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Αθήνα, 1/6/2009 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Θέμα 1ο. Υλοποίηση Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης - 
Οριστικοποίηση Εισήγησης Δ.Σ. προς Παραρτήματα για Διεύρυνση 

Συζητήθηκε αναλυτικά η εισήγηση της ομάδας εργασίας για τη Διεύρυνση και η σχετική απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης. Κατόπιν των ανωτέρω, η εισήγηση προς τα Παραρτήματα είναι η ακόλουθη: 

1. Τα νέα Τμήματα, οι απόφοιτοι των οποίων γίνονται δεκτοί στην ΕΠΕ προκύπτουν από τη Μελέτη 
Αξιολόγησης των Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής που εκπονεί σε συνεχή βάση η σχετική 
ομάδα εργασίας της ΕΠΕ (βλ. review.epe.org.gr). 

2. Η βαθμολογία που πρέπει να επιτύχει κάθε Τμήμα είναι μεγαλύτερη ή ίση 0,50.  

3. Εάν ένα τμήμα δεν έχει αξιολογηθεί, ή ορισμένες κατευθύνσεις του προγράμματος σπουδών δεν 
έχουν αξιολογηθεί,  τότε πρέπει να προηγηθεί η αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών του πριν 
από την εισήγηση του ΔΣ και την απόφαση της ΓΣ. 

4. Σε περίπτωση που ένα τμήμα έχει πολλές κατευθύνσεις, τότε η βαθμολογία κάθε κατεύθυνσης 
πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 0,50. 

5. Σε περίπτωση που ένα τμήμα επιτύχει βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 0,50 σε ορισμένες μόνο 
κατευθύνσεις, τότε γίνονται δεκτοί οι απόφοιτοι που έχουν ακολουθήσει κατεύθυνση που έχει 
βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 0,50. 

6. Τέλος, η εισαγωγή μεμονωμένων υποψηφίων από άλλα τμήματα ΑΕΙ κρίθηκε ως βιαστική, αλλά και 
αντίθετη προς τις βασικές αρχές της ΕΠΕ αναφορικά με την αναγκαία διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών στην Πληροφορική. 

Εισήγηση προς τα Παραρτήματα και τη Γενική Συνέλευση για τα Τμήματα  
Με το παρόν εισηγούμαστε τη διεύρυνση των τμημάτων των οποίων οι απόφοιτοι γίνονται δεκτοί στην ΕΠΕ. 
Σύμφωνα με:  

α) την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Νόμου 3549/2007: 

"Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος, 
είναι τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: αα) τον 
πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή 
Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
(Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης."  

β) το άρθρο 11 του Καταστατικού της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος, το οποίο αφορά τις κατηγορίες 
μελών και τις διαδικασίες εγγραφής όπου ορίζεται ότι: 

"1. Τα μέλη της Ένωσης είναι τακτικά, δόκιμα και επίτιμα.

2. Ως τακτικά μέλη της Ένωσης εγγράφονται εθελοντικά όλοι οι πτυχιούχοι και διπλωματούχοι 
τμημάτων Πληροφορικής Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή ισοτίμων 
τμημάτων του εξωτερικού. Ειδικότερα τα τμήματα αυτά είναι:

i. Τα τμήματα «Επιστήμης Υπολογιστών», «Πληροφορικής», «Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών» και «Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» σε Σχολές 
Θετικών Επιστημών.
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ii. Τα τμήματα «Πληροφορικής» και «Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» σε Οικονομικά 
Πανεπιστήμια και Οικονομικές Σχολές.

iii. Τα τμήματα «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής», «Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών», «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων» σε Πολυτεχνεία και Πολυτεχνικές Σχολές.

iv. Όσα τμήματα Α.Ε.Ι. έχουν όμοιο προσανατολισμό με τα παραπάνω, σύμφωνα με την 
εκάστοτε νομοθεσία, το ιδρυτικό τους διάταγμα και το ακολουθούμενο πρόγραμμα 
σπουδών. 

3. Για την περίπτωση πτυχιούχων ή διπλωματούχων που προέρχονται από κύκλους σπουδών 
Πληροφορικής τμημάτων Α.Ε.Ι. καθώς και για τις περιπτώσεις ίδρυσης, κατάργησης ή μετονομασίας - 
μετεξέλιξης τμημάτων Πληροφορικής, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) με γνώμονα το πρόγραμμα 
σπουδών και τον επιστημονικό τους τίτλο προτείνει προς τη Γ.Σ. την εισδοχή στην Ένωση των 
οικείων πτυχιούχων ή διπλωματούχων. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από τη Γ.Σ. 
4. Ως δόκιμα μέλη εγγράφονται εθελοντικά οι φοιτητές τμημάτων ΑΕΙ, των οποίων οι απόφοιτοι 
εντάσσονται ως τακτικά μέλη στην Ένωση. 
5. Για την απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού ή του δόκιμου μέλους της Ένωσης απαιτείται από 
τον ενδιαφερόμενο η υποβολή έγγραφης αίτησης (η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά) προς το Δ.Σ. το οποίο την εγκρίνει ή την απορρίπτει. 
6. Επίτιμα μέλη της Ένωσης μπορούν να ανακηρυχθούν με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., ή με 
απόφαση της Γ.Σ., πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές ή ειδικές υπηρεσίες για την ευόδωση 
των σκοπών της Ένωσης ή συντελούν αποδεδειγμένα με οποιοδήποτε τρόπο στην προαγωγή της 
Πληροφορικής."

Συνάγεται ότι οι απόφοιτοι των Τμημάτων Πληροφορικής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
εντάσσονται στην Ένωση Πληροφορικών. Αυτό προκύπτει συγκεκριμένα δυνάμει της παραγράφου 1 του 
άρθρου 2 του Νόμου 3549/2007 και του εδαφίου iv της παραγράφου 2 του Καταστατικού της Ένωσης. 

Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει της αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών Πληροφορικής ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, 
η λίστα των τμημάτων των οποίων οι απόφοιτοι εντάσσονται στην Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, 
διαμορφώνεται ως εξής:  

Α. Τμήματα Πανεπιστημιακού Τομέα ΑΕΙ  
• Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

• Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

• Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

• Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

• Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης 

• Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών 

• Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

• Μηχανικών Πληροφοριακών και Εποικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

• Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

• Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

• Πληροφορικής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

• Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

http://review.epe.org.gr/
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• Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

• Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

• Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά 

• Πληροφορικής και Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

• Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών 

• Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας 

• Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά 

Β. Τμήματα Τεχνολογικού Τομέα ΑΕΙ  
• Βιομηχανικής Πληροφορικής, ΤΕΙ Καβάλας  

• Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, ΤΕΙ Κρήτης 

• Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, ΤΕΙ Πειραιά 

• Πληροφορικής, ΤΕΙ Αθήνας 

• Πληροφορικής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 

• Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ΤΕΙ Σερρών 

• Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΤΕΙ Λαμίας 

• Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 

• Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΤΕΙ Ηπείρου  

• Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΤΕΙ Κσλαμάτας 

• Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΤΕΙ Λάρισας 

• Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, ΤΕΙ Μεσολογγίου 

Γ. Κατευθύνσεις Τμημάτων Πανεπιστημιακού Τομέα ΑΕΙ  
• Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Κατεύθυνση Ηλεκτρονικής και 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΑΠΘ 

• Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Κατεύθυνση Πληροφορικής, ΕΜΠ 

Υπεύθυνοι για την υποστήριξη των τοπικών παραρτημάτων κατά τη συζήτηση της εισήγησης για τη 
διεύρυνση της ΕΠΕ είναι οι εξής: 

• Α. Σερβετάς: Ιωάννινα, Άρτα, Καρδίτσα 

• Δ. Τσίγκος: Λάρισα, Καρδίτσα, Ρόδος, Πάτρα, Σπάρτη 

• Φ. Λιοτόπουλος: Θεσσαλονίκη, Καβάλα 

• Δ. Κυριακός: Αθήνα, Σάμος 

• Θ. Μαυροφίδης: Μυτιλήνη 

• Ν. Μουμουτζής: Χανιά, Ηράκλειο 
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Στο παραπάνω πλαίσιο, παρακαλούμε τα Τοπικά Παραρτήματα να συνεδριάσουν και να 
αποστείλουν στο ΔΣ τις αποφάσεις τους σχετικά με το θέμα της διεύρυνσης της ΕΠΕ. 
 

Θέμα 2ο. Οργανωτική Ανασυγκρότηση Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας 

Στο πλαίσιο της οργανωτικής ανασυγκρότησης της ΕΠΕ, μεταξύ άλλων, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα: 

1. Η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέων Συντονιστικών Συμβουλίων των Παραρτημάτων, στο 
χρονικό διάστημα από 1-9-2009 έως και 30-9-2009, με ευθύνη και συντονισμό του Ειδικού 
Γραμματέα. 

2. Η προετοιμασία και η διενέργεια εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης το Σάββατο, 24-10-2009. 

3. Η διενέργεια εκλογών το Νοέμβριο του 2009, μετά από έγκριση της εκλογοαπολογιστικής Γενικής 
Συνέλευσης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, αναφορικά με το 2ο Θέμα, παρακαλούμε τα Τοπικά Παραρτήματα να 
προχωρήσουν στη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέων Συντονιστικών Συμβουλίων. 

 

 Ο Γενικός Γραμματέας Ο Πρόεδρος 

Φώτης Λιοτόπουλος Δημήτρης Τσίγγος 
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