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ΠΜΣ «ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ» 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2022-2023 

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές έτους εισαγωγής 2022-2023 του ΠΜΣ «Ψηφιακά 
Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» ορίζονται οι επόμενοι 
σύμβουλοι καθηγητές. Ο ρόλος του συμβούλου καθηγητή είναι ακαδημαϊκός και όχι 
διοικητικός, δεν ταυτίζεται με την διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων (για τα 
οποία την επιστημονική ευθύνη φέρουν οι διδάσκοντες) ή συγκεκριμένων κύκλων 
μαθημάτων (για τους οποίους την επιστημονική ευθύνη φέρουν οι υπεύθυνοι κύκλων), 
και σκοπό έχει να βοηθήσει με πληροφόρηση και γνώμη σε ζητήματα συνολικής 
πορείας σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή στο πλαίσιο του Προγράμματος. 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να επικοινωνούν με τους συμβούλους καθηγητές 
τους κατά την δική τους κρίση και πρωτοβουλία, φροντίζοντας να ενημερώνουν τον 
σύμβουλο καθηγητή τους έγκαιρα για οποιοδήποτε ερώτημα ή δυσκολία τους 
απασχολεί στην πορεία των σπουδών τους στο Πρόγραμμα, και να συνεργάζονται 
μαζί του προκειμένου να διευκρινίζουν και να αξιολογούν προσεκτικά τις δυνατότητες 
που έχουν για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους. Σε κάθε περίπτωση, η 
συνεργασία μεταπτυχιακού φοιτητή και συμβούλου καθηγητή διέπεται από το θεσμικό 
πλαίσιο του Προγράμματος και τις αξίες που απορρέουν από την ακαδημαϊκότητα, ο 
ρόλος του συμβούλου καθηγητή οριοθετείται στην πληροφόρηση και γνώμη, και οι 
τελικές αποφάσεις ανήκουν στον ίδιο τον μεταπτυχιακό φοιτητή. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των συμβούλων καθηγητών έχουν όπως αναφέρονται 
στον ιστοχώρο του Προγράμματος (ενότητα Διδάσκοντες), και κάθε σύμβουλος 
καθηγητής ενημερώνει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που επικοινωνούν μαζί του για 
τις ώρες και τον τρόπο συνεργασίας. 

 

μεταπτυχιακοί φοιτητές σύμβουλοι καθηγητές 

ΑΛΕΞΟΥΔΗ ΑΝΝΑ Α. ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ 

ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Α. ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ 

ΓΚΟΓΚΟΥ ΧΑΪΔΩ Α. ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ 

ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ. ΓΚΟΥΣΚΟΣ 

ΔΟΥΛΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ Δ. ΓΚΟΥΣΚΟΣ 

ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Δ. ΓΚΟΥΣΚΟΣ 

ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΓΚΟΥΣΚΟΣ 

ΚΟΥΤΟΥΛΟΥΛΗ ΝΙΚΗ Δ. ΓΚΟΥΣΚΟΣ 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Δ. ΓΚΟΥΣΚΟΣ 
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μεταπτυχιακοί φοιτητές σύμβουλοι καθηγητές 

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΣΟΦΙΑ Κ. ΜΟΥΡΛΑΣ 

ΜΑΝΤΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Κ. ΜΟΥΡΛΑΣ 

ΜΠΑΛΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Κ. ΜΟΥΡΛΑΣ 

ΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ 

ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ 

ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΧΑΡΙΤΟΣ 

 

 

Αθήνα, 24/10/2022 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» 

* 

Δρ. Κωνσταντίνος Μουρλάς 

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


