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ΠΜΣ «ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ» 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 

16838/10-3-2020 (ΦΕΚ Β’ 783) 

 

Η λειτουργία του ΠΜΣ «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα 

Αλληλεπίδρασης» διέπεται από τον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας του 

Προγράμματος και επιπροσθέτως, για το χρονικό διάστημα εφαρμογής της ΚΥΑ 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 (ΦΕΚ Β’ 783), δηλαδή για το διάστημα 11 Μαρτίου 2020 – 

24 Μαρτίου 2020, ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω ΚΥΑ, της ΠΝΠ 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α’ 55/12-

3-2020)  και των οδηγιών εφαρμογής αυτών, όπως οι τελευταίες έχουν ανακοινωθεί 

ή/και θα ανακοινωθούν περαιτέρω από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών (χώρος διαδικτυακών ανακοινώσεων του Ιδρύματος, διεύθυνση ιστοσελίδας 

https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/anakoinoseis, και ιδίως ενότητες Γενικές 

Ανακοινώσεις, Σημαντικά Γεγονότα). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το ΠΜΣ «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα 

Αλληλεπίδρασης» αναμένει τις οδηγίες του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ, της 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης Έρευνας ΕΚΠΑ, του Κέντρου Λειτουργίας Δικτύου ΕΚΠΑ και 

όποιων ακόμη μονάδων του Ιδρύματος συμβάλλουν να διαμορφωθεί θεσμικό και 

τεχνικό πλαίσιο το οποίο θα επιτρέψει την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

εξ αποστάσεως, και ιδίως την υλοποίηση συναντήσεων μαθημάτων εξ αποστάσεως, 

κατά τρόπο νομικά έγκυρο και ενιαίο για όλο το Πρόγραμμα και όλα τα 

προσφερόμενα μαθήματα. 

Στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρι την διαμόρφωση του παραπάνω πλαισίου, οι 

συναντήσεις των μαθημάτων του Προγράμματος διεξάγονται μόνο διά ζώσης, και 

σύμφωνα με τις προβλέψεις της ως άνω ΚΥΑ πρόκειται να συνεχιστούν από την 

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 και πέρα, εκτός περίπτωσης παράτασης ισχύος της σχετικής 

απαγόρευσης. 

Κατά τα άλλα, στο διάστημα ισχύος της απαγόρευσης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

με φυσική παρουσία, οι διδάσκοντες/διδάσκουσες κάθε μαθήματος δύνανται να 

χρησιμοποιούν τηλεδιασκέψεις και να αξιοποιούν το διαδίκτυο προκειμένου να 

διαθέτουν εκπαιδευτικό υλικό, να ενημερώνουν τους φοιτητές/τις φοιτήτριες ή και να 

τους/τις καλούν σε διάδραση για θέματα του μαθήματος, αξιοποιώντας την 

πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eClass ΕΚΠΑ, την ιδρυματική υπηρεσία 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τρίτες ψηφιακές πλατφόρμες με αντίστοιχα 

χαρακτηριστικά ασφάλειας για τους συμμετέχοντες/τις συμμετέχουσες, χωρίς οι 

δραστηριότητες αυτές να λογίζονται ως συναντήσεις του μαθήματος, και χωρίς η 
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συμμετοχή των φοιτητών/φοιτητριών σε αυτές να προσμετράται στις 

παρουσίες/απουσίες παρακολούθησης του μαθήματος. 

Οι διαδικασίες ορισμού εξεταστικών επιτροπών και ημερομηνιών υποστήριξης για τις 

διπλωματικές εργασίες φοιτητών/φοιτητριών του Προγράμματος οι οποίες 

κατατέθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις του κανονισμού την περίοδο Φεβρουαρίου 

2020 συνεχίζονται, και οι υποστηρίξεις των διπλωματικών εργασιών προγραμματίζεται 

να πραγματοποιηθούν στο διάστημα 1-10 Απριλίου 2020, σε εργάσιμες ημέρες και 

ώρες οι οποίες θα ανακοινωθούν έγκαιρα, μέσω φυσικής παρουσίας στους χώρους 

λειτουργίας του Προγράμματος ή/και μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση νομιμοποιημένης 

για τον σκοπό αυτό τεχνικής πλατφόρμας, ανάλογα με τις τότε συνθήκες και καθεστώς 

λειτουργίας. 

Η διαδικασία καταβολής των τελών φοίτησης εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-

2020 συνεχίζεται σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που έχουν ήδη ανακοινωθεί, και μπορεί 

να υλοποιηθεί χωρίς φυσική μετακίνηση, με (1) καταβολή των τελών φοίτησης μέσω 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής, (2) αποστολή του σχετικού αποδεικτικού μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση επικοινωνίας του Προγράμματος 

(medialab@media.uoa.gr), (3) παραλαβή από την ίδια διεύθυνση μηνύματος 

επιβεβαίωσης και (4) παραλαβή από την Γραμματεία ΠΜΣ του Τμήματος ΕΜΜΕ, μετά 

την επανέναρξη της διά ζώσης διοικητικής εξυπηρέτησης, της έγχαρτης απόδειξης 

είσπραξης των τελών φοίτησης. Παράλληλα, η προθεσμία ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας καταβολής των τελών φοίτησης σύμφωνα με τα παραπάνω παρατείνεται 

έως και την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 και ώρα 3.00 μμ. 

Στο χρονικό διάστημα εφαρμογής της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020, και για όποιο 

χρονικό διάστημα η απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας και διοικητικής 

εξυπηρέτησης με φυσική παρουσία ενδεχομένως παραταθεί, οι φοιτητές/φοιτήτριες 

μπορούν να επικοινωνούν τόσο με τους διδάσκοντες/τις διδάσκουσες όσο και με την 

απογευματινή γραμματεία του Προγράμματος στα ήδη ανακοινωμένα στον ιστοχώρο 

του ΠΜΣ στοιχεία επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα 

Αλληλεπίδρασης» θα επανέλθει με νεώτερες αποφάσεις και ανακοινώσεις για όποιο 

άλλο θέμα εκπαιδευτικής ή διοικητικής λειτουργίας του Προγράμματος χρειαστεί, 

καθώς και σε περίπτωση παράτασης του χρόνου απαγόρευσης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας ή/και διοικητικής εξυπηρέτησης με φυσική παρουσία, σύμφωνα πάντοτε 

με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις και οδηγίες εφαρμογής. 

 

Αθήνα, 14/3/2020 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» 

* 

Δρ. Δημήτρης Χαρίτος 

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ 

 

* η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας του Προγράμματος 


