισµού, Βασιλική Κατσιφλιάκα
επισηµαίνει: «Η εµπειρία φοίτησής µου στο ΕΑΠ, περισσό-
τερο µε βοήθησε πνευµατικά και ψυχολογικά παρά οικονο-
µικά/επαγγελµατικά. ∆ιεύρυνα τους πνευµατικούς µου ορί-
ζοντες, απέκτησα γνώσεις που µε βοήθησαν να κατανοώ και
να συµµετέχω σε άλλα πράγµατα της ζωής, απελευθέρω-
σε το πνεύµα µου, µου έδωσε κίνητρα για να µάθω και να

κάνω περισσότερα σχετικά µε την
κοινωνία, ενισχύθηκε δηλαδή η
προσφορά καθώς και η κοινωνική
µου συνείδηση και επαναπροσδιό-
ρισα τους θεσµούς της κοινωνίας.
Μου ανέπτυξε επίσης ικανότητες
όπως η κριτική σκέψη και ο προ-
βληµατισµός πάνω σε σύγχρονα
κοινωνικά θέµατα, µε βοήθησε στο
να επιλύω καλύτερα τα προβλήµα-

τά µου, απέκτησα έναν ακόµη ρόλο στην ταυτότητά µου ως
άνθρωπος κι έτσι ήρθα ένα βήµα πιο κοντά στην ολοκλήρωση
της προσωπικότητάς µου. Όλα αυτά φυσικά επειδή η σχο-
λή ανήκει στις ανθρωπιστικές επιστήµες. Τέλος επαγγελ-
µατικά µου άνοιξε νέους δρόµους και προοπτικές αλλά τα
οφέλη ήταν περισσότερο πνευµατικά και ψυχικά».

Μάνος Τσουκαλάς
««ΜΜίίαα  εεµµππεειιρρίίαα  πποουυ  
δδεενν  θθαα  άάλλλλααζζαα  µµεε  ττίίπποοτταα»»

Ο Μάνος Τσουκαλάς χαρακτηρίζει τις σπουδές του στο ΕΑΠ
ως µία εµπειρία που δεν θα άλλαζε ποτέ. «Ξεκίνησα να φοι-

τώ στο πρόγραµµα του Ευρωπαaκού
Πολιτισµού το 2012 και τελείωσα το
2019. Είναι µια εµπειρία που δεν θα
άλλαζα για τίποτα. Μπορεί να υπήρ-
ξαν στην πορεία διάφορα προβλήµα-
τα, αλλά µε καλή διάθεση από όλους
τους εµπλεκόµενους σιγά -σιγά λύ-
νονταν. Με την φοίτησή µου στο
ΕΑΠ έµαθα να είµαι πιο συγκεντρω-
µένος, πιο αποφασιστικός και το κυ-

ριότερο πιο ανοικτός και ανεκτικός. Θυµάµαι ακόµα την πρώ-
τη µου εργασία στην ΕΠΟ10 – Γενική Ιστορία της Ευρώπης.
Φυσικά η όλη εµπειρία δεν σταµάτησε το 2019 µε το πτυ-
χίο. Συνεχίζω το θερινό ακαδηµαaκό εξάµηνο του 2021 στο
µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Επικοινωνία της Επι-
στήµης». Είµαι σίγουρος ότι και τώρα πολύτιµοι αρωγοί θα
σταθούν και σε αυτή την προσπάθειά µου, οι καθηγητές µου
και το διοικητικό προσωπικό του ΕΑΠ. Χωρίς αυτούς δεν θα
µπορούσαµε να κάνουµε το όνειρο πραγµατικότητα».

Χριστίνα Χατζηαναστασίου
««ΚΚααιι  εεγγέέννεεττοο  εεξξεειιδδίίκκεευυσσηη»»

Η Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., MSc, ΜΒΑ, Χριστίνα Χατζηανα-
στασίου έχοντας ήδη ένα πτυχίο από το Α.ΤΕΙ. Πατρών «κυ-
νήγησε» µέσα από το ΕΑΠ την εξειδίκευση στο αντικείµενο
των σπουδών της. Όπως λέει η ίδια «επιλέγοντας το µετα-
πτυχιακό πρόγραµµα «Σχεδιασµός Φωτισµού & Πολυµέσα» του
Ε.Α.Π., βρέθηκα σε ένα νέο δρόµο γνώσης και διαφορετικής
πιθανής επαγγελµατικής πορείας. Η δική µου εµπειρία, ήταν

ικανή να αλλάξει την επαγγελµατική
µου πορεία. Η ένταξή µου στην οµά-
δα της µεγαλύτερης πανελλαδικά
εταιρίας ηλεκτρολογικού εξοπλισµού
και φωτισµού Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., µου
έδωσε τη δυνατότητα να εφαρµόσω
την εξειδίκευση που µου προσέφερε
το µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών
του Ε.Α.Π., προσφέροντάς µου γρή-
γορη επαγγελµατική ανέλιξη. Εκµε-

ταλλευόµενη την έµπνευση, το πρωτόγνωρο αίσθηµα της πλή-
ρους αφοσίωσης, τον επαγγελµατισµό και την αυτοπειθαρχία
που αποκόµισα από τη φοίτησή µου στο Ε.Α.Π., συνάµα µε την
επαγγελµατική ευκαιρία που µου προσφέρθηκε µέσω της εται-
ρίας όπου εργάζοµαι, καλύπτω πλέον µία από τις πιο νευ-
ραλγικές θέσεις, αυτή της «Lighting Area Specialist». Με αφορ-
µή την εφαρµογή της εξειδικευµένης γνώσης στο σχεδιασµό
φωτισµού, που µου παρείχε µε µεγάλη επιτυχία το Ε.Α.Π., συµ-
µετείχα µε την επαγγελµατική µου ιδιότητα σε ένα απαιτητι-
κό project, που απέσπασε δύο Gold Lighting Awards 2020 στην
κατηγορία Retail, Interior Gold Lighting Award 2020 και Exteri-
or Gold Lighting Award 2020. Το Ε.Α.Π. έπαιξε καθοριστικό ρόλο
στη διαµόρφωση της προσωπικότητάς µου, υπογραµµίζοντας
και αναδεικνύοντας τα δυνατά σηµεία του επαγγελµατικού µου
χαρακτήρα, δίνοντας ολοκληρωµένη προσέγγιση της επιστή-
µης στην οποία επέλεξα να εξειδικευτώ. Με παρότρυνε να αυτο-
παρακινούµαι, να εργάζοµαι οµαδικά και σε συνδυασµό µε τη
στρατηγική σκέψη που αναπτύχθηκε εντός του επαγγελµατι-
κού µου περιβάλλοντος, κατάφερα να δρω αποτελεσµατικά και
να σχεδιάζω µε επιτυχία τα επόµενα βήµατά µου. Η κατάρτι-
ση και η εξειδίκευση που µπορούν να παρέχουν οι πανεπι-
στηµιακές σπουδές στο Ε.Α.Π. µε την καθοδήγηση από εξαι-
ρετικούς καθηγητές αλλά και επαγγελµατίες του χώρου, εί-
ναι ικανές να προσφέρουν νέους επαγγελµατικούς ορίζοντες
στους νέους, αντικρίζοντας την ολότητα της επιστήµης που επέ-
λεξαν. Προσωπικά, το Ε.Α.Π. ήταν η έναρξη της ανάπτυξης και
της εξέλιξής µου, παρουσιάζοντας διαφορετικές επαγγελµα-
τικές επιλογές, κατευθύνοντάς µε σε νέους δρόµους γνώσης
και νέα επιστηµονικά πεδία προς διερεύνηση».
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Έ
να νέο κτίριο, σύγχρονο και ταυτισµένο
µε τη φυσιογνωµία των εγκαταστάσεων
που στεγάζουν το σηµαντικό και πολυ-

διάστατο έργο του ΕΑΠ, προστέθηκε στο ιδιό-
κτητο συγκρότηµα της Περιβόλας, στον ∆ήµο
Πατρέων.
Πρόκειται για το Κτίριο «∆», το πέµπτο κατά σει-
ρά αυτόνοµο κτίριο, το οποίο ολοκληρώθηκε στο
τέλος του 2020 και πλέον έτοιµο να συνδεθεί
µε τα υπόλοιπα κτίρια της πανεπιστηµιούπολης
του ΕΑΠ.
Το ολοκαίνουριο κτίριο άνοιξε τις πύλες του στη
Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, που
προσφέρει προγράµµατα προπτυχιακών και µε-
ταπτυχιακών σπουδών στους επιστηµονικούς
τοµείς των Φυσικών Επιστηµών, Μαθηµατικών,
Πληροφορικής, Περιβάλλοντος και Περιβαλ-
λοντικού Σχεδιασµού, ∆ιαχείρισης και Κατα-
σκευής Τεχνικών Έργων.
Η συγκεκριµένη σχολή φιλοξενείτο επί χρόνια
στο κτίριο του ΕΑΠ στο κέντρο της Πάτρας, στην
συµβολή των οδών Αγίου Ανδρέου και Τσαµα-
δού αλλά πλέον ήρθε η ώρα να µετακοµίσει σε
ένα κτίριο αξιώσεων.

ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕ∆Α
Το «Κτίριο ∆» κατασκευάστηκε µεταξύ των λει-
τουργούντων «Κτιρίου Γ» και «Κτιρίου Ε» σύµ-
φωνα µε την υπ. αριθµ. 135/2015 άδεια δό-
µησης του ∆. Πατρέων. Η σύµβαση µε ανάδο-
χο την εργοληπτική εταιρεία "ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ
ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε." υπογράφηκε στις 26/03/2018
και αποπερατώθηκε στις 31/12/2020.
Η συνολική επιφάνεια του περιβάλλοντα χώρου
είναι 812 m2 και έχει τρία επίπεδα δηλαδή υπό-
γειο, ισόγειο και Α' όροφο και θα στεγάζεται η
Σχολή Θετικών Επιστηµών & Τεχνολογίας
(γραφεία µελών ∆ΕΠ και εργαστήρια). Το ισό-
γειο και ο α΄ όροφος είναι επιφάνειας 2.915,56
τ.µ. Στο ισόγειο προβλέπονται χώροι εργα-
στηρίων, γραφείων και αίθουσα πολλαπλών χρή-
σεων, ενώ στον πρώτο όροφο χώροι εργα-
στηρίων και γραφείων. Στα νότια τµήµατα των
καµπύλων στεγών έχουν τοποθετηθεί φωτο-
βολταXκά πάνελ, ενώ το αµφιθέατρο κλιµατίζεται
µε σύστηµα γεωθερµίας. Η επιφάνεια του
υπογείου είναι 694,39τ.µ., όπου εκτός από τις

αποθήκες υπάρχουν βοηθητικοί χώροι ηλε-
κτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΣΕ ΑµεΑ
Το κτίριο είναι πλήρως προσβάσιµο από Άτο-
µα µε Αναπηρία, υπάρχουν χώροι υγιεινής σε
όλα τα επίπεδα και αντίστοιχοι για ΑµεΑ στο ισό-
γειο και στον όροφο. Επίσης, διαθέτει ηλε-

κτρονικό εξοπλισµό, όπως projector, ηχητικό σύ-
στηµα, δοµηµένη καλωδίωση, σύστηµα συνα-
γερµού, πλήρης εγκατάσταση πυρανίχνευ-
σης, εγκατάσταση ελέγχου προσπέλασης (ac-
cess control), κεντρικό σύστηµα ελέγχου και πα-
ρακολούθησης, ενώ και τα φωτιστικά σώµατα
είναι led.
Η διάταξη των κτιρίων ακολουθεί το ορθοκα-

νονικό σύστηµα οργάνωσης που απαντάται και
στη διάταξη των κτιριακών µονάδων που απο-
τελούν το συγκρότηµα του Ε.Α.Π., ενώ όλα τα
κτίρια έχουν σχεδιαστεί και µελετηθεί σύµφωνα
µε τους ισχύοντες κανονισµούς, έτσι ώστε να
διασφαλιστεί η στατική επάρκεια και η ασφα-
λής εκκένωση των εγκαταστάσεων σε περί-
πτωση κινδύνου.

Σύγχρονη «στέγη»
για τις Θετικές Επιστήµες
Παραδόθηκε στις 31 ∆εκεµβρίου 2020 το κτίριο «∆» στο συγκρότηµα της Περιβόλας

Σηµείο αναφοράς το αµφιθέατρο 200 θέσεων!
Αυτό που καθιστά σηµαντική καινοτοµία είναι το αµφιθέατρο που έχει κατασκευαστεί
στο νέο κτίριο. Πρόκειται για µια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και έχει 200 καθίσµα-
τα αµφιθεάτρου.
Παράλληλα, στο επίπεδο του ισογείου υπάρχει χώρος κυλικείου, δίπλα στην αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων καθώς και δύο αίθρια (βόρειο και νότιο) µε χώρους πρασίνου και
καθιστικούς πάγκους.
Γύρω από τα αίθρια διατάσσονται οι κτιριακοί όγκοι µε κοινό περίπου ύψος. Οι τρεις
επιµήκεις πτέρυγες φέρουν καµπύλη στέγαση σε πλήρη αντιστοιχία µε τις άλλες κτι-
ριακές µονάδες του συγκροτήµατος, ενώ ενδιάµεσα, µε οριζόντιο δώµα στεγάζεται ο
ηµιυπαίθριος διάδροµος και η πτέρυγα της αίθουσας διαλέξεων. Η τελευταία αυτή πτέ-
ρυγα προβάλλει στο ισόγειο, φτάνοντας µέχρι την οικοδοµική γραµµή, ξεχωρίζοντας
από όλο το υπόλοιπο κτιριακό συγκρότηµα, σηµατοδοτώντας τη θέση της αίθουσας δια-
λέξεων/εκδηλώσεων ως κεντρικό σηµείο αναφοράς του συγκροτήµατος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΡΟΥΜΠΗΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο αντιπρόεδρος Οικονοµικών, Προ-
γραµµατισµού & Ανάπτυξης του Ελλη-
νικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου, ανα-
πληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής
του Πανεπιστηµίου Πατρών Γεώργιος
Σκρουµπής, δίνει το στίγµα της διοί-
κησης του ΕΑΠ ως προς την στρατη-
γική της κτιριολογικής ανάπτυξης του
ΕΑΠ: "Στα πλαίσια του στρατηγικού
σχεδιασµού ανάπτυξης και ολοκλήρω-
σης του campus του ΕΑΠ, παραδόθη-
κε προς χρήση βιοκλιµατικό κτίριο
τριών επιπέδων, πλέον των 3.500
τ.µ., για τη στέγαση της ΣΘΕΤ. Πλέον
όλες οι σχολές (εργαστήρια και γρα-
φεία µελών ∆ΕΠ) στεγάζονται εντός
του campus του Πανεπιστηµίου. Επι-
σηµαίνεται ότι στο συγκεκριµένο κτί-
ριο παραδόθηκε επίσης, αµφιθέατρο
περίπου 200 θέσεων.
Η στρατηγική κτιριολογικής ανάπτυ-
ξης του ΕΑΠ συνεχίζεται µε την ανα-
µενόµενη παράδοση τεσσάρων υπερ-
σύγχρονων ψηφιακών αιθουσών πο-
λυµέσων (βρίσκονται στη φάση εγκα-
τάστασης του εξοπλισµού).
Προχωρούµε σταθερά και µεθοδικά
στην ολοκλήρωση των υποδοµών του
Πανεπιστηµίου. Σύντοµα θα ανακοι-
νώσουµε τα επόµενα βήµατα".

««ΗΗ  σσττρρααττηηγγιικκήή  
κκττιιρριιοολλοογγιικκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς
ττοουυ  ΕΕΑΑΠΠ  σσυυννεεχχίίζζεεττααιι»»



«Τα µνηµεία της φύσης και του πολιτισµού εκτός από στιγµιότυπα της
ιστορίας του πλανήτη και της ανθρώπινης ύπαρξης, αποτελούν αν-
τικείµενα ιστορικής µνήµης, η οποία προστατεύεται από διεθνείς ορ-
γανισµούς και κανονισµούς» λέει στην «Open2U» ο Στέλιος Ζερεφός,
αρχιτέκτονας, καθηγητής του ΕΑΠ και διευθυντής του µεταπτυχιακού
προγράµµατος σπουδών «Σχεδιασµός Φωτισµού». «Η σηµασία των
µνηµείων αυτών αφενός στην ανάπτυξη του πολιτισµού σε παγκόσµιο
επίπεδο και αφετέρου οι δραστηριότητες και οι οικονοµικοί δείκτες
που σχετίζονται µε αυτά, τα καθιστούν ως µία βασική ανάγκη, η οποία
πρέπει να προστατεύεται µε κάθε κόστος» συνεχίζει.
Η ανάγκη για ενίσχυση του συγκεκριµένου επιστηµονικού αντικειµέ-
νου είναι τεράστια. «Η κλιµατική αλλαγή, την οποία βιώνουµε µε τα
ακραία καιρικά φαινόµενα να κάνουν την εµφάνισή τους συχνότερα,
τη µέση θερµοκρασία του πλανήτη να αυξάνεται και τη συνέργεια των
επιπτώσεών της να µεταβάλλει την καταστρεπτικότητά τους, αποτε-
λεί έναν ορατό κίνδυνο για τα µνηµεία της φύσης και της πολιτιστι-
κής κληρονοµιάς διεθνώς» προσθέτει ο κ. Ζερεφός. «Για το λόγο αυτό
διεθνείς οργανισµοί, όπως το International Council on Monuments and
Sites (ICOMOS) και το International Council of Museums (ICOM) έχουν
θεσπίσει οµάδες εργασίας που µελετούν την επίδραση των επιπτώ-

σεων της κλιµατικής αλλαγής σε αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία και
µνηµεία. Η Ελλάδα ήταν στην πρώτη γραµµή της τρέχουσας προ-
σπάθειας για την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονο-
µιάς από τις δυσµενείς επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής και µε την
συνεργασία της UNESCO και του WMO (Παγκόσµιος Μετεωρολογι-
κός Οργανισµός), παρουσίασε την πρόταση «Αντιµετώπιση των επι-
πτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στην πολιτιστική και φυσική κλη-
ρονοµιά», η οποία εντάχθηκε από τον Γενικό Γραµµατέα του ΟΗΕ στις
εµβληµατικές προτάσεις για το θέµα».
Έτσι, το ΕΑΠ µέσω της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και η Ακαδη-
µία Αθηνών µέσω του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατµοσφαίρας και
Κλιµατολογίας, προχώρησαν στη σύναψη συµφωνίας για την ίδρυση
ενός νέου προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών που θα αφορά την
εις βάθος µελέτη θεµάτων που αφορούν την αντιµετώπιση των επι-
πτώσεων της κλιµατικής µεταβολής στα µνηµεία της φύσης και της
πολιτιστικής κληρονοµιάς. Το νέο πρόγραµµα µε τίτλο «Protection of
Cultural Heritage and Monuments of Nature from the Effects of Climate
Change» θα είναι διετές και θα προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα από
τον Οκτώβριο του 2021. Το πρόγραµµα διαµορφώνεται από την Ακα-
δηµαWκή Επιτροπή Εποπτείας σε συνεργασία του ΕΑΠ µε την Ακαδη-

µία Αθηνών και
διακεκριµένους επι-
στήµονες.
Συγκεκριµένα, τα γνω-
στικά αντικείµενα στα οποία
εστιάζει αφορούν στις επι-
στήµες της κλιµατολογίας και του
περιβάλλοντος, της γεωλογίας,
της τηλεµετρίας και των δορυφορικών
εφαρµογών, στις επιστήµες µηχανι-
κών, στην αρχιτεκτονική, στην ιστορία,
στην αρχαιολογία, στη συντήρηση έργων τέ-
χνης και µνηµείων αλλά και της κοινωνιολογίας,
του πολιτισµού και των οικονοµικών του περι-
βάλλοντος, της τηλεµατικής καθώς και της πλη-
ροφορικής. Είναι δε, η πρώτη φορά στην οποία συ-
ναντώνται επιστήµες θεωρητικών και θετικών επιστη-
µών µε στόχο τη βέλτιστη αντιµετώπιση των επιπτώσεων
της κλιµατικής αλλαγής στα µνηµεία της φύσης και της πο-
λιτιστικής κληρονοµιάς.

Νέα
προγράµµατα
και επιστηµονικά
αντικείµενα
στο ΕΑΠ

ΠΠώώςς  θθαα  γγρράάφφεεττεε......
κκώώδδιικκεεςς,,  θθαα  σσπποουυδδάάσσεεττεε

ΦΦιιλλοοσσοοφφίίαα,,  ∆∆ηηµµόόσσιιαα  
∆∆ιιοοίίκκηησσηη,,  ΤΤέέχχννεεςς

Ν
έα µεταπτυχιακά προγράµµατα αλλά και ένα νέο προπτυ-
χιακό πρόγραµµα επεξεργάζεται το Ελληνικό Ανοικτό Πα-
νεπιστήµιο στην «καρδιά» µιας δύσκολης ακαδηµαWκής χρο-

νιάς, µε την πανδηµία του κορωνοWού να πλήττει όλες σχεδόν τις
µορφές της εκπαιδευτικής ή κοινωνικής δραστηριότητας. Οι µή-
νες που πέρασαν ωστόσο αποδείχθηκαν ένα χρονικό διάστηµα
έντονης δραστηριότητας για τα µέλη του Ιδρύµατος, που προ-

χώρησαν στην δηµιουργία νέων προγραµµάτων σπουδών σε µια
προσπάθεια στήριξης και διεθνοποίησής του. 
Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις των εκπροσώπων
του µε υψηλού κύρους Έλληνες καθηγητές από πανεπιστήµια της
Ελλάδας και του εξωτερικού για την διαµόρφωση κοινών προ-
γραµµάτων σπουδών µε το ΕΑΠ που θα αποτελέσουν την ακα-
δηµαWκή «γέφυρα» της χώρας µας µε τον υπόλοιπο κόσµο.  Έτσι,

από την επόµενη χρονιά, το ΕΑΠ θα προσφέρει νέα προγράµµα-
τα σπουδών: Από την Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία στην
Πολιτιστική Κληρονοµιά, τη ∆ηµόσια  ∆ιοίκηση και την Επιχειρη-
µατικότητα. Παράλληλα όµως, µελετώνται και  βρίσκονται στα τε-
λικά στάδια διαµόρφωσής τους νέα προγράµµατα για το Βυζάν-
τιο, το Περιβάλλον, τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, την Ιταλική Κουλτούρα,
την Επιδηµιολογία και την Μηχανική Μάθηση.

ΑΑκκααδδηηµµίίαα  ΑΑθθηηννώώνν  κκααιι  ΕΕΑΑΠΠ  σσττηηνν  ππρροοσστταασσίίαα  φφυυσσιικκήήςς  κκααιι  
πποολλιιττιισσττιικκήήςς  κκλληηρροοννοοµµιιάάςς  µµππρροοσσττάά  σσττηηνν  κκλλιιµµααττιικκήή  ααλλλλααγγήή
Ένα νέο µεταπτυχιακό πρόγραµµα για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κλιµατικής 
αλλαγής σε αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία και µνηµεία
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Τη λειτουργία ενός νέου µεταπτυχιακού προ-
γράµµατος σχεδιάζει το Ελληνικό Ανοικτό Πα-
νεπιστήµιο και αυτό θα «τοποθετήσει» τους φοι-
τητές του στην καρδιά του ιταλικού «µυστηρί-
ου».
Της σύγχρονης πολιτικής και των διληµµάτων
της, των µνηµείων, του σινεµά, της λογοτεχνίας,
της τέχνης, της υψηλής ραπτικής. Όλων των
λόγων δηλαδή που κάνουν το γειτονικό µας κρά-
τος, ένα κράτος µε εκατοµµύρια φανατικών θαυ-
µαστών.
Την οργάνωση και λειτουργία του νέου Μετα-
πτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών συντονίζουν
η αναπληρώτρια καθηγήτρια της Σχολής Αν-
θρωπιστικών Επιστηµών του ΕΑΠ Αντιγόνη Βλα-
βιανού-∆ετζώρτζη, ο καθηγητής Γεράσιµος Ζώ-
ρας και η αναπληρώτρια καθηγήτρια Γεωργία

Μηλιώνη, καθώς και οι διδάκτορες Ελισάβετ
Μενελάου και Αθανασία ∆ρακούλη του τµή-
µατος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών. Οι ενδιαφερόµενοι θα το αναζητήσουν
ως πρόγραµµα «Σύγχρονου ιταλικού πολιτισµού
και ειδικών ζητηµάτων ορολογίας και ερµη-
νείας», ενώ θα υπάγεται στη Σχολή Ανθρωπι-
στικών Επιστηµών.
Η πρωτοτυπία αυτής της διδακτικής πρότασης
συνίσταται ακριβώς στην ποικιλία των επιστη-
µονικων́ πεδιών που προσφερ́ονται και δηµι-
ουργούν αυτοµάτως ένα πλούσιο πλέγµα επι-
λογών, στη διάθεση όποιου φοιτητή ή φοιτήτριας
το επιλέξει.
Ο πολιτισµος́ της Ιταλιάς βέβαια αποτελεί
ήδη το αντικείµενο πανεπιστηµιακών σπουδών,

ωστόσο πρόκειται για την πρώτη φορά κατά την
οποία θα συνδυαστούν διαφορετικές γωνίες της
µελέτης του.
Μεταξύ αυτών η µελέτη φαινοµένων λογο-
τεχνικου ́ και ευρύτερου καλλιτεχνικού χαρα-
κτήρα ώστε να στοιχειοθετηθεί µια καθολική
αποτι ́µηση της προσφορα ́ς του ιταλικου ́ πο-
λιτισµού στο σύγχρονο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι
και να καταδειχθεί η αδια ́λειπτη σχε ́ση αλ-
ληλεπίδρασής του µε τον ελληνικό πολιτισµό.
Πέρα από την ανάλυση των αντιπροσωπευτι-
κω ́ν ρευµα ́των και έργων της ιταλικη ́ς δια-
νόησης στο πλαίσιο των Γραµµάτων, των Τε-
χνών και των Επιστηµών, θα εξεταστούν οι πο-
λιτικές θεωρίες που αναπτύχθηκαν στη σύγ-
χρονη Ιταλία και καθο ́ρισαν την ειδικη ́ τοπο-
θέτησή της σε ζητήµατα ∆ιεθνου ́ς Πολιτικη ́ς

σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Συνολικά πρόκειται για
µια διεπιστηµονική προσέγγιση της εξέλιξης
του πολυεδρικού ιταλικού πολιτισµού κατά τον
20ο ́ αιω ́να και της ένταξής του στο ευρυ ́τε-
ρο ευρωπαι ̈κο ́ πλαι ́σιο αισθητικών και ιδεο-
λογικών θεωρήσεων, καθώς και πολιτισµικών
ζυµω ́σεων.
Οι απόφοιτοι/ες του προγράµµατος έτσι θα
έχουν γνώσεις ιταλικής ορολογίας που θα τους
δίνουν µια επικοινωνιακή ευελιξία, µε άξονα τις
πραγµατιστικής φύσεως προοπτικές σε αντα-
γωνιστικούς επαγγελµατικούς τοµείς, εκφρα-
στες́ µιας συγ́χρονης δυναµικης́, όπως η
µόδα, η ενδυµατολογιά, ο αθλητισµος́, το εµ-
πόριο, η γευσιγνωσιά και οι ψηφιακες́ τεχ́νες,
όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του προ-
γράµµατος.

Οι «γλώσσες» που γράφονται µε κώδικες, τα
κείµενα των οποίων και µπορείς να τα …ξε-
φυλλίσεις µέσω ∆ιαδικτύου, φαίνεται ότι κυ-
ριαρχούν σε παγκόσµιο επίπεδο στην επικοι-
νωνία µεταξύ των ανθρώπων, κατακτώντας µά-
λιστα χαρακτήρα βασικής παράλληλης γνώσης,
συνδυασµένης µε άλλες επιστήµες. ∆εν είναι
τυχαίο το ότι πολλοί θεωρούν πως τις επόµε-
νες δεκαετίες η διδασκαλία της γραφής Κώ-
δικα και η επικοινωνία µέσω ∆ιαδικτύου θα απο-
τελεί περιεχόµενο διδασκαλίας για τους πο-
λίτες όπως είναι σήµερα οι ξένες γλώσσες!
«Τα τελευταία χρόνια έχουν σηµαδευτεί από
µια έκρηξη στο πλήθος των δεδοµένων που εί-
ναι διαθέσιµα στον καθένα µας, και σε προ-
σωπικό αλλά κυρίως σε επαγγελµατικό επί-
πεδο» λέει ο Γιώργος Τσιρώνης, καθηγητής
στο πανεπιστήµιο Κρήτης και διευθυντής του
Ερευνητικού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου Θε-
ωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής στο νησί.
«Ο γιατρός είναι αντιµέτωπος µε πληροφορία
που έρχεται από ποικίλες συσκευές µέτρησης,
ο µηχανικός πρέπει να διαχειριστεί τεράστια
αρχεία µε λεπτοµερή δεδοµένα, ο αστροφυ-
σικός έχει στη διάθεσή του λεπτοµερή περι-
γραφή των φαινοµένων που τον απασχολούν,
ο οικονοµολόγος απίστευτες λεπτοµέρειες για
την κίνηση της αγοράς. Και όλοι µας βοµβαρ-
διζόµαστε καθηµερινά από τα µέσα κοινωνικής
δικτύωσης ενώ έχουµε ταυτόχρονα πρόσβαση
σε πληροφορία που πριν δέκα χρόνια δεν θα

µπορούσαµε ούτε να φανταστούµε. Ζούµε
στην εποχή των πολλών δεδοµένων (BigData)
και για να τα διαχειριστούµε χρειαζόµαστε την
τεχνητή νοηµοσύνη (Artificial Intelligence ή
AI)» λέει χαρακτηριστικά.
Για όλους αυτούς λόγους σύντοµα αναµένεται
να ξεκινήσει η λειτουργία ενός νέου µετα-
πτυχιακού προγράµµατος σπουδών, του
προγράµµατος ειδίκευσης Data Science and
Machine Learning ή DAMA, που όπως λέει ο κ.
Τσιρώνης, εστιάζεται ακριβώς σε αυτή την
ανάγκη, να εκπαιδευτούν δηλαδή επιστήµονες
ανεξαρτήτως ειδικότητας µε τις µεθόδους της
τεχνητής νοηµοσύνης που θα επιτρέψουν να
αντιµετωπίσει ο καθένας µε τον τρόπο του τα
«δικά του» δεδοµένα. Το µεταπτυχιακό
πρόγραµµα DAMA θα συντονίζουν επιστηµονικά
εκτός από τον κ. Τσιρώνη, οι καθηγητές κ. Β.
Βερύκιος και ∆. Καλλές του ΕΑΠ και οι κ. Ι. Ρί-
ζος από το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.
Ο κ. Βασίλειος Βερύκιος, καθηγητής στη Σχο-
λή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, και δι-
ευθυντής του Εργαστηρίου Αναλυτικής και Ανω-
νυµοποίησης Μεγάλων ∆εδοµένων στο ΕΑΠ,
σχολιάζει ότι «το πρόγραµµα µπορεί να βοη-
θήσει στην καλύτερη αξιοποίηση της πληθώ-
ρας των πρωτογενών δεδοµένων που δηµι-
ουργούνται σήµερα, µεταφέροντας την τε-
χνογνωσία της επιστήµης των δεδοµένων και
της µηχανικής µάθησης, από τους ειδήµονες
του κλάδου, στους ειδικούς του εκάστοτε επι-

στηµονικού αντικειµένου». «Η κατανόηση των
βασικών αρχών της νέας αυτής τάξης πραγ-
µάτων θα οδηγήσει στη δηµιουργία µίας τάξης
σύγχρονων επιστηµόνων» λέει ο κ. Βερύκιος.
«Η νέα αυτή γενιά θα επιφέρει αλυσιδωτές αν-
τιδράσεις ευκαιριών σε τοµείς όπως η υγεία,
η βιολογία, η οικονοµία, το κλίµα, και οι µετα-
φορές, πρωταγωνιστώντας στην µετάβαση
της ανθρωπότητας από την κοινωνία της πλη-
ροφορίας και της γνώσης, στην κοινωνία της
τεχνητής νοηµοσύνης και της εικονικής πραγ-
µατικότητας».
Μια προφανής ερώτηση είναι αν οι ενδιαφε-
ρόµενοι που δεν έχουν υπολογιστική εµπειρία
µπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραµµα.
«Φυσικά και µπορούν» απαντάει ο κ. Τσιρώνης,
καθώς δεν απαιτείται µεγάλη προγραµµατιστική
εµπειρία, τουλάχιστον στην αρχική βάση του µε-
ταπτυχιακού».«Οι γλώσσες προγραµµατισµού
που είναι δηµοφιλείς στην µηχανική µάθηση εί-
ναι κυρίως η γλώσσα R και η Python. Η δεύ-
τερη από την άλλη µεριά, έχει εξελιχθεί σε ‘li-
ngua franca’ για την εκπαίδευση, είναι σχετι-
κά εύκολη, ενώ στο τέλος του προγράµµατος
οι φοιτητές και φοιτήτριες πρέπει να έχουν απο-
κτήσει την ευχέρεια να τροποποιούν κώδικα και
να τον προσαρµόζουν». Το νέο πρόγραµµα θα
είναι στα Αγγλικά. ∆ιεθνώς δε, το επάγγελµα
του «επιστήµονα δεδοµένων» βρίσκεται σήµερα
στην κορυφή της λίστας των επαγγελµάτων µε
την µεγαλύτερη ζήτηση.

ΑΑππόό  ττηηνν  ιιττααλλιικκήή  δδιιααννόόηησσηη,,  σσττηηνν  σσύύγγχχρροοννηη  ττέέχχννηη  ττωωνν  µµεεγγάάλλωωνν  ΙΙττααλλώώνν  σσχχεεδδιιαασσττώώνν  µµόόδδααςς
Ένα νέο µεταπτυχιακό πρόγραµµα που µελετάει τον σύγχρονο ιταλικό πολιτισµό, τις ιταλικές πολιτικές θεωρίες που καθόρισαν τη χώρα, 
την επιρροή της ιταλικής κουλτούρας στην Λογοτεχνία και τις Τέχνες, ενώ φτάνει µέχρι τους σύγχρονους σχεδιαστές µόδας, φέρνοντας στην Ελλάδα 
την «αφρόκρεµα» των Ιταλών µετρ της υψηλής ραπτικής

ΜΜηηχχααννιικκήή  µµάάθθηησσηη  κκααιι  δδιιααχχεείίρριισσηη  δδεεδδοοµµέέννωωνν::    
ΤΤιι  εείίννααιι  ττοο  DDAAMMAA  κκααιι  ππώώςς  θθαα  µµάάθθεειιςς  νναα  γγρράάφφεειιςς  σσεε  κκώώδδιικκεεςς
Το «πανηγύρι της τεχνητής νοηµοσύνης», οι βασικές τεχνικές της µηχανικής µάθησης, τα νευρωνικά δίκτυα, τα παραδείγµατα
διεπιστηµονικής φύσεως από την ιατρική, τη βιολογία, τη µηχανική, τη γλωσσολογία κ.λπ.

Συζητήσεις για τη δηµιουργία ενός τετραετούς
προπτυχιακού προγράµµατος Σπουδών στον
κινηµατογράφο έχουν ξεκινήσει, απαντώντας
σε ένα χρόνιο αίτηµα των τοπικών κοινωνιών
και συνδέοντας µε µια στιβαρή ακαδηµαYκή
«γέφυρα» το ΕΑΠ µε το κινηµατογραφικό

Φεστιβάλ της ∆ράµας. Ο σχεδιασµός αφορά τη
Σχολή Εφαρµοσµένων Τεχνών (ΣΕΤ), και ένα
πρόγραµµα υπό τον τίτλο «Σπουδές κινηµατο-
γραφικής γραφής, πρακτικής και έρευνας». 
Το πρόγραµµα επιχειρεί να συνδυάσει σε ένα κοι-
νό πλαίσιο τη θεωρητική κατάρτιση µε την πρα-
κτική εξάσκηση και εφαρµογή. Έτσι, σ’ αυτό
εκτός από ορισµένες Θεµατικές Ενότητες βάσης
που είναι υποχρεωτικές όπως της Ιστορίας και της
Θεωρίας του Κινηµατογράφου, δηµιουργικής πρα-
κτικής Σεναρίου,  Σκηνοθεσίας, ∆ιεύθυνσης Φω-
τογραφίας και Μοντάζ, οι υπόλοιπες θα µετα-

τρέπονται σε Ενότητες επιλογής, ώστε να δια-
µορφώνει ο κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια το προφίλ
που επιθυµεί. Στην όλη προσπάθεια στησίµατος
του προγράµµατος,  εµπλέκονται, εκτός του
προέδρου του ΕΑΠ, καθηγητή Οδυσσέα-Ιωάννη
Ζώρα, από το ΕΑΠ ο Στέλιος Ζερεφός και η Αν-
τιγόνη Βλαβιανού, ο Σπύρος Σιάκας από το Πα-
νεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής και ο Γιάννης Σακα-
ρίδης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ
∆ράµας, ενώ το διδακτικό προσωπικό θα στελε-
χωθεί από καταξιωµένους θεωρητικούς και δη-
µιουργούς του Κινηµατογράφου.

ΚΚααιι  ……κκιιννηηµµααττοογγρράάφφοοςς!!  ««ΗΗ  ααλλφφάάββηηττοοςς  ττηηςς  κκιιννηηµµααττοογγρρααφφιικκήήςς  γγρρααφφήήςς»»    
Έχουν προχωρήσει οι διαβουλεύσεις για ένα νέο προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών σε συνεργασία µε το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της ∆ράµας
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Έρευνα Φάκελος ΕΕξξ  ααπποοσσττάάσσεεωωςς  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη10 ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Γ
ια την Ελλάδα και το εκπαιδευτικό της σύ-
στηµα, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση
στην έκταση που χρησιµοποιήθηκε και µε

τους λίγους µήνες προετοιµασίας που προ-
ηγήθηκαν, υπήρξε ένα «µικρό θαύµα». Ένα θαύ-
µα ωστόσο, που τελικά µοιράστηκε ολόκληρος
ο πλανήτης, γεµάτος από χώρες οι οποίες
αναγκάστηκαν να κάνουν το γιγαντιαίο τεχνο-
λογικό άλµα που έφερε η πανδηµία του κορω-
νοAού στα εκπαιδευτικά συστήµατά τους,
«σπρώχνοντάς» τις τελικά σε µια αναγκαστι-
κή 4η Βιοµηχανική Επανάσταση.
Έτσι, η νέα απειλή για την ανθρωπότητα,
έφερε µπροστά µας την επόµενη µεγάλη επα-
νάσταση και την τοποθέτησε σε «ψηφιακά
αµφιθέατρα». Και ορθώς. Η ψηφιακή µάθηση και
τα on line µαθήµατα φαίνεται ότι σε µεγάλο βαθ-
µό «έσωσαν την παρτίδα» σε µια περίοδο έν-
τασης που οδήγησε τις κυβερνήσεις παγκο-
σµίως σε απανωτές κρίσεις πανικού και γι-
γάντωσε τις κοινωνικές ανισότητες. Ήδη δε
εδώ και τρία χρόνια, αρκετά πριν από την έλευ-
ση της υγειονοµική κρίσης, τα µεγάλα αµερι-

κανικά ειδησεογραφικά δίκτυα περιέγραφαν την
νέα πραγµατικότητα στην εκπαίδευση ως «ψη-
φιακή», αναφέροντας ότι τα επόµενα χρόνια τα
πάντα θα αρχίσουν να αντικαθίστανται από…
κώδικες. 
Ψηφιακοί βοηθοί, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες,
διαδικτυακά αµφιθέατρα, on line µαθήµατα. Στις
ΗΠΑ λειτουργούν µέχρι και υποχρεωτικά µα-
θήµατα προγραµµάτων σπουδών σε µεγάλα πα-
νεπιστηµιακά Ιδρύµατα, που προσφέρονται
πλέον µόνο on line. Τρέξαµε πολύ; Πιθανώς ναι,
αλλά η πραγµατικότητα φαίνεται ότι δεν διέ-
ψευσε τους προνοητικούς.
Η ψηφιακή µάθηση πήρε το προβάδισµα ανά-
µεσα στα εκπαιδευτικά συστήµατα του πλανή-
τη, βγάζοντας µπροστά στην εκπαιδευτική
«κούρσα» που ξεκίνησε, εκείνους που κατεί-
χαν ήδη την σχετική τεχνογνωσία. Γιατί, η εξ
αποστάσεως εκπαίδευση και η σωστή εφαρµογή
της σίγουρα δεν είναι µόνο ένας εκπαιδευτι-
κός που «παραδίδει» µια διάλεξη, µια κάµερα
να τον µαγνητοσκοπεί και ένας υπολογιστής
στην άλλη άκρη µε έναν φοιτητή να παρακο-

λουθεί. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτε-
λεί ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό «µονοπάτι»
που έχει συγκεκριµένους κανόνες και πρακτι-
κές, χωρίς τις οποίες µπορείς απλά να …χα-
θείς.
Σ’ αυτό το φόντο, το Ελληνικό Ανοικτό Πανε-
πιστήµιο, ως το µόνο ανώτατο Ίδρυµα στη χώρα
που «θεραπεύει» τα επιστηµονικά του αντι-
κείµενα µέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης, ανταποκρίθηκε έγκαιρα και αποτελεσµα-
τικά στις απαιτήσεις της εποχής: διέθεσε την
τεχνογνωσία του σε όσους τη χρειάστηκαν, ορ-
γάνωσε κοινά προγράµµατα µε ΑΕΙ στα θέµα-
τα της διαδικτυακής εκπαίδευσης και ευρύτα-
τα σεµινάρια για εκπαιδευτικούς της πρωτο-
βάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
που κλήθηκαν να διδάξουν τους µαθητές τους
γρήγορα και σε µε µια µέθοδο που δεν γνώ-
ριζαν.
Κάποιοι δηλώνουν πως η φετινή χρονιά έχει εκ-
παιδευτικά χαθεί. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι
δεν έχει χαθεί, ακριβώς γιατί υπήρξαν τα συ-
στήµατα και τα προγράµµατα της ψηφιακής εκ-

παίδευσης να καλύψουν (στον βαθµό που
ήταν δυνατό) τα εκπαιδευτικά κενά που δηµι-
ουργήθηκαν. 
Μέληµα της Πολιτείας βέβαια τώρα και πολι-
τική της είναι να φροντίσει ώστε να αποκτήσουν
πρόσβαση στην νέα ∆ιαδικτυακή εποχή, όλοι
οι νέοι και οι νέες που δεν έχουν πρόσβαση σε
αυτήν (συνδέσεις σε περιοχές της χώρας που
υπήρξαν αδύναµες ή και ανύπαρκτες, ηλε-
κτρονικοί υπολογιστές ή ταµπλέτες για κοινή
χρήση κ.λπ.), καθώς και να προσπαθήσει να
«κλείσει» τα εκπαιδευτικά κενά το επόµενο
χρονικό διάστηµα µε προγράµµατα που µαζικά
θα συµπεριλάβουν τους µαθητές και µαθήτριες
ή τους φοιτητές και φοιτήτριες που ανήκουν σε
κοινωνικά αδύναµες τάξεις.
Κι αυτό γιατί είναι προφανές ότι στο µέλλον
θα βλέπουµε όλο και περισσότερα νέα στοι-
χεία στη ∆ιαδικτυακή δοµή της εκπαίδευσης,
πιο προηγµένους αλγόριθµους µηχανικής
µάθησης ή νέες µορφές µαθηµάτων, ώστε να
απλωθεί η γνώση της περισσότερο µέσα
στις κοινωνίες.

Η «αυτοκρατορία» 
της διαδικτυακής µάθησης
Πώς κέρδισε το «στοίχηµα» η εξ αποστάσεως εκπαίδευση

ΜΜιιαα  εεπποοχχήή  ……ψψηηφφιιαακκώώνν  ααµµφφιιθθεεάάττρρωωνν  ααππλλώώννεεττααιι  σσεε  όόλλοο  ττοονν  ππλλααννήήττηη,,    κκααθθώώςς  ηη  ππααννδδηηµµίίαα  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοούύ  έέδδωωσσεε  ττοο  ππρροοββάάδδιισσµµαα  σστταα  σσυυσσττήήµµαατταα  
πποουυ  ήήτταανν  ήήδδηη  εεξξοοιικκεειιωωµµέένναα  µµεε  ττιιςς  ννέέεεςς  ττεεχχννοολλοογγίίεεςς,,  εεννώώ  ««ααννάάγγκκαασσεε»»  τταα  υυππόόλλοοιιππαα  νναα  ππρροοσσααρρµµοοσσττοούύνν  σσ’’  ααυυττέέςς
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«Οι ιστορικοί αναφέρουν συχνά ότι τις τραγικές συνθήκες ενός
πολέµου ακολουθούν νέες εφευρέσεις, νέα δεδοµένα και πρα-
κτικές που αλλάζουν τον κόσµο όπως τον γνωρίζαµε πιο πριν»
λέει σχετικά ο καθηγητής Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκαί-
δευσης του ΕΑΠ Αντώνης Λιοναράκης. «Για παράδειγµα οι δύο
παγκόσµιοι πόλεµοι άφησαν παρακαταθήκη σφραγίδες που οι
επόµενες γενεές βίωσαν και αξιοποίησαν θετικά ή αρνητικά σε
πολλά γνωστικά πεδία και τοµείς: στην ιατρική, στις πολεµικές
τεχνικές και στρατηγικές, στην τεχνολογία, στην επιβίωση, στη
βιοµηχανία είναι κάποια από αυτά» αναφέρει.
«Στις µέρες µας η πανδηµία µάς οδήγησε να πάρουµε αποφά-
σεις που επηρέασαν τις απόψεις εκπαιδευτικών και µαθητών
σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης. Το πρόβληµα ήταν ότι δηµι-
ούργησε ένα θολό τοπίο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και
την τηλεκπαίδευση. Μπέρδεψε πολλούς µε το τι δυνατότητες
είχαν και οι δύο. Οι παιδαγωγικοί όροι είναι πάντα προVπόθεση
για να οριστούν οι επιλογές µας και οι δυνατότητες που έχουµε
όταν χρησιµοποιούµε την τεχνολογία» εξηγεί ο κ. Λιοναράκης.
Και συνεχίζει: «Η επικοινωνία (σύγχρονη) µέσα από την τηλε-
διάσκεψη µας επιτρέπει να επικοινωνούµε, να συζητάµε και να
ανταλλάσσουµε απόψεις. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση όµως
δεν είναι µόνο επικοινωνία. Είναι ένα ολοκληρωµένο µεθοδολο-
γικό σύστηµα που βρίσκεται συνήθως σε µια πλατφόρµα. Αυτό
το σύστηµα απαιτεί χρονοβόρο και προσεκτικό σχεδιασµό και
ανάπτυξη για να είναι σε θέση να διδάξει. Θα πρέπει να δηµι-
ουργηθεί µια συνεχής αλληλεπίδραση µεταξύ των φοιτητών και
του συστήµατος αυτού (εκπαιδευτικό υλικό). Γνωρίζουµε ότι
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση αυτός που διδάσκει είναι το
εκπαιδευτικό υλικό που έχουµε δηµιουργήσει. Ο καθηγητής –
σύµβουλος αξιοποιεί, συµπληρώνει και υποστηρίζει το υλικό
αυτό και κατά προέκταση τη µελέτη των φοιτητών».
Πάντως όπως επαναλαµβάνει «το κατάλληλα διαµορφωµένο για
εξ αποστάσεως εκπαίδευση υλικό αποτελεί βασική προVπόθεση
για την αποτελεσµατικότητά της».
«Η δηµιουργία νέου ψηφιακού ή/και έντυπου εκπαιδευτικού υλι-
κού ακολουθεί συγκεκριµένες παιδαγωγικές προδιαγραφές που
απαιτούν µεγάλη προετοιµασία, γνώσεις, εµπειρία και προσή-
λωση στο αποτέλεσµα. Το εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό
είναι σχεδιασµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σαφές και
επεξηγηµατικό, να προσελκύει το ενδιαφέρον, να υποστηρίζει
αποτελεσµατικά τους εκπαιδευόµενους στη µαθησιακή διαδικα-
σία, ακόµη και όταν µελετούν µόνοι τους, να δίνει ευκαιρίες για
ενεργό συµµετοχή και δράση, να ανατροφοδοτεί, να συµβάλλει
στην αλληλεπίδραση και την αυτοαξιολόγηση. Το εκπαιδευτικό
υλικό περιλαµβάνει µέσα του έναν δάσκαλο σε ετοιµότητα που
διδάσκει τους φοιτητές και τους βοηθά να αναπτύξουν δεξιότη-
τες και να αποκτήσουν γνώσεις. Με άλλα λόγια, να απαντά µε
ελκυστικούς και ενδιαφέροντες τρόπους το ‘τι’, το ‘πώς’, το
‘γιατί’». Το ΕΑΠ έχοντας διανύσει µια µεγάλη πορεία εκπαιδευ-
τικών ιδιαιτεροτήτων δεν αντιµετώπισε σοβαρά προβλήµατα διό-
τι µπόρεσε και προσαρµόστηκε στις νέες συνθήκες. «Όλες του
οι λειτουργίες δούλεψαν εξ αποστάσεως (Οµαδικές Συµβουλευ-
τικές Συναντήσεις, εξετάσεις και επικοινωνία), καθώς και τα
απαραίτητα θεσµικά ακαδηµαUκά όργανα (∆ιοικούσα Επιτροπή,
Επιτροπές Προγραµµάτων Σπουδών, Οµάδες ∆ιδακτικού Προ-
σωπικού, Κοσµητείες).
∆ιερευνώντας πάντα το βέλτιστο και µε αφετηρία τα 23 χρόνια
εµπειρίας, βλέπουµε ότι το µοντέλο του ΕΑΠ αντέχει και αντα-
ποκρίνεται σε κάθε δύσκολη συνθήκη. Η επικοινωνία µαζί µε την
εκπαιδευτική διαδικασία λειτουργούν αποτελεσµατικά και συν-
θέτουν τη βάση του ιδρύµατος στις ιδιαίτερες συνθήκες της
πανδηµίας. Οι Οµαδικές Συµβουλευτικές Συναντήσεις δεν θα
πρέπει να αντικατασταθούν από την ψηφιακή τηλεδιάσκεψη σε
µόνιµη βάση. Η οθόνη του υπολογιστή δεν αντικαθιστά την αν-
θρώπινη φυσική παρουσία στην αίθουσα. Αξιοποιείται όταν
υπάρχουν δυσκολίες αποστάσεων. Σε φυσιολογικές συνθήκες
οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιλογών στη
µορφή της εκπαίδευσης που ακολουθούν ή τουλάχιστον συν-
δυασµό των µορφών. Η προVπόθεση για όλα αυτά είναι µια: η
διαδικασία των σπουδών να προσδιοριστεί από την ποιότητα σε
όλο της το φάσµα» καταλήγει ο κ. Λιοναράκης.

Έρευνα Φάκελος ΕΕξξ  ααπποοσσττάάσσεεωωςς  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη

Με τα Ιδρύµατα που προσφέρουν «εξ
αποστάσεως» υπηρεσίες να τίθενται
φέτος στο επίκεντρο του ενδιαφέ-
ροντος, η διοίκηση του ΕΑΠ,  αποφά-
σισε ακαριαία αµέσως µόλις ξέσπασε
η νέα επιδηµία, να διαθέσει την πλατ-
φόρµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
που χρησιµοποιεί σε όποιο σχολείο
της χώρας την χρειαστεί αλλά και να
διαθέσει το νέο καινοτόµο µοντέλο
σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκ-
παίδευσης του, ώστε οι φοιτητές
όλων των ΑΕΙ να είναι σε θέση να συ-
νεχίσουν απρόσκοπτα τις σπουδές
τους. Μάλιστα, το Εργαστήριο Εκπαι-
δευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Με-

θοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του Ιδρύµατος,
στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας
«Μαθαίνουµε από το σπίτι» δηµιούρ-
γησε το Ανοικτό ∆ιαδικτυακό Μάθη-
µα (MOOC) «Επιµόρφωση εκπαιδευ-
τικών στη µεθοδολογία της εκπαί-
δευσης από απόσταση», το οποίο
αναπτύχθηκε µε πρωτοβουλία του
Υπουργείου Παιδείας και υλοποιήθη-
κε µε τη συνεργασία του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του Ελ-
ληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου. Σκο-
πός του Ανοικτού ∆ιαδικτυακού Μα-
θήµατος ήταν να εξοικειωθούν οι εκ-
παιδευτικοί που υλοποιούν για πρώ-
τη φορά ένα πρόγραµµα εξ αποστά-

σεως εκπαίδευσης, αλλά και όσοι
έχουν κάποια µικρή ή µεγαλύτερη
εµπειρία, µε τη µεθοδολογία της εξ
αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης.
Και τα υπόλοιπα ΑΕΙ της χώρας όµως,
πολλά από τα οποία ήταν ανέτοιµα µέ-
χρι τότε για την ευρεία εφαρµογή της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αντα-
ποκρίθηκαν άµεσα και αποτελεσµατικά
στην εθνική ανάγκη που προέκυψε,
συνθέτοντας άµεσα συνεργασίες,
αναζητώντας τεχνογνωσία και ενι-
σχύοντας τις υποδοµές τους. Κάτι που
άλλωστε στην συνέχεια τους το ζήτησε
και η Πολιτεία µε τις αποφάσεις για
αναστολή των µαθηµάτων διά ζώσης
στα αµφιθέατρα για µεγάλα ακροατή-
ρια. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, είναι
προφανές ότι το παραδοσιακό µοντέλο
της διά ζώσης διδασκαλίας δεν µπο-
ρεί να αντικατασταθεί σε πιο µόνιµα
χρονοδιαγράµµατα από αυτό της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης (σειρά τµη-
µάτων απαιτεί εργαστηριακές ή κλι-
νικές ασκήσεις), ούτε άλλωστε και κάτι
τέτοιο θα αποτελούσε θέµα συζήτη-
σης.  Οι δυο πλευρές της εκπαίδευ-
σης αλληλοσυµπληρώνονται έτσι ώστε
να επιτυγχάνονται τα καλύτερα απο-
τελέσµατα.

Τι µάθαµε
από την κρίση
της πανδηµίας

Η τεχνογνωσία 
του ΕΑΠ στη διάθεση 
της κοινωνίας

ΣΣηηµµααννττιικκέέςς
ππααγγκκόόσσµµιιεεςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς
Όπως ανέφεραν τις προηγούµενες ηµέρες µεγά-
λα ειδησεογραφικά δίκτυα σ’ όλο τον κόσµο, αλλά
και το δίκτυο Forbes,ακόµα και πριν από τον
COVID-19, είχε ήδη καταγραφεί σε παγκόσµιο επί-
πεδο υψηλή ανάπτυξη, επενδύσεις και «στροφή»
στην τεχνολογία της εκπαίδευσης, µε τις παγκό-
σµιες επενδύσεις στον τοµέα αυτό να φτάνουν τα
18,66 δισεκατοµµύρια δολάρια το 2019 και την συ-
νολική αγορά ∆ιαδικτυακής εκπαίδευσης να προ-
βλέπεται να φτάσει τα 350 δισεκατοµµύρια δολά-
ρια έως το 2025. 
Νέα προγράµµατα και λογισµικά, εφαρµογές γλωσ-
σών, εικονική διδασκαλία, εργαλεία τηλεδιάσκεψης
ή διαδικτυακό λογισµικό εκµάθησης…
Το θέµα είναι βέβαιο ότι διεθνώς προβληµατίζει
τους συναρµόδιους υπουργούς αλλά και τις διοι-
κήσεις των ανωτάτων Ιδρυµάτων. Βέβαια, τα κο-
ρυφαία πανεπιστήµια του πλανήτη βαδίζουν εδώ και
καιρό την «ψηφιακή» οδό, κάτι που έκανε τελικά
εφαρµόσιµη την απόφαση που ανακοινώθηκε στις
αρχές της φετινής ακαδηµαUκής χρονιάς (ή και από
το τέλος της προηγούµενης ) να κλείσουν τις …πύ-
λες τους στα διά ζώσης µαθήµατα εξ ολοκλήρου
και να λειτουργήσουν µόνο on line. Κάτι άλλωστε
που κάνει πιο επιτακτική και για την Ελλάδα την
ανάγκη να ενισχύσει ακόµη περισσότερο και να θε-
µελιώσει τις τεχνικές υποδοµές και την επιµόρφωση
εκπαιδευτικών σε σχολεία και πανεπιστήµια στην
εξ αποστάσεως µάθηση. 
∆εν είναι τυχαίο ότι σε συνέχεια όλων αυτών τα µε-
γάλα πανεπιστήµια του κόσµου εγγράφουν  όλο και

περισσότερους φοιτητές σε προγράµµατα σπουδών
που αφορούν  την επιστήµη υπολογιστών, µηχανι-
κή, µαθηµατικά κ.λπ.
Η αλήθεια είναι ωστόσο, ότι την προηγούµενη χρο-
νιά τα εκπαιδευτικά συστήµατα του κόσµου απλά
δεν είχαν άλλη λύση από την online εκπαίδευση. Και
η εκπαίδευση αυτής της µορφής σίγουρα θα είναι
ένα αξιοποιήσιµο «χαρτί» για το µέλλον για όσα
ανώτατα Ιδρύµατα θέλουν να κρατήσουν τους ξέ-
νους φοιτητές τους, κάτι που άλλωστε στο εξω-
τερικό ήδη αποτελούσε µια µη συγκρίσιµη µε την
Ελλάδα πραγµατικότητα, καθώς όπως δείχνουν και
τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, συνολικά περίπου πέντε εκα-
τοµµύρια φοιτητές σπουδάζουν σε ΑΕΙ µακριά από
τη χώρα τους.
Την πολιτική αυτή µπορεί να την αξιοποιήσει και η
χώρα µας, η οποία άλλωστε βρίσκεται σε τροχιά διε-
θνοποίησης και προσέλκυσης νέων φοιτητών και
φοιτητριών στα προγράµµατα των ανωτάτων Ιδρυ-
µάτων της.

Τα 18,66 δισεκατοµµύρια δολάρια έφτασε το 2019 η αγορά ∆ιαδι-
κτυακής εκπαίδευσης σε παγκόσµιο επίπεδο και προβλέπεται να

φτάσει τα 350 δισεκατοµµύρια δολάρια έως το 2025
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∆∆ιιδδαασσκκααλλίίαα  κκααιι  έέρρεευυνναα  
εενν  µµέέσσωω  ππααννδδηηµµίίααςς
ΤΤιι  λλέέννεε  οοιι  εεκκππρρόόσσωωπποοιι  ττωωνν  ΣΣχχοολλώώνν  ττοουυ  ΕΕΑΑΠΠ  γγιιαα  ττοουυςς  µµήήννεεςς  πποουυ  ππέέρραασσαανν

Σ
την νέα διαδικτυακή εποχή το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο κέρδισε ένα δύσκολο «στοίχηµα». Εν µέσω
της πανδηµίας που έπληξε ολόκληρο τον πλανήτη, δεν διέκοψε ούτε µια µέρα την εκπαιδευτική του διαδι-
κασία, αλλά ούτε και την έρευνα που παράγεται στις σχολές του.  Πώς όµως ανταποκρίθηκε «τεχνικά» στα

νέα δεδοµένα που δηµιούργησε η υγειονοµική κρίση; Οι επικεφαλής καθηγητές των Σχολών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστηµίου απαντούν σε δύο καίρια ερωτήµατα:

Πώς κινήθηκε το ΕΑΠ εν µέσω της πανδηµίας και της εκτεταµένης 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τα άλλα Πανεπιστήµια της χώρας;

Πώς εξελίχθηκε η έρευνα εν µέσω των ιδιαίτερων συνθηκών 
που προκάλεσε η υγειονοµική κρίση;

ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΖΕΡΕΦΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Α. Το ΕΑΠ είναι το πανεπιστήµιο που µπορεί και
λειτουργεί κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και
προσαρµόζεται σχετικά εύκολα σε κάθε δυσκολία.
Πάνω απ’ όλα είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση
και µεθοδολογία που αποτελεί την ακρογωνιαία λίθο
του οικοδοµήµατος. Έχει τις δικές της αρχές και προ?πο-
θέσεις, αλλά όταν αυτές βρίσκονται σε γερές βάσεις και µέσα από µακροχρό-
νια εµπειρία, µπορούν και ανταποκρίνονται σε νέες δύσκολες συνθήκες και πε-
ριβάλλοντα.  

Β. Η έρευνα στο ΕΑΠ έχει πολλές διαστάσεις. ∆εν βασίζεται µόνο στα εργαστή-
ρια και τις µετρήσιµες εφαρµογές βασικής έρευνας που είναι ασφαλώς απαραίτητες,
αλλά σε όλη τη διάσταση των γνωστικών αντικειµένων που θεραπεύει το Ανοικτό
Πανεπιστήµιο. Όλα τα προγράµµατα σπουδών προπτυχιακά και µεταπτυχιακά, αυτά
που επικαιροποιούνται και αναδιαµορφώνονται ή σχεδιάζονται από την αρχή, απαι-
τούν σωστή οργάνωση και αποτελεσµατική διαχείριση. Πάνω απ’ όλα όµως απαι-
τούν ολοκληρωµένη έρευνα για το εύρος και το βάθος που ακολουθούν στα επι-
στηµονικά τους πεδία. Αυτού του τύπου η έρευνα είναι η καρδιά του ΕΑΠ και της
ίδιας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η σύγχρονη τεχνολογία που βοηθά στο βαθ-
µό της αυτορρύθµισης και ανεξάρτητης επικοινωνίας χωρίς φυσική παρουσία των
εµπλεκοµένων, έχει δώσει ανάσα λειτουργίας στις επιστηµονικές οµάδες του ιδρύ-
µατος. Έχει δώσει τη δυνατότητα να ερευνούν, να συµµετέχουν, να επικοινωνούν
χωρίς την πίεση που έχει δηµιουργήσει η πανδηµία στη χώρα µας.  
Η πρωτοπορία του ΕΑΠ φάνηκε και σε ένα άλλο επίπεδο που έχει να κάνει µε την
ποιότητα ανάπτυξης του εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού. Η ταυτότητα του
υλικού αυτού στο ΕΑΠ έχει ένα χαρακτηριστικό που συνήθως δεν συναντάται σε
άλλους φορείς που χρησιµοποιούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αυτό το χα-
ρακτηριστικό είναι η αλληλεπίδραση µεταξύ των φοιτητών από τη µια και του εκ-
παιδευτικού υλικού και των διδασκόντων καθηγητών – συµβούλων από την άλλη.   
Η µοναδικότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης επιτρέπει στους διδάσκοντες να
λειτουργούν ως υποστηρικτές του εκπαιδευτικού υλικού, να αλληλεπιδρούν µαζί
του, να διδάσκουν τους φοιτητές πώς να µαθαίνουν µόνοι τους. Όλα αυτά είναι αρ-
χές και προ?ποθέσεις για να λειτουργεί αποτελεσµατικά η µεθοδολογία που έχει
υιοθετήσει και αναπτύξει το πανεπιστήµιο. Η ιστορία του και οι δεκάδες χιλιάδες
απόφοιτοί του είναι η µεγάλη παρακαταθήκη που αφήνει το Ανοικτό Πανεπιστήµιο
στην ακαδηµα>κή κοινότητα και εν γένει στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας µας.  

Α. Το ΕΑΠ εκ της φύσης του ήταν προετοιµασµένο και οι δια-
δικασίες πλήρους τηλεκπαίδευσης ήταν οικείες στα µέλη ∆ΕΠ
αλλά και στα περισσότερα µέλη ΣΕΠ. Επιπρόσθετα, το ΕΑΠ
έχει από δηµιουργίας του συγκεκριµένες διαδικασίες και µε-
θοδολογία µε τις οποίες πραγµατώνεται η εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση και ως αποτέλεσµα δεν χρειάστηκε να ξανα-ανα-
καλύψουµε τον τροχό. Επίσης, η διδακτέα ύλη είναι διαµορ-
φωµένη µε συγκεκριµένο τρόπο που να βοηθάει την εξ απο-
στάσεως µάθηση. Η µόνη διαδικασία που ήταν εντελώς νέα
ήταν αυτή την ηλεκτρονικών εξετάσεων, οι οποίες διεξήχθησαν
κανονικά, ενώ από στατιστικά στοιχεία που αναλύθηκαν
µετά την ολοκλήρωσή τους φαίνεται ότι το εγχείρηµα ήταν επι-
τυχές. Σε αυτό φυσικά συνέβαλε και η εµπειρία των µελών
∆ΕΠ και ΣΕΠ, αλλά και η δεκτικότητα των περισσότερων φοι-

τητών/ριών σε ένα νέο σύστηµα. Φυσικά υπήρ-
χαν αρκετές αντιδράσεις και εύλογες απο-

ρίες για προβλήµατα που θα µπορούσαν
να έχουν προκύψει. Από συζητήσεις

µας µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύ-
µατα του εξωτερικού καταλάβαµε
όµως ότι το πεδίο είναι τόσο νέο
που όλοι έχουν τα ίδια προβλήµα-
τα και τους ίδιους προβληµατι-
σµούς διεθνώς. Συνεπώς, τολµώ
να πω ότι αφενός µεν το ΕΑΠ ήταν

το πιο προετοιµασµένο εκπαιδευτι-
κό ίδρυµα της χώρας για να αντεπε-

ξέλθει στις αντιξοότητες της πανδηµίας,
ενώ έχοντας εµπειρία από συγκεκριµένες

περιπτώσεις συναδέλφων ΣΕΠ που έχουν ορ-
γανικές θέσεις σε άλλα ιδρύµατα της χώρας, συνει-

σέφερε στο να µεταλαµπαδεύσουν την εµπειρία τους από το
ΕΑΠ στα δικά τους Πανεπιστήµια και να καταφέρουν πράγµατα
που θα ήταν πολύ δυσκολότερο σε διαφορετική περίπτωση.    

Β. Η ερευνητική δραστηριότητα των µελών ∆ΕΠ του ΕΑΠ δεν
σταµάτησε µε την πανδηµία. Αφενός µεν έχουµε συνηθίσει
να εργαζόµαστε εξ αποστάσεως, αφετέρου οι ερευνητικές
δραστηριότητες – τουλάχιστον στη Σχολή µας- εστιάζονται σε
θέµατα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οπότε δεν χρειάστη-
κε να αλλάξουµε κάτι. Συγκεκριµένα ένα πρόγραµµα ERAS-
MUS+ προ?πολογισµού σχεδόν 1.000.000 ευρώ µε 12 Ευ-
ρωπα>κούς εταίρους συνέχισε τη λειτουργία του κανονικά. ∆ε-
δοµένης της κατάστασης όµως, προσπαθούµε να βρίσκουµε
τρόπους ώστε να µπορέσει και η εργαστηριακή εκπαίδευση
να γίνεται πλήρως εξ αποστάσεως.

Έρευνα   Φάκελος ΕΕξξ  ααπποοσσττάάσσεεωωςς  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΙΩΤΗΣ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Α. Είναι γεγονός ότι η αναγκαιότητα, ένεκα της πανδηµίας, ολοκλήρωσης
της ακαδηµα@κής εκπαίδευσης στα ΑΕΙ αλλά κυρίως οι εξετάσεις των φοι-
τητών δηµιούργησαν ένα νέο πρωτόγνωρο πλαίσιο διαχείρισης και
εφαρµογής. Χαρακτηριστικό παράδειγµα σηµαντικής αλλαγής, το βάθος
της οποίας ακόµα δεν είναι ορατό, που πραγµατοποιήθηκε στην εκπαι-

δευτική διαδικασία όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης και ιδιαίτερα
στην Ανωτάτη.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο έχοντας στην δύναµή
του περί τους 42.000 φοιτητές, το µοναδικό Πανεπι-

στηµιακό Ίδρυµα της χώρας, που δέχεται στα πλαίσια
της ανοιχτότητας φοιτητές όλων των ηλικιών, που
σπουδάζουν εξ αποστάσεως, ήταν το µοναδικό ΑΕΙ
που οι φοιτητές του δεν έχασαν ούτε µια ηµέρα από
τις προγραµµατισµένες εκπαιδευτικές τους λει-
τουργίες.
Εδώ θα πρέπει να επισηµανθεί, ότι η εξ αποστάσεως

εκπαίδευση που για 21 συνεχή χρόνια προσφέρει το
ΕΑΠ, είναι µία ολοκληρωµένη µεθοδολογία εκπαί-

δευσης µε εφαρµογή ολοκληρωµένων συστηµάτων
εκπαίδευσης µε διαµορφωµένο παρεχόµενο εκπαιδευτι-

κό υλικό ψηφιακό ή και έντυπο µε ενσωµατωµένους οδηγούς
µελέτης για τους φοιτητές, µε µια άρτια διοικητική και τεχνική υπο-

στήριξη τόσο στους διδάσκοντες όσο και στους φοιτητές.
Ενώ η όλη εκπαιδευτική διαδικασία στο ΕΑΠ διαξάγεται εξ αποστάσεως,
όπως πιο πάνω αναλύθηκε, η πανδηµία ‘έδωσε’ την ευκαιρία αλλά παρεί-
χε και την µεγάλη πρόκληση για την διοίκηση και τους καθηγητές του, να
επιχειρηθούν εξ αποστάσεως εξετάσεις για πρώτη φορά στην λειτουργία
του, την περασµένη Ακαδηµα@κή Χρονιά. Εξετάσεις µέσω ειδικής πλατφόρµας
και µάλιστα µε δώδεκα (12) διαφορετικούς τρόπους στις 368 θεµατικές ενό-
τητες όλων των Σχολών του. Συµπερασµατικά είναι σαφές, ότι η εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση, µέσω τηλεδιασκέψεων που πραγµατοποιούνται στα
ΑΕΙ και λοιπές δοµές της εκπαίδευσης δεν υποκαθιστά µε κανέναν τρόπο
την συµβατική εκπαιδευτική διαδικασία, πολύ περισσότερο όταν οι φοιτη-
τές και αυριανοί επιστήµονες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει και το ερ-
γαστηριακό-κλινικό µέρος της εκπαίδευσής τους. Αποτελούν όµως µια ανα-
γκαιότητα επιλογής και εφαρµογής στην περίοδο της µεγάλης δοκιµασίας
εκ της πανδηµίας, που η χώρα µας αντιµετώπισε µε αξιοζήλευτη σοβαρό-
τητα και επιτυχία. Οι εξ αποστάσεως εξετάσεις από αναγκαιότητα της συγ-
κεκριµένης περιόδου, αναδεικνύονται σε ευκαιρία και γιατί όχι σε µια πραγ-
µατική πρόκληση για το µέλλον κάτι που το ΕΑΠ ήδη επιχειρεί.

Β. Πολλοί έχουν την αίσθηση, ότι το ΕΑΠ διεξάγει µόνο και αποκλειστι-
κά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση µέσα από τα προπτυχιακά και µετα-
πτυχιακά του προγράµµατα σπουδών. Η πραγµατικότητα όµως δεν είναι
αυτή. Στο Ίδρυµα τα Μέλη ∆ΕΠ διεξάγουν έρευνα µέσα από τα ερευνη-
τικά εργαστήρια που έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν. Στην Σχολή Θε-
τικών Επιστηµών και Τεχνολογίας έχουµε σε λειτουργία πλέον έντεκα (11)
θεσµοθετηµένα εργαστήρια που παράγουν εκπαιδευτικό αλλά και ερευ-
νητικό έργο, µέσα από την υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων και µε
την απασχόληση µεταδιδακτόρων και υποψηφίων διδακτόρων. Και µάλι-
στα σε αντικείµενα όπως αυτά των φυσικών επιστηµών, της πληροφορι-
κής, του περιβάλλοντος, των µηχανικών επιστηµών, των µαθηµατικών, φυ-
σικής και χηµείας.

Α. Είναι γεγονός ότι η πανδηµία έχει επιφέρει πρωτοφανείς ανα-
κατατάξεις στην προσωπική, κοινωνική και ακαδηµα@κή µας ζωή.

Εστιάζοντας στα ακαδηµα@κά δρώµενα, δύο από τις ση-
µαντικότερες προκλήσεις που έχει δηµιουργήσει η παν-

δηµία εδράζονται στην παραγωγή έρευνας και στην
εφαρµογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε όλα
τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.
Θα πρέπει να τονιστεί ο κοµβικός ρόλος του ΕΑΠ
καθώς στα τελευταία 22 χρόνια, πάρα πολλά Μέλη
∆ΕΠ ή ∆ιδάκτορες από όλα τα συµβατικά πανε-
πιστήµια της χώρας έχουν αποκτήσει σηµαντική
εµπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, µέσω

της απασχόλησής τους ως Μέλη Συνεργαζόµενου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Μέλη ΣΕΠ) ή Συντονι-

στές Θεµατικών Ενοτήτων ή και ∆ιευθυντές Προ-
γραµµάτων Σπουδών στο ΕΑΠ. Σε αυτήν την κατεύθυνση

σηµαντική ήταν και είναι και η συµβολή της Μονάδας Εσω-
τερικής Αξιολόγησης και Επιµόρφωσης (ΜΕΑΕ) του ΕΑΠ, που εδώ
και χρόνια παρέχει σε κάθε έναν νέο συνάδελφο, µέλος ΣΕΠ, σε-
µινάρια τόσο σε θέµατα Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευ-
σης, όσο και Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών. Κατά
τη γνώµη µου, αυτή η εµπειρία και επιµόρφωση που προσέφερε
το ΕΑΠ συνέβαλε σηµαντικά στην ετοιµότητά τους να ανταπο-
κριθούν επιτυχώς στις προκλήσεις της περιόδου, καθώς είναι βα-
θιά πεποίθησή µου ότι οι συνάδελφοι, µέλη ∆ΕΠ των άλλων πα-
νεπιστηµίων, που είχαν εµπειρία στο ΕΑΠ, συνέβαλαν καθοριστικά
στη διαχείριση της αλλαγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα
Ιδρύµατά τους. Η συµβολή του ΕΑΠ φυσικά δεν σταµατά εδώ, κα-
θώς συνεχίζει να µεταφέρει την τεχνογνωσία του στα υπόλοιπα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, µε την εφαρµογή εξειδικευµέ-
νων βέλτιστων πρακτικών. Οι κυριότερες εξ αυτών περιλαµβά-
νουν: (α) τη διαµόρφωση συνοδευτικού υλικού για τα εκπαιδευ-
τικά συγγράµµατα µε ειδικές προδιαγραφές, έτσι ώστε αυτά να
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες της εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης, (β) την οργάνωση των εξ αποστάσεως διαλέξεων, µε
εφαρµογή κατάλληλων διαδραστικών τεχνικών ενίσχυσης/πα-
ρακίνησης της συµµετοχής των φοιτητών, (γ) την αξιολόγηση των
φοιτητών µε καινοτόµες εναλλακτικές µεθόδους, και (δ) την εφαρ-
µογή τεχνικών εξ αποστάσεως υποστήριξης των φοιτητών.
Κλείνοντας, θα ήθελα να σηµειώσω ότι στο ΕΑΠ αντιµετωπίσα-
µε την πανδηµία περισσότερο ως ευκαιρία, παρά ως απειλή, και
υπηρετώντας µε συνέπεια και υπευθυνότητα τον ρόλο µας, ως
ο κατεξοχήν φορέας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελ-
λάδα, πιστεύω ότι καταφέραµε να αναβαθµίσουµε σηµαντικά την
εικόνα µας εντός της ακαδηµα@κής κοινότητας, κάτι στο οποίο συ-
νηγορεί και ο σηµαντικά µεγαλύτερος αριθµός των φοιτητών που
επέλεξαν για σπουδές τα καινοτόµα προγράµµατα του ΕΑΠ κατά
τη φετινή χρονιά.

Β. Όσον αφορά στην παραγωγή έρευνας, οι δυσκολίες που αν-
τιµετωπίζει η ακαδηµα@κή κοινότητα την εποχή της πανδηµίας εί-
ναι κυρίως πρακτικής φύσεως. Η πρόσβαση ή η συνύπαρξη των
ερευνητών στους φυσικούς χώρους των Πανεπιστηµίων ή των Ερ-
γαστηρίων είναι δύσκολη ή ακόµα και αδύνατη, λόγω των ειδικών
συνθηκών και σχετικών απαγορεύσεων, γεγονός που δυσχεραίνει
τη µεταξύ τους συνεργασία και τη χρήση εργαστηριακού υπο-
στηρικτικού εξοπλισµού. Στο ΕΑΠ, µε την εµπειρία που διαθέτουµε
στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας, κατα-
φέραµε να ξεπεράσουµε αυτές τις πρακτικές δυσκολίες, δια-
σφαλίζοντας την αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ των ερευ-
νητών µας. Ως αποτέλεσµα, η παραγωγή έρευνας συνεχίστηκε
απρόσκοπτα, παρά τους περιορισµούς της πανδηµίας, τόσο σε
επίπεδο δηµοσιεύσεων επιστηµονικών εργασιών, όσο και σε επί-
πεδο συµµετοχής σε ερευνητικά προγράµµατα. Μάλιστα, στο ΕΑΠ
και στη Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών ειδικότερα, αναπτύχθηκαν
την περίοδο αυτή πρωτοβουλίες για συγκρότηση εγχώριων και
διεθνών συµπράξεων µε συµµετοχή ιδιωτικών και δηµόσιων ορ-
γανισµών που οδήγησαν στην υποβολή προτάσεων χρηµατοδό-
τησης για νέα ερευνητικά έργα.
Πέρα από την παραγωγή ερευνητικών εκροών, η ελληνική ακα-
δηµα@κή κοινότητα στο σύνολό της κατάφερε σε σηµαντικό βαθ-
µό να ανταποκριθεί στην αναγκαιότητα προσαρµογής στις ιδιαί-
τερες συνθήκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
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Με τεράστιες πλατφόρµες ανάπτυξης και διά-
θεσης υλικού και εµπειρία σε θέµατα πα-
ραγωγής εκπαιδευτικών προγραµµάτων και
εκπαιδευτικού υλικού έχει προτυποποι-
ήσει, σύµφωνα µε ISO 9001, ήδη όλες τις
σχετικές διαδικασίες:
� 2.500 διδάσκοντες Συνεργαζόµενο Εκ-
παιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ)
� Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο

Πληροφόρησης
� Βιβλιοθήκες σε σύγχρονα κτίρια σε Αθή-

να, Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Κοµοτηνή
� Πιστοποιηµένο Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού

και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας.

Το πρώτο MOOC (Ανοικτό ∆ιαδικτυακό Πανεπιστηµιακό Πρόγραµ-
µα) παρέδωσε αυθόρµητα και live το 2011 γνωστός καθηγητής του Στάν-

φορντ των ΗΠΑ. Το µάθηµα του καθηγητή, που ώς τότε µπορούσαν να πα-
ρακολουθήσουν µόνο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Ιδρύµατος, µεταδόθηκε

ζωντανά µέσω ∆ιαδικτύου και είχαν την δυνατότητα να το παρακολουθήσουν εκα-
τοµµύρια θεατών από όλο τον κόσµο.

Μέσα στα επόµενα χρόνια, η εικόνα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις ΗΠΑ άλλαξε
εντυπωσιακά.
Τι ακριβώς προηγήθηκε; Μετά την «έκρηξη» του Στάνφορντ και των MOOCs, εµφανίστη-
καν οι ελεύθερες ή φτηνές πλατφόρµες ψηφιακής µάθησης, αµερικανικές ή ευρωπαZκές
που εξελίχθηκαν σε πολυπληθή «εικονικά αµφιθέατρα» (Udemy, Coursera που προσφέ-
ρει ακαδηµαZκά µαθήµατα κυρίως, Lynda, Skillshare, Udacity κ.ά.). Έτσι, έφεραν τους «σταρ»
των πανεπιστηµιακών διαλέξεων στα σπίτια εκατοµµυρίων ανθρώπων. Στην Coursera που
είναι από τις µεγαλύτερες online πλατφόρµες µάθησης στον κόσµο, είναι εγγεγραµµένοι
σήµερα πάνω από 24 εκατοµµύρια εγγεγραµµένοι χρήστες.
Παράλληλα όµως όλα τα µεγάλα πανεπιστήµια των ΗΠΑ, και πολλά ευρωπαZκά, προ-

σφέρουν πλέον ή δωρεάν µαθήµατα διαλέξεων στο ∆ιαδίκτυο ή εξειδικευµένα
προγράµµατα µε δίδακτρα, οι τιµές των οποίων ποικίλλουν. Ο συνολικός τζί-

ρος από τα παραπάνω φαίνεται ότι ξεπερνάει τα 250 δισεκατοµµυρίων
δολαρίων ετησίως, ενώ το δικό τους µερίδιο σε όλα αυτά διεκδικούν

και οι χιλιάδες µικρές επιχειρήσεις πληροφορικής που ανα-
πτύσσονται σε όλο τον κόσµο. Στην Ελλάδα είχαµε MOOCs

τα τελευταία χρόνια, µε την εξάπλωσή τους όµως
ραγδαία στα συστήµατα εκπαίδευσης

της χώρας.

Τι είναι τα MOOCs
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1. SME - Subject Matter Expert
Ένας ειδικός «καθοδηγητής» σε θέµατα εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, ο οποίος συνεργάζεται στενά µε την οµάδα
εκπαιδευτικού σχεδιασµού (ΕΕΥΕΜ στο ΕΑΠ) προκειµέ-
νου να δηµιουργήσει ουσιαστικό περιεχόµενο εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης.

2. LMS - Learning Management System
Η πλατφόρµα που επιτρέπει στους χρήστες της εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης, να αναπτύξουν, να αποθηκεύσουν
και να διαχειριστούν το εξ αποστάσεως περιεχόµενο των
µαθηµάτων. Στο ΕΑΠ χρήση γίνεται της πλατφόρµας Moo-
dle.

3. SCORM - Sharable Content Object
Reference Model
Προδιαγραφές ή οδηγίες που επιτρέπουν στους επαγ-
γελµατίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να δηµιουρ-
γήσουν επαναχρησιµοποιήσιµα αντικείµενα µαθήµατος
eLearning. Το SCORM αναπτύχθηκε αρχικά για την πρω-
τοβουλία Κατανεµηµένης Μάθησης του Υπουργείου Άµυ-
νας.

4. ILT - Instructor-Led Training
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιβάλλει την ύπαρξη ενός
προσώπου εκπαίδευσης. Στο ΕΑΠ το ρόλο αυτό τον έχει
ο διδάσκοντας των τµηµάτων (Μέλος ΣΕΠ).

5. PLE - Personal Learning Environment
Είναι συστήµατα που δίνουν στους φοιτητές στο διαδίκτυο
τη δυνατότητα να ελέγξουν την προσωπική τους πορεία
εκµάθησης και να παρακολουθούν και να ελέγχουν την
πρόοδό τους.

6. CLO - Chief Learning Officer
Το άτοµο που είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασµό διαδι-
κτυακών µαθηµάτων κατάρτισης και τη διασφάλιση της
αποτελεσµατικής χρήσης όλων των πόρων.

7. ROI - Return On Investment
Η αναλογία που σταθµίζει τα οφέλη της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης έναντι του κόστους. Για να υπολογίσουν την
απόδοση επένδυσης, οι οργανισµοί πρέπει να ορίσουν
µετρήσιµους στόχους και κριτήρια.

8. CMS - Content Management System
Αυτή η πλατφόρµα eLearning χρησιµοποιείται για την ανά-
πτυξη, τροποποίηση, αποθήκευση και διαχείριση πληρο-
φοριών.

9. API - Application Programming Interface
Η προδιαγραφή που επιτρέπει σε ένα πρόγραµµα να επι-
κοινωνεί µε ένα άλλο. Στον κόσµο της ανάπτυξης eLearn-
ing, η διασύνδεση προγραµµατισµού εφαρµογών επιτρέ-
πει στα προγράµµατα περιήγησης ιστού ή στους διακοµι-
στές να επικοινωνούν µε προγράµµατα τρίτων.

10. WBT - Web Based Training
Εµπειρίες eLearning που πραγµατοποιούνται στο διαδί-
κτυο ή µέσω ιδιωτικών ενδοδικτύων. Η εκπαίδευση µέσω
διαδικτύου διαθέτει χαρακτηριστικά διαδραστικά πολυµέ-
σα, αξιολογήσεις ηλεκτρονικής µάθησης και ηλεκτρονι-
κές ενότητες που ευθυγραµµίζονται µε τους οργανωτι-
κούς σκοπούς και τους στόχους.

Γλωσσάρι: 10+1
eLearning Acronyms
Όλα όσα θέλετε να ξέρετε
για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Ο «επτάλογος» της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
∆υνατότητα πολύπλευρηςκαι πολυεπίπεδης αναπαράστασηςτης πληροφορίαςαπό επιµορφωµένουςεκπαιδευτικούς

Εκπαιδευόµενοι ενεργοίστην εκπαιδευτική διαδικασία(συνεργασία, επικοινωνία,πειραµατισµός)

∆υνατότητα του φοιτητή να

µένει αυτόνοµος στην µελέτη

Χρήση συστηµάτων
πληροφορικής

και επικοινωνιών
µέσω ειδικής
πλατφόρµας

Ασύγχρονος και σύγχρονος

τρόπος στην διανοµή

και πρόσβαση στο υλικό

Αξιοποίηση µεθόδωντεχνολογικά υποστηριζόµενηςµάθησης και ανάδειξητων γνώσεωντων εκπαιδευόµενων

Αξιοποίηση νέων

τεχνολογιών.

ηλεκτρονική µάθηση

(e-learning) και ΤΠΕ

στην εκπαίδευση
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Το Ελληνικό
Ανοικτό

Πανεπιστήµιο
προσφέρει: 

Προπτυχιακά 
και µεταπτυχιακά

προγράµµατα
σπουδών

Σύντοµα 
προγράµµατα

σπουδών

Ανοικτές  
θεµατικές 
ενότητες

Ανοικτά 
µαθήµατα

MOOC

Θερινά 
σχολεία

Η κρίση και το ΕΑΠ

Οι φοιτητές σε κάθε Θεµατική Ενότητα χωρίζονται σε τµήµατα των 20-25 ατόµων. Στο κάθε τµήµα ένας ΣΕΠ αναλαµβάνει
την καθοδήγησή τους στη µελέτη και κατανόηση της ύλης, ενώ ένας από αυτούς αναλαµβάνει το ρόλο του Συντονιστή 

σε κάθε Θ.Ε. Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαµβάνει την εκπόνηση πρωτότυπων γραπτών εργασιών και 
τις Οµαδικές Συµβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) που γίνονται περίπου κάθε µήνα ώς τις τελικές εξετάσεις
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Ιστορικό ορόσηµο το ’21
200 χρόνια από την Ηµέρα της Εθνικής Ανεξαρτησίας

∆
ιακόσια χρόνια συµπληρώνονται φέτος
από την Ελληνική Επανάσταση, την ηµέ-
ρα της Εθνικής µας Ανεξαρτησίας. Επέ-

τειος µε ισχυρισµούς συµβολικούς για το
έθνος µας καθώς το «1821» αναµφισβήτητα
αποτελεί ιστορικό ορόσηµο και µια παρακατα-
θήκη σε αξίες και διδάγµατα για τις νέες γε-
νιές. Ο ξεσηκωµός των υπόδουλων Ελλήνων
κατά του Οθωµανού δυνάστη για ελευθερία και
αυτοδιάθεση το 1821, υπήρξε το πιο σηµαντι-
κό γεγονός στην ιστορία της Νεότερης Ελλά-
δας. Η Ελληνική Επανάσταση ήταν η αφετηρία
της εθνικής παλιγγενεσίας, καθώς πέτυχε την
ίδρυση του Ελληνικού Κράτους και συνεπώς την
παρουσία της Ελλάδας, ύστερα από έκλειψη αι-
ώνων, στον πολιτικό χάρτη του κόσµου. Η χώρα
µας κατόρθωσε στην πορεία των χρόνων να γί-
νει ένα πετυχηµένο, σύγχρονο και δηµοκρατι-
κό κράτος, µε στέρεους θεσµούς και αδια-
πραγµάτευτη θέση στην ευρωπαPκή οικογένεια.
Παράλληλα, το «1821» υπήρξε κι ένα από τα
κοµβικά σηµεία της ευρωπαPκής ιστορίας του
19ου αιώνα, καθώς ήταν η αφετηρία για τη διά-
λυση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, που ού-
τως ή άλλως βρισκόταν σε φάση παρακµής.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΣΤΙΤΣΑΣ
ΣΤΟ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ»
Η Αχα"α διαδραµάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο για
την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα.
Είχε προηγηθεί η Συνέλευση της Βοστίτσας εί-
ναι από τα σηµαντικότερα γεγονότα κατά την
περίοδο της οργανωτικής προπαρασκευής
της Επανάστασης του 1821. Έλαβε χώρα στη
Βοστίτσα (σηµερινό Αίγιο) από τις 26 έως τις
29 Ιανουαρίου 1821 και πήραν µέρος σ’ αυτή
προύχοντες από την Αχα"α, την Κορινθία και την
Αρκαδία, ανώτεροι κληρικοί και ο Παπαφλέσ-
σας ως απεσταλµένος της Φιλικής Εταιρείας.
Ήταν η πρώτη συνάντηση προεστών, κληρικών,
εµπόρων απ' όλη την Πελοπόννησο µε σκοπό
την οργάνωση του αγώνα για την ελευθερία, η
"απαρχή της ελληνικής πολιτείας", όπως την
ονόµασε ο Κωστής Παλαµάς.
Ο πιο σηµαντικός όµως σταθµός της ιστορίας,
είναι η συνάντηση προεστών και οπλαρχηγών
στην ιστορική Ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας των
Καλαβρύτων, όπου ο Μητροπολίτης και µέλος
της Φιλικής Εταιρείας Παλαιών Πατρών Γερ-
µανός ύψωσε το λάβαρο της Επανάστασης στις
25 Μαρτίου του 1821 και έδωσε το σύνθηµα
«Ελευθερία ή Θάνατος», γράφοντας την πιο ση-
µαντική σελίδα της ιστορίας του Έθνους.
Είχε προηγηθεί, στις 21 του Μαρτίου 1821, η
νικηφόρα µάχη των αγωνιστών στα Καλάβρυ-
τα, η πρώτη πόλη στην οποία αποδόθηκε η
ελευθερία και ακολούθησαν ηρωικές µάχες και
γεγονότα που σηµάδεψαν τον απελευθερωτι-

κό αγώνα του 1821.

ΜΕ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ
Η φλόγα για την Επανάσταση ήταν τόσο δυνα-
τή, που ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας, αλλά
είχε άµεσο αντίκτυπο σ’ όλη την Ευρώπη. Οι κυ-
βερνήσεις των Μεγάλων ∆υνάµεων υπέγραψαν
πρωτόκολλα και συνθήκες για την αίσια έκβα-
ση τού αγώνα των Ελλήνων, σε αντίθεση µε τη
µέχρι τότε πολιτική τους. Η ιστορική σηµασία
και η διεθνής διάσταση της Επανάστασης του
’21 θα αναδειχθεί φέτος µέσα από πολυποί-
κιλες δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό
που έχει ετοιµάσει η Επιτροπή «Ελλάδα 2021»,
προβάλλοντας παράλληλα την ιστορία των
200 ετών του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους
και τα πρόσωπα που τη σηµάδεψαν στην πο-
λιτική, την οικονοµία, στις τέχνες και τα γράµ-
µατα. Στόχος είναι το εµβληµατικό έτος 2021,
πέραν του ιστορικού χαρακτήρα του, να απο-
τελεί ευκαιρία να διαµορφωθεί η ταυτότητα που
θα έχει η χώρα στο µέλλον.

∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΠ
Σηµαντική είναι η συµβολή και των ακαδηµαP-
κών ιδρυµάτων της χώρας µας στην ιστορική

επέτειο µε εκδόσεις, εκδηλώσεις, έρευνες και
το ΕΑΠ καταθέτει τη δική του συνεισφορά. Με
αφορµή τα 200 χρόνια από την Επανάσταση η
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών και το Προ-
πτυχιακό Πρόγραµµα Ισπανική Γλώσσα και
Πολιτισµός, διοργανώνουν επιστηµονική συ-
νάντηση µε Θέµα: «Επανάσταση και Λογοκρι-
σία».
Η Θεµατολογία χωρίζεται ως εξής:
1) Ειδικό Θέµα: «Λογοκρισία και Επανάσταση»
2) Γενικά Θέµατα: «1821: Ο Ισπανόφωνος Κό-
σµος και η Ελληνική Επανάσταση» και «Ελλά-
δα και Ισπανία: Λογοκρισία – ες». Οι ενδιαφε-
ρόµενοι θα πρέπει να δηλώσουν συµµετοχή έως
τις 31-5-21.
Επίσης, οι Θεµατικές Ενότητες των προγραµ-
µάτων «Ελληνικός Πολιτισµός» και «Επικοινωνία
της Επιστήµης» συνδιοργανώνουν µια σειρά δια-
λέξεων αφιερωµένων στο πνευµατικό κίνηµα
που προετοίµασε το Γένος για την κορυφαία
στιγµή της νεότερης Ιστορίας του ελληνι-
σµού. Η τρίτη διάλεξη µε τίτλο “Νεοελληνικός
∆ιαφωτισµός και επικούρεια φιλοσοφία” µε οµι-
λητή τον καθηγητή Φιλοσοφίας Ηλία Τεµπέλη
έγινε την ∆ευτέρα 8/3/2021.

Ο πίνακας του Βρυζάκη: Ο Παλαιών Πατρών Γερµανός ευλογεί την σηµαία της Επανάστασης

«Ἡ ἐπανάστασις ἡ ἐδική µας δὲν ὁµοιάζει µὲ καµµίαν ἀπ’ ὅσαις γίνονται τὴν σήµερον εἰς τὴν
Εὐρώπην. Τῆς Εὐρώπης οἱ ἐπαναστάσεις ἐναντίον τῶν διοικήσεών των εἶναι ἐµφύλιος πόλε-
µος. Ὁ ἐδικός µας πόλεµος ἦτον ὁ πλέον δίκαιος, ἦτον ἔθνος µὲ ἄλλο ἔθνος»

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Η είδηση για την
επανάσταση στην Πάτρα
στις 25 Μαρτίου 1821,
στη γαλλική εφηµερίδα
Courrier de l' Ain,
29-5-1821

ΟΟ  ΌΌρρκκοοςς  
ττωωνν  ααγγωωννιισσττώώνν  κκααιι
άάλλλλαα  κκεειιµµήήλλιιαα  σσττοο
ΜΜοουυσσεείίοο  ΤΤύύπποουυ  
Ο Όρκος των αγωνιστών του ’21,
επιστολές, δηµοσιεύµατα αλλά
και άγνωστες πτυχές της ζωής
της ηγετικής µορφής των πολε-
µιστών, του Θεόδωρου Κολοκο-
τρώνη, αυθεντικά κειµήλια και
τεκµήρια της Ελληνικής Επανά-
στασης κοσµούν τη συλλογή
του Μουσείου Τύπου της Ένω-
σης Συντακτών Ηµερησίων Εφη-
µερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου
και Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ) που έχει
έδρα στην Πάτρα (Μαιζώνος
200).  
Ιδιαίτερης σηµασίας είναι και τα
έντυπα µε ευθεία ιστορική ανα-
φορά στην ιδιαίτερης σηµασίας
περίοδο για την Ελλάδα όπως:
• Αυθεντική επιστολή του Θε-
όδωρου Κολοκοτρώνη του 1827. 
• Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
(8/9/1834), που αναγράφει την
καταδικαστική απόφαση σε θά-
νατο για εσχάτη προδοσία των Θ.
Κολοκοτρώνη και ∆ηµ. Πλαπού-
τα, καθώς επίσης την µετέπει-
τα µετατροπή της θανατικής
ποινής τους σε 20ετή φυλάκιση
µε βασιλική απόφαση.
• Εφηµερίδα  «Ελληνικά Χρονι-
κά» του Μεσολογγίου (12/6/
1825), στην οποία δηµοσιεύεται
επιστολή "του στρατηγού Θ. Κο-
λοκοτρώνη προς τους Αρκαδί-
ους, Ανδρουσίους, Πυργαίους,
Φαναρίτας, Γαστουναίους", ώστε
να τον συνδράµουν και να κατα-
τροπώσουν τον Ιµπραήµ Πασά
για να µην εισχωρήσει στην Πε-
λοπόννησο.
• Το πρωτότυπο χειρόγραφο
της Γ’ Εθνοσυνέλευσης του
1827 στην Τροιζήνα µε το οποίο
καλείται ο Ιωάννης Καποδίστριας
στην Ελλάδα για να αναλάβει την
διακυβέρνηση της χώρας,
• Εφηµερίδα «Ελληνικά Χρονι-
κά» όπου δηµοσιεύεται η είδη-
ση του θανάτου του Λόρδου Βύ-
ρωνα (7/4/1824) και ακολουθεί
η περιγραφή του κλίµατος στο
Μεσολόγγι, 
• Έγγραφο της «Προσωρινής
∆ιοίκησης της Ελλάδος» που
αναφέρεται στον Πρόεδρο του
Εκτελεστικού Αλέξανδρο Μαυ-
ροκορδάτο για τον όρκο των
Υπουργών και των Αξιωµατικών
το 1822, κ.ά.
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Σ
κέψεις, ιδέες, γνώση, πληροφόρηση, συναισθήµα-
τα! Όλα όσα µπορείς να ανακαλύψεις ανάµεσα σε
εκατοµµύρια σελίδες, έντυπες ή ηλεκτρονικές

ενός βιβλίου ή ενός συγγράµµατος αγγίζοντας το «ευ
ζην»… Η αξία της πληροφορίας στην κοινωνία της γνώ-
σης και η ισότιµη πρόσβαση σ’ αυτήν, στο πλαίσιο και της
διά βίου µάθησης, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ανά-
πτυξης σύγχρονων δοµών, όπως είναι οι πανεπιστηµια-
κές βιβλιοθήκες οι οποίες υποστηρίζουν µε όλα τα µέσα
το εκπαιδευτικό, επιστηµονικό και ερευνητικό έργο κάθε
ιδρύµατος.
Στο πλαίσιο αυτό το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο έχει
αναπτύξει και διαθέτει µία σύγχρονη Εξ Αποστάσεως Βι-
βλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης που αδιαµφισβήτη-
τα αποτελούν θεµατοφύλακα της πνευµατικής παραγω-
γής, προωθώντας την διάδοση της γνώσης.
Η Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ ανταποκρινόµε-
νη στον κοµβικό της ρόλο και στις πληροφοριακές ανάγ-
κες των χρηστών της ακόµη και εν µέσω της πανδηµίας
αποτελεί ένα από τα πιο «ζωντανά» τµήµατα του Ιδρύ-
µατος, έχοντας αναπτύξει συνεργασίες µε άλλα πανε-
πιστηµιακά ιδρύµατα της Ελλάδας και του εξωτερικού, αλλά
και µε διεθνώς αναγνωρισµένους φορείς.
Στόχοι της είναι να παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση στην
ακαδηµαgκή κοινότητα του ΕΑΠ, να αναπτύξει τον πλη-
ροφοριακό γραµµατισµό των χρηστών προκειµένου να τους
καταστήσει ανεξάρτητες οντότητες στη διαδικασία της µά-
θησης µέσα στην Κοινωνία της Πληροφορίας, να κατα-
στεί σηµαντικός κόµβος πολιτισµού και συνάντησης για
την τοπική κοινωνία και να διαδραµατίσει ενεργό ρόλο στην
ανάπτυξη του χώρου των ακαδηµαgκών βιβλιοθηκών
τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

ΙΣΧΥΡΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ
Με συνεχώς εξελισσόµενες υπηρεσίες, η βιβλιοθήκη του
ΕΑΠ είναι ένα κέντρο συλλογής και διάχυσης της πλη-
ροφορίας επιτελώντας ουσιαστικό έργο που την ανα-
δεικνύει ως µία από τις πιο ισχυρές εκπαιδευτικές υπο-
δοµές του Ιδρύµατος.
Η δοµή απαντά στις προκλήσεις του µέλλοντος παρέ-
χοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου οι οποίες είναι:

1. ∆ανεισµός: Το υλικό της βιβλιοθήκης αποστέλλεται σε
όλη την Ελλάδα µε τη χρήση ταχυµεταφορών. Χρήση του
έντυπου υλικού της βιβλιοθήκης γίνεται και από µη µέλη
της ακαδηµαgκής κοινότητας του ΕΑΠ για συγκεκριµένες
συλλογές.

2. ∆ιαδανεισµός: H Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ, ως µέλος του

Συνδέσµου Ελληνικών Ακαδηµαgκών Βιβλιοθηκών, συ-
νεργάζεται µε τις βιβλιοθήκες-µέλη του ∆ικτύου ∆ιαδα-
νεισµού των Ελληνικών Ακαδηµαgκών Βιβλιοθηκών προ-
κειµένου τα µέλη της να µπορούν να δανειστούν υλικό από
άλλες βιβλιοθήκες. Αντίτυπα της συλλογής του έντυπου
ειδικού εκπαιδευτικού υλικού του ΕΑΠ βρίσκονται στις βι-
βλιοθήκες των συνεργαζόµενων ακαδηµαgκών ιδρυµάτων
όλης της χώρας.

3. Εκπαίδευση χρηστών: Η βιβλιοθήκη διενεργεί εξατο-
µικευµένα σεµινάρια (διά ζώσης ή ηλεκτρονικά) και
οµαδικές συναντήσεις(διά ζώσης ή ηλεκτρονικά) για την
κάλυψη των ιδιαίτερων πληροφοριακών αναγκών του εκά-
στοτε χρήστη, αλλά και οµαδικές συναντήσεις ενηµέρωσης
και εξοικείωσης µε τα ψηφιακά εργαλεία της και τις συλ-
λογές της. Για το σκοπό αυτό η Βιβλιοθήκη έχει αναπτύξει
videos –οδηγούς πλοήγησης και χρήσης του υλικού και
των υπηρεσιών της που διατίθενται µέσω Youtube
(https://www.youtube.com/channel/UC7fIO8ky
mYFp5kAmtrH78Tw), και παράλληλα εργάζεται για την δι-
εύρυνση του περιεχοµένου και τον εµπλουτισµό του.

4. Αποθετήριο διπλωµατικών: Οι διπλωµατικές εργασίες
που εκπονούνται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, οι
οποίες µαζί µε τις ερευνητικές εργασίες των µελών ∆ΕΠ
και των ερευνητών του, αποτελούν την πνευµατική του
παραγωγή, διατίθενται πλέον ελεύθερα στο κοινό (από
το 2018 και µετά).

5. Αναγνωστήριο: Το αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης εί-
ναι ανοιχτό για όλο το κοινό. Η βιβλιοθήκη διαθέτει σταθ-
µούς εργασίας, wi-fi και πρόσβαση στο σύνολο του ηλε-
κτρονικού περιεχοµένου που διαθέτει η βιβλιοθήκη.
Ταυτόχρονα το αναγνωστήριο είναι πλήρως προσβάσιµο
σε ΑµΕΑ και διαθέτει ειδικά εξοπλισµένο υπολογιστή για
τις εξειδικευµένες ανάγκες τους.

6. Κέντρο Ευρωπα1κής Τεκµηρίωσης: Το Κέντρο Ευρω-
παgκής Τεκµηρίωσης (Κ.Ε.Τ.) είναι ένα από τα δίκτυα πλη-
ροφόρησης της Ευρωπαgκής Ένωσης που έχει ως στό-
χο, µέσα από τη συστηµατική καταγραφή και τεκµηρίω-
ση των ευρωπαgκών εκδόσεων, την προώθηση της ενη-
µέρωσης του πολίτη σε θέµατα της καθηµερινότητάς του
αλλά και σε θέµατα επιστηµονικής έρευνας που άπτον-
ται της Ευρωπαgκής Ολοκλήρωσης.
Το Κέντρο Ευρωπαgκής τεκµηρίωσης φιλοξενείται στο
χώρο του παραρτήµατος της βιβλιοθήκης στην Αθήνα, όπου
παρέχονται επίσης εκεί όλες οι υπηρεσίες τη βιβλιοθή-
κης.

Θεµατοφύλακας της γνώσης
Κοµβικός ο ρόλος της εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΑΠ

«Πάντα φανταζόµουν
τον παράδεισο ως
ένα είδος βιβλιοθήκης»

Λουίς Μπόρχες

ΠΠρρόόσσββαασσηη  σσεε  ααννεεξξάάννττλληηττοο  
ππεερριιεεχχόόµµεεννοο

68.741 έντυπα τεκµήρια, ανάµεσά τους και η συλλογή µε τα
εκπαιδευτικά ακαδηµαgκά συγγράµµατα εκδόσεως του ΕΑΠ

321.359 ηλεκτρονικά βιβλία, εκ των οποίων τα 152.000 προ-
έρχονται µέσα από την κοινοπραξία του ΣΕΑΒ και τα 169.359 από
αποκλειστικές συνδροµές του ΕΑΠ

26.710 τίτλοι ηλεκτρονικών περιοδικών (55 αποκλειστικά για
τους φοιτητές)

Πρόσβαση σε 15 εξειδικευµένες βάσεις δεδοµένων που
καλύπτουν  πολύ µεγάλο εύρος  των γνωστικών αντικειµένων που
διδάσκονται  και ερευνώνται στο ΕΑΠ

Πρόσβαση σε θεµατικές πύλες που περιλαµβάνουν
ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά, βάσεις δεδοµένων, βιβλιο-
γραφικές αναφορές, blogs, δραστηριότητες επιστηµονικών κοι-
νοτήτων, συνδέσµους συναφούς περιεχοµένου κ.ά.

∆ιαθέτει Κλαδικές Μελέτες που έχουν εκπονηθεί από
τις εταιρίες ICAP και STOCHASIS, στις οποίες παρουσιάζονται,
αναλύονται και αξιολογούνται οι εξελίξεις σε συγκεκριµένους βιο-
µηχανικούς κλάδους σε ελληνικό και ευρωπαgκό επίπεδο

Αποθετήριο: 35.971 τεκµήρια

Καταλύοντας τις αποστάσεις αποστο-
λή της Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκης του
ΕΑΠ είναι η συνεχής υποστήριξη του εκ-
παιδευτικού και ερευνητικού έργου
της ακαδηµαgκής κοινότητας του Ιδρύ-
µατος και η κάλυψη των πληροφοριακών
αναγκών της µέσα από ένα πλήθος πα-
ρεχόµενων υπηρεσιών υψηλής ποι-
ότητας. Άλλωστε, η ιδιαιτερότητα της
φύσης του ιδρύµατος να παρέχει εκ-

παίδευση από απόσταση, επηρεάζει και
τη φύση της Βιβλιοθήκης, η οποία έχει
να ανταποκριθεί σε ποικίλες προκλή-
σεις, όπως το να παρέχει τις υπηρεσίες
της σε φοιτητές εκτός της έδρας του
Πανεπιστηµίου, διασκορπισµένους σε
όλη την επικράτεια.  «H Εξ Αποστάσε-
ως Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πληρο-
φόρησης αδιαλείπτως παρέχουν τόσο
έντυπο όσο και ηλεκτρονικό υλικό σε

κάθε φοιτητή, οπουδήποτε, αλλά και κα-
θοδήγηση στη χρήση της, σύγχρονα και
ασύγχρονα, ξεπερνώντας χωροχρονι-
κούς περιορισµούς, που µπορεί να
επιβάλλονται λόγω των υφιστάµενων
συνθηκών (π.χ. πανδηµία).  Άλλωστε
αυτή είναι αποστολή της Βιβλιοθή-
κης», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτρο-
πής Βιβλιοθήκης, Καθηγήτρια, Μαρία
Χατζηνικολάου. 

ΌΌτταανν  ηη  δδιιάάδδοοσσηη  ττηηςς  γγννώώσσηηςς  µµηηδδεεννίίζζεειι  ττιιςς  ααπποοσσττάάσσεειιςς

ΣΣυυννεερργγαασσίίεεςς  σσεε  ΕΕλλλλάάδδαα  κκααιι  ΕΕυυρρώώππηη

και Κέντρο Πληροφόρησης του
Πανεπιστηµίου Πατρών (ΒΚΠ).
Εκτός συνόρων η Βιβλιοθήκη

του ΕΑΠ συµµετέχει ενεργά στο
µεγαλύτερο δίκτυο ερευνητικών
βιβλιοθηκών της Ευρώπης.

Η Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέν-
τρο Πληροφόρησης του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστηµίου έχει ανα-
πτύξει σηµαντικές συνεργασίες, τόσο
µε φορείς και ιδρύµατα στην Ελλάδα,
όσο και στην Ευρώπη. Συγκεκριµένα,

είναι µέλος του Συνδέσµου Ελληνικών
Ακαδηµαgκών Βιβλιοθηκών µέσω του
οποίου εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε
υψηλού κύρους επιστηµονικά ηλε-
κτρονικά περιοδικά (26.710) και βιβλία
(152.000). Ακόµη, έχει αναπτύξει

συµφωνίες µε βιβλιοθήκες για υπο-
στήριξη της υπηρεσίας του διαδα-
νεισµού (π.χ. Βιβλιοθήκη της Βουλής,
Ακαδηµία Αθηνών, Βιβλιοθήκη ∆ικη-
γορικού Συλλόγου Αθηνών κτλ.), ενώ
συνεργάζεται και µε την Βιβλιοθήκη



Εκδοτικός Οίκος ΕΑΠ 17ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Β
ιβλία της σύγχρονης επιστηµονικής έρευ-
νας, έργα ευρύτερου ενδιαφέροντος για
µελετητές αλλά και για ανήσυχους ανα-

γνώστες που επιθυµούν να διεισδύσουν στα
άδυτα της σύγχρονης γνώσης αποτελούν µια
σηµαντική «προίκα» για το ΕΑΠ.
Πρόκειται για τη µεγάλη συλλογή µοναδικών εκ-
δόσεων που προσφέρουν πολυάριθµες και δια-
φορετικές γνώσεις σε πολλαπλούς τοµείς, ιστο-
ρικά, οικονοµικά, κοινωνικά και επιστηµονικά
έργα, χωρίς αµιγώς διδακτικό χαρακτήρα µε την
«υπογραφή» του Εκδοτικού Οίκου του ΕΑΠ.
Οι εκδόσεις του ΕΑΠ αναπτύσσονται συνεχώς.
Στις νέες κυκλοφορίες τους οι αναγνώστες
µπορούν να εντοπίσουν βιβλία της σύγχρονης
επιστηµονικής έρευνας αλλά και έργα ευρύ-
τερου ενδιαφέροντος. Τα έργα αυτά αφορούν
τις Ανθρωπιστικές, Θετικές, Κοινωνικές, Πο-
λιτικές και Οικονοµικές αλλά και τις Επιστήµες
Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών.
Οι Εκδόσεις ΕΑΠ ιδρύθηκαν το 2018 από το
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, µε στόχο την
έκδοση και προώθηση βιβλίων υψηλού επιπέ-
δου επιστηµονικού και ακαδηµα`κού ενδιαφέ-
ροντος. Ο Εκδοτικός Οίκος ξεκίνησε τη λει-
τουργία του ως αυτοχρηµατοδοτούµενη ανώ-
νυµη εταιρία µε µοναδικό µέτοχο το Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήµιο και έκανε την παρουσίαση
της πρώτης σειράς βιβλίων την άνοιξη του
2019.
∆ύο χρόνια µετά, διαθέτουν µεγάλη ποικιλία βι-
βλίων και προγραµµατίζουν δράσεις και εκδη-
λώσεις για τις προοπτικές ανάπτυξης του κλά-
δου. Στην ιστοσελίδα των εκδόσεων www.houp.
gr µπορεί κανείς να βρει όλες τις εκδόσεις και
να παραγγείλει το βιβλίο που θέλει από όποιο
βιβλιοπωλείο επιθυµεί και µάλιστα σε προσι-
τές τιµές.

ΜΜεε  κκρριιττήήρριιοο  ττηηνν  εεγγκκυυρρόόττηητταα
κκααιι  ττηηνν  υυψψηηλλήή  πποοιιόόττηητταα  
Με αδιαπραγµάτευτο κριτήριο την εγκυρότη-
τα και υψηλή ποιότητα των έργων, στόχος των
εκδόσεων είναι η συµβολή και προώθηση στο
ελληνικό αναγνωστικό κοινό της σύγχρονης επι-
στηµονικής έρευνας και της διδασκαλίας,
αλλά και έργων αναφοράς ευρύτερου ενδια-
φέροντος από τα πεδία των ανθρωπιστικών, κοι-
νωνικών και θετικών επιστηµών, αναφέρουν στο
µήνυµά τους ο πρόεδρος και τα µέλη του ∆.Σ.
του Εκδοτικού Οίκου.
«Τα έργα µας, µεταφράσεις έγκριτων ξένων τίτ-
λων αλλά και Ελλήνων πανεπιστηµιακών και
νέων ερευνητών, απευθύνονται σε φοιτητές,
πανεπιστηµιακούς, ερευνητές και στο ευρύ ανα-
γνωστικό κοινό που ενδιαφέρεται για τους σύγ-
χρονους προβληµατισµούς σε θέµατα επι-
στηµονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.
Επιθυµία µας είναι να ανταποκρινόµαστε στα
σύγχρονα ερωτήµατα που θέτουν στην κοινω-
νία οι ιστορικές, κοινωνικές και επιστηµονικές
εξελίξεις, να προωθούµε την πρωτότυπη
έρευνα µέσα από την έκδοση επιλεγµένων συγ-
γραµµάτων, να ενηµερώνουµε και να τροφο-
δοτούµε τη δηµόσια συζήτηση για σηµαντικά
επιστηµονικά θέµατα, προσκαλώντας και εµ-
πλέκοντας ενεργά σε αυτή όχι µόνο τους φοι-
τητές και τα µέλη της ακαδηµα`κής κοινότητας
αλλά και το ευρύ φιλοµαθές αναγνωστικό κοι-
νό. Πιστεύουµε ακλόνητα ότι η δύναµη του βι-
βλίου µε την ευρύτητα της απεύθυνσής του
προωθεί όχι µόνο τη διάδοση της γνώσης, αλλά
και τον µετασχηµατισµό της µε κατεύθυνση στη
συνειδητοποίηση της ανθρώπινης και κοινω-
νικής δυναµικής», υπογραµµίζουν. 

ΟΟ..  ΖΖώώρρααςς::  ««ΣΣττόόχχοοςς  µµααςς  
οοιι  ππρρώώττεεςς  θθέέσσεειιςς»»
«Ο µελλοντικός στόχος των εκδόσεων του Ελ-
ληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου είναι να βρί-

σκονται στις πρώτες θέσεις των κυρίαρχων πα-
νεπιστηµιακών εκδοτικών οίκων. Η επιστηµο-
νική επιτροπή των εκδόσεών µας επιλέγει βι-
βλία. Βέβαια λόγω των συνθηκών της πανδη-
µίας µε τα βιβλιοπωλεία να είναι κλειστά η κα-
τάσταση έχει δυσκολέψει ακόµα περισσότερο
στην ήδη προβληµατική αγορά του βιβλίου»,
ανέφερε ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβου-
λος των εκδόσεων ΕΑΠ, πρώην Πρύτανης
του Παν/µίου Κρήτης Οδυσσέας Ζώρας, µι-
λώντας για τις νέες εκδόσεις του ΕΑΠ και την
πορεία τους στον «Ελεύθερο Τύπο της Κυ-
ριακής» στις 21/2/2021, µεταφέροντάς µας τη
µελλοντική εικόνα του χώρου του βιβλίου ευ-
ρύτερα της Εκπαίδευσης αλλά και της εξέλι-

ξης της πανδηµίας. «Ο Έλληνας δεν διαβάζει
πάρα πολύ. Όµως αγαπάει και σέβεται το βι-
βλίο. Θεωρώ ότι ο χώρος του βιβλίου πρέπει
να εστιάζει στην καλή ποιότητα και στην αι-
σθητική. Η µόρφωση και η ποιότητα θα µας βγά-
λουν από τη µιζέρια», ανέφερε. 

ΚΑΙ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Παράλληλα, αποκάλυψε πως στα σχέδιά τους
είναι να οργανώσουν ένα συνέδριο για το χώρο
και την αγορά του βιβλίου, µε το αξιόλογο αν-
θρώπινο δυναµικό που διαθέτουν, µε συµµε-
τέχοντες εκδοτικούς οίκους από την Ελλάδα και
το εξωτερικό.

Για µελετητές
αλλά και… 
ανήσυχους 
αναγνώστες 

Στα άδυτα της σύγχρονης γνώσης και έρευνας 
µέσα από τις Εκδόσεις του ΕΑΠ

Ανάµεσα στις νέες εκδόσεις συµ-
περιλαµβάνονται οι εξής:
E. P. Thompson «H ηθική οικονοµία
του πλήθους στην Αγγλία τον 18ο αι-
ώνα»

Nessa Carey «Junk DNA. Ένα ταξί-
δι στη σκοτεινή ύλη του γονιδιώ-
µατος»

Γιώργος ∆άσιος «Κλασµατικός Λο-
γισµός. Θεωρία και εφαρµογές»

David Harvey «Χώροι του Νεοφιλε-
λευθερισµού. Μια θεωρία της άνι-
σης γεωγραφικής ανάπτυξης».

Σάκης Γκέκας «Ξενοκρατία. Οικο-
νοµία, Κοινωνία και Κράτος στα
Επτάνησα (1815-1864)»

Ηλίας Κολοβός, Μοχαµάντ Σχαριάτ-
Παναχί, Σουκρού Ιλιτζάκ «Οθωµανι-
κά Τεκµήρια για την Ελληνική Επα-
νάσταση. 
Αυτόγραφα διατάγµατα του Σουλ-
τάνου Μαχµούτ Β΄ του έτους 1821»

Frederick Strong esq: «Το Βασίλειον
της Ελλάδος. Οικονοµία και Κοινω-
νία της Οθωνικής Περιόδου (1833-
1842)»

Βασιλική Νταλάκου, ∆ηµήτρης Σω-
τηρόπουλος «Το σύγχρονο διοικη-
τικό σύστηµα στην Ελλάδα»

Γιάννης Στεφανίδης «Ψυχρός Πό-
λεµος»

Υπό έκδοση είναι το βιβλίο των Λόη
Λαµπριανίδη, Θεοδόση Συκά «Brain
Drain στην Ελλάδα. Μια περίπτωση
µετανάστευσης υψηλής ειδίκευ-
σης»

Νέες 
Εκδόσεις

Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο
��Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας (Πρόεδρος του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος των εκ-
δόσεων ΕΑΠ, πρώην Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Κρήτης, Κα-
θηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πα-
νεπιστηµίου Κρήτης) 
��Μέλη: Αντιγόνη Βλαβιανού ∆ετζώρτζη (Αναπληρώτρια Κα-
θηγήτρια Ιστορίας της Ευρωπα`κής Λογοτεχνίας στο Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήµιο)
Γεώργιος ∆άσιος (Αντιπρόεδρος των εκδόσεων ΕΑΠ, Οµότιµος
καθηγητής στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου
Πατρών) 
Ευριπίδης Γαραντούδης (Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας
στο Τµήµα Φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι-
στήµιο Αθηνών) 
Κυριακή Ζαννιά (Σύµβουλος Επικοινωνίας) 
∆ηµήτριος Καραδήµας (Αντιπρύτανης Ακαδηµα`κών Υποθέσε-
ων και Φοιτητικής Μέριµνας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήµιο Αθηνών)
Μανόλης Πιµπλής (∆ηµοσιογράφος, ∆ιευθυντής της ∆ιεθνούς
Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης)
��∆ιεύθυνση Εκδόσεων: Κατερίνα Πάπαρη
��Επιστηµονική Επιτροπή: Κωνσταντίνος Βοργιάς (Καθηγητής
Βιοχηµείας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών) 
Νίκος Καραπιδάκης (Καθηγητής Μεσαιωνικής Ιστορίας Ιονίου
Πανεπιστηµίου) 
Ιωάννης Κωνσταντάκος (Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλο-
λογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών)
Αλέξης Λυκουργιώτης (Οµότιµος Καθηγητής Χηµείας Πανεπι-
στηµίου Πατρών) 
Νικόλαος Τρανός (Πρύτανης Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών) 
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«WebRadio ΕΑΠ»

Η µαγεία του διαδικτυακού ραδιοφώνου

Α
νοικτό, καινοτόµο, σύγχρονο, επιµορ-
φωτικό, ανανεωµένο, πειραµατικό, πρω-
τοπόρο, µαθησιακό, επίκαιρο, συλλογι-

κό, ενθουσιώδες, ποικιλόµορφο, ψηφιακό,
διασυνοριακό!
Το «WebRadio ΕΑΠ» µέσα στα δύο χρόνια
«ζωής» του µετρά µια πολύ σηµαντική βρά-
βευση µε τον ενθουσιασµό των 55 ραδιοφω-
νικών παραγωγών που συµµετέχουν να είναι
µεγάλος. Το ραδιόφωνο, που είτε εκπέµπει από
τους µεγακύκλους των FM είτε µέσα από δια-
δικτυακή πλατφόρµα, κρύβει τη δική του µα-
γεία…
∆ιαδροµές στο χώρο και στο χρόνο, αφιερώ-
µατα, µουσικά και χορευτικά ταξίδια, ενηµέρωση
για τον αθλητισµό, τον πολιτισµό, τα γράµµα-
τα, είναι ορισµένες από τις εκποµπές που πα-
ρουσιάζονται µέσα από την διαδικτυακή πλατ-
φόρµα του web radio του ΕΑΠ.
Ο Ραδιοφωνικός Σταθµός του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστηµίου, εκπέµπει στο www.we-
bradio.eap.gr 24 ώρες το 24ωρο, 7 ηµέρες τη
βδοµάδα και οι εκποµπές των 55 παραγωγών
του καλύπτουν καθηµερινά 7-8 ώρες του
προγράµµατος, µε τις υπόλοιπες ώρες να απο-
τελούνται από ένα πολυποίκιλο µουσικό πρό-
γραµµα.
Οι πρώτες εκποµπές του Ραδιοφωνικού Σταθ-
µού του ΕΑΠ βγήκαν στον… αέρα την άνοιξη

του 2018. Ο σκοπός της ίδρυσής του ήταν διτ-
τός. Αφενός να αποτελέσει ένα βήµα κοινο-
ποίησης των τεκταινόµενων, των ακαδηµαjκών
εξελίξεων και των δρώµενων του Ιδρύµατος
και αφετέρου να φέρει κοντά το Πανεπιστήµιο
µε τους φοιτητές του σε όλο τον κόσµο, εκ-
µηδενίζοντας έτσι τη φυσική απόσταση που
τους χωρίζει. Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του
Σταθµού είναι διδακτικό προσωπικό, φοιτητές
και διοικητικό προσωπικό του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστηµίου και είναι αυτοί που εθε-
λοντικά δίνουν πνοή στο καθηµερινό Πρό-
γραµµα του Ραδιοφώνου.
Ο Σταθµός έχει πλέον στις τάξεις του παρα-
γωγούς – φοιτητές µεταξύ άλλων, από τη Νορ-
βηγία, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και τη Μα-
δαγασκάρη, αποδεικνύοντας έτσι πως ίσως ο
κυριότερος στόχος της ίδρυσης του Ραδιο-
φώνου, έχει επιτευχθεί, ενώ κάθε χρόνο το εν-
διαφέρον της ακαδηµαjκής κοινότητας για
αυτόν αυξάνεται. Στη σύντοµη διαδροµή του το
WebRadio ΕΑΠ, έχει εκπέµψει ζωντανά από
τους χώρους του Patras IQ και του Patras Sci-
ence Festival, έχει µεταδώσει ζωντανά συναυ-
λίες που διοργάνωσε το Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήµιο, ενώ είναι ο πρώτος Πανεπι-
στηµιακός Σταθµός της χώρας που έχει µετα-
δώσει ζωντανά θεατρική παράσταση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ
Τα τελευταία χρόνια ο Σταθµός συµµετέχει στις
δράσεις του World College Radio Foundation δί-
νοντας το «παρών» στις δράσεις του. Την χρο-
νιά που µας πέρασε, στην Παγκόσµια Ηµέρα
Πανεπιστηµιακού Ραδιοφώνου 2020, βραβεύ-
τηκε από τον Οργανισµό για την εξαιρετική του
δηµιουργικότητα, τον ενθουσιασµό του και την
οµαδικότητά του. Στο World College Radio Day
2020 συµµετείχαν πάνω από 600 πανεπιστη-
µιακοί ραδιοφωνικοί σταθµοί, από 38 χώρες και
η συµµετοχή του Ραδιοφωνικού Σταθµού του
ΕΑΠ, ήταν η µοναδική που εκπροσώπησε την
Ελλάδα στο ραδιοµαραθώνιο.

««ΉΉτταανν  µµιιαα  όόµµοορρφφηη  εεµµππεειιρρίίαα»»
Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µιλούν για την εµπειρία τους και δίνουν το στίγµα τους για
το πόσο σηµαντική είναι η λειτουργία του «WebRadio ΕΑΠ».
• «Ήταν µια πολύ όµορφη εµπειρία και χαίροµαι ιδιαίτερα που µου δόθηκε η ευκαιρία να συµ-
µετέχω στην µεγαλύτερη γιορτή του Πανεπιστηµιακού ραδιοφώνου!» ανέφερε η Μαρίνα Γκου-
βέρου, φοιτήτρια του ΕΑΠ και παραγωγός του σταθµού και ευχαρίστησε όλους όσοι συνερ-
γάστηκαν για το υπέροχο αποτέλεσµα.  
• Ο ∆ιονύσης Στυλιανέσης, παραγωγός του Σταθµού και διοικητικός υπάλληλος του ΕΑΠ, ανέ-
φερε ότι η «βράβευση είναι µια αναγνώριση του οµαδικού πνεύµατος που επικρατεί στο Ρα-
διόφωνο του ΕΑΠ, αλλά και του ότι τα πράγµατα στο Σταθµό γίνονται µε µεράκι».
• Ο Νίκος Βαρότσης, παραγωγός και µέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ προσέθεσε: «Το ραδιόφωνο του Ελ-
ληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου, εµπεριέχει όλα τα υλικά της σύστασης του Ε.Α.Π. Ανοικτό,
καινοτόµο, σύγχρονο, επιµορφωτικό, ανανεωµένο, πειραµατικό, πρωτοπόρο, µαθησιακό, επί-
καιρο, συλλογικό, διακριτό, ενθουσιώδες, ποικιλόµορφο, ψηφιακό, δηµιουργικό, διασυνορια-
κό, διακεκριµένο, κάτι που εκτιµήθηκε και από το World College Radio Cabinet».

ΗΗ  ιισσττοορρίίαα  ττωωνν  ππααννδδηηµµιιώώνν  µµέέσσαα  ααππόό  ττηηνν  ΛΛοογγοοττεεχχννίίαα
ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΑΑΠΠ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟ  BBIIRRMMIINNGGHHAAMM  ΤΤΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΗΗΣΣ  ΒΒΡΡΕΕΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑΣΣ    

Με κοινό θέµα την πανδηµία που µαστίζει τον πλα-
νήτη, αλλά και την ιστορία όλων των µεγάλων υγει-
ονοµικών κρίσεων όπως αυτές παρουσιάστηκαν
µέσα από την Λογοτεχνία και το Θέατρο στην πο-
ρεία του χρόνου, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστή-
µιο θα προσφέρει µια επιστηµονική διάλεξη τον µήνα
ελεύθερη στο κοινό, σε συνεργασία µε το πανεπι-
στήµιο του Birmingham της Μεγ. Βρετανίας. 
Πρόκειται για σειρά διαδικτυακών διαλέξεων σχε-
τική µε τις πανδηµίες στην ιστορική τους προοπτι-

κή που συνδιοργανώνουν το Μεταπτυχιακό Πρό-
γραµµα "Επικοινωνία της Επιστήµης" του ΕΑΠ,  η ∆ιε-
θνής Επιτροπή για την "Επιστήµη και Λογοτεχνία"
και το Πανεπιστήµιο του Birmingham. 
Η πρώτη ενδιαφέρουσα διάλεξη που έφερε την «µα-
γεία» της λογοτεχνικής έµπνευσης στην αναζήτη-
ση λύσεων για την αντιµετώπιση των µεγάλων υγει-
ονοµικών κρίσεων παρουσιάστηκε στις 17/2/2021
µε θέµα: «Rebecca Totaro, Florida Gulf Coast Uni-
versity, Shakespeare’s London. Crisis and creativi-

ty in Plague-Time». Στην διάλεξη υπήρξε µεγάλη συµ-
µετοχή από πολλές χώρες του κόσµου, ενώ τη διά-
λεξη ακολούθησε µια ενδιαφέρουσα και γόνιµη συ-
ζήτηση στην οποία εκτός των άλλων τονίστηκαν η
ανάγκη ύπαρξης ανθρώπινης αλληλεγγύης σε και-
ρούς πανδηµίας αλλά και η αξία άντλησης πληρο-
φοριών και γνώσης από τον τρόπο αντιµετώπισης
ανάλογων καταστάσεων στο παρελθόν. Η σειρά αυ-
τών των διαλέξεων θα πραγµατοποιούνται κάθε µήνα
µέχρι και τον Ιούνιο του 2021. 

Η Rebecca Totaro



Έ
χουν περάσει 29 χρόνια από την πρώ-
τη προσπάθεια να τεθούν τα θεµέλια για
την εγκαθίδρυση της Ανοικτής Εξ Απο-

στάσεως Εκπαίδευσης στη χώρα µας. Τα θε-
µέλια για την ίδρυση του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ), τέθηκαν το 1992, µε την
ψήφιση του ιδρυτικού του νόµου (ν. 2083/1992).
Ήταν κυβέρνηση της Ν.∆. µε πρωθυπουργό τον
αείµνηστο, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και αρ-
µόδιους για την Παιδεία, τον Γιώργο Σουφλιά
(υπουργό), τον Αχαιό Βασίλη Μπεκίρη (ως υφυ-
πουργό) και τον Αναστάσιο Σπηλιόπουλο από
τη Θεσσαλονίκη (ως υφυπουργό). Σε µια από
τις πρωινές συσκέψεις στο γραφείο του Γιώρ-
γου Σουφλιά, «έπεσε» στο τραπέζι η ιδέα της
ίδρυσης και στην Ελλάδα, ενός ανώτατου εκ-
παιδευτικού ιδρύµατος, που θα προσφέρει
σπουδές εξ αποστάσεως. Την πρόταση δια-
τύπωσε ειδικός σύµβουλος του Υπουργείου µε
εµπειρία σε ανάλογα προγράµµατα εκπαίδευ-
σης από χώρες του εξωτερικού. Τόσο ο κ. Σου-
φλιάς, όσο και ο κ. Μπεκίρης, αντιµετώπισαν
µε ενθουσιασµό την ιδέα αυτή και ανέθεσαν σε
ειδική επιτροπή την επεξεργασία της, προ-
κειµένου να γίνει σχετική εισήγηση στο Υπουρ-
γικό Συµβούλιο.

ΜΠΕΚΙΡΗΣ: ΜΑΣ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΕ Η Ι∆ΕΑ
Ανατρέχοντας µνήµες 29 ετών πριν, ο Αχαιός
πολιτικός Βασίλης Μπεκίρης αναφέρεται σε γε-
γονότα της εποχής που σηµάδεψαν την πορεία
του ΕΑΠ και σηµείωσε ότι ευθύς εξαρχής, τόσο
ο ίδιος, όσο και ο υπουργός, θεωρούσαν ότι θα
επρόκειτο για ένα σηµαντικό βήµα, που θα προ-
σφέρει νέα δεδοµένα για την εκπαίδευση στη
χώρα µας.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ
ΑΠΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Το θέµα έφθασε µέχρι και στον τότε Πρωθυ-
πουργό, όπως µας εξιστορεί ο κ. Μπεκίρης µε-
ταφέροντας και τις απόψεις του κ. Σουφλιά, για
τα όσα συνέβησαν εκείνη την περίοδο, τα οποία
και καθόρισαν την περαιτέρω πορεία του ΕΑΠ:
«Κατόπιν όλων των ανωτέρω και αφού ο
υπουργός συµφώνησε, µετά από µελέτη µε τις
απόψεις µου, µε παρακάλεσε να επισκεφθώ και
τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και
να τον ενηµερώσω, διότι το θέµα το παρακο-
λουθούσε προσωπικά. Άµεσα τον επισκέφθη-
κα και αφού τον ενηµέρωσα προφορικά, του
άφησα όλα τα σχετικά έγγραφα για να τα µε-
λετήσει µε τους συµβούλους του. Τελικά,
µετά από αρκετό χρονικό διάστηµα, µε πήρε ο

Πρωθυπουργός στο τηλέφωνο και µου είπε ότι
συµφωνεί για την ίδρυση ενός Ιδρύµατος για την
εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στην Ελλάδα
και µας ζήτησε να ετοιµάσουµε το συντοµότε-
ρο τον ιδρυτικό νόµο για να εγκριθεί από το
Υπουργικό Συµβούλιο». Ήταν η χρονιά, που
άνοιξε τους ορίζοντες για το Ελληνικό Ανοι-

κτό Πανεπιστήµιο, το οποίο
κάλυψε µια σηµαντική ανάγ-
κη στο πεδίο της Τριτοβάθ-
µιας Εκπαίδευσης της χώρας
µας, όπως εξάλλου έγινε
και µε Ανοικτά Πανεπιστήµια
σε όλες σχεδόν τις χώρες της
Ευρώπης, τα οποία άρχισαν να
ιδρύονται από τη δεκαετία
του ’70 και σήµερα απορρο-
φούν εκατοντάδες χιλιάδες
φοιτητές. Τα ανοικτά συστή-
µατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευ-
σης διέπονται από την αντίλη-
ψη ότι η µόρφωση είναι δικαίω-
µα όλων σε όλη τη διάρκεια της
ζωής τους. Κατά συνέπεια,
απευθύνονται σε πολύ µεγάλο
φάσµα ενδιαφεροµένων και πα-
ρέχουν, όσο γίνεται, περισσότε-
ρες εκπαιδευτικές ευκαιρίες,
καθώς η κατοικία χρησιµοποιείται
ως κύριος χώρος µάθησης, ο
φοιτητής επιλέγει το χρόνο µε-
λέτης και το ρυθµό µε τον οποίο
µαθαίνει, δεν υπάρχουν εισαγω-
γικές εξετάσεις και ο φοιτητής δια-
µορφώνει ο ίδιος τη µορφωτική
του φυσιογνωµία επιλέγοντας αυ-
τοτελείς κύκλους των σπουδών
µέσα από το αρθρωτό σύστηµα.
Σε προσεχή φύλλα θα γίνει ευρεία
αναφορά στις προσπάθειες που
ακολούθησαν για την ανάπτυξη του
ιδρύµατος µε τοποθετήσεις από
πρόσωπα που είχαν καθοριστική συµ-
βολή στην πορεία του, µεταξύ των
οποίων ο πρώην πρωθυπουργός,
Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώτος πρό-
εδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής,
Αλέξης Λυκουργιώτης κ.ά.

Οι πρωτεργάτες της ίδρυσης
Το 1992 ψηφίστηκε ο νόµος για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση όταν υπουργός Παιδείας
ήταν ο Γ. Σουφλιάς και υφυπουργοί ο Β. Μπεκίρης και ο Αν. Σπηλιόπουλος

∆ΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ
Αλέξιος Λυκουργιώτης
Καθηγητής του Τµήµατος
Χηµείας του Παν/µίου Πατρών

(30.10.95 – 17.06.04)

Παναγιώτης Σιαφαρίκας
Καθηγητής του Τµήµατος
Μαθηµατικών Παν/µίου Πατρών

(18.06.04 – 09.06.09)

Χάρης Κοκκώσης
Καθ. του Τµήµατος Μηχ. Χωροταξίας και
Περιφ. Ανάπτυξης του Παν. Θεσσαλίας

(10.06.09 – 26.08.15)

Βασίλειος Καρδάσης
Καθηγητής του Τµήµατος Οικονοµικών
Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης

(27.08.2015 – 06.09.2019)

Οδυσσέας Ζώρας
Καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης

(25.09.2019-σήµερα)

Ιστορική αναδροµή 19ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Ο υπουργός Παιδείας
Γεώργιος Σουφλιάς (δεξιά)
και ο υφυπουργός Βασίλης
Μπεκίρης (αριστερά)
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