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Καθηγητής Θωμάς Σφηκόπουλος 

Τελετή επίδοσης Τιμητικού Τόμου 

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2022 

Προσφώνηση του Πρύτανη Καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Στη σημερινή περίοδο όπου η επικοινωνία κυριαρχεί της ουσίας 

ερχόμαστε σήμερα να τιμήσουμε έναν ακαδημαϊκό άνθρωπο που 

πάντα προέταξε την ουσία, την εντόπιση ενός προβλήματος και 

τη λύση του.  

Με ιδιαίτερη τιμή σας υποδεχόμαστε σήμερα, εδώ, στην 

Μεγάλη Αίθουσα για την τελετή επίδοσης Τιμητικού Τόμου 

προς τιμήν της Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών 

Επιστημών κ. Θωμά Σφηκόπουλου. 

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να παρουσιάσει κανείς μια 

τόσο πολυσχιδή προσωπικότητα. Οι εκλεκτοί ομιλητές που θα 
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ακολουθήσουν στο βήμα είναι οι πλέον ειδικοί να αναδείξουν το 

έργο του Καθηγητή Θωμά Σφηκόπουλου.  

Οφείλουμε, όμως, ωστόσο να τονίσουμε ότι η 

επιστημονική του διαδρομή έχει αναγνωρισθεί στην 

Ελλάδα και διεθνώς. 

Οξύνους και διορατικός, επικοινωνιακός, χαμογελαστός, 

προσηνής και διαλεκτικός, μεθοδικός και εργασιομανής, 

«στρατηγός» και «στρατιώτης», ανοίγει δρόμους και καθοδηγεί.  

Μέσα από δυσκολίες και αντιξοότητες δείχνει ότι η 

επιμονή, η αρετή και η μεθοδικότητα, όταν συνδυάζονται με τη 

συλλογικότητα και το ομαδικό πνεύμα μπορούν να είναι 

δυνάμεις δημιουργίας.  

Ο καθηγητής Θωμάς Σφηκόπουλος ήταν και παραμένει 

ένας αυθεντικός δημιουργός, ένας σπουδαίος καθηγητής, ένας 

αληθινός φίλος και συνοδοιπόρος, διαχρονικός συνεργάτης και 

έμπειρος «οδηγός» και συμπαραστάτης.  

Ο Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών Θωμάς Σφηκόπουλος γεννήθηκε στην 

Αθήνα στις 22 Μαρτίου 1953. Σπούδασε Φυσική στο Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 1977 ολοκλήρωσε 

τις μεταπτυχιακές σπουδές του (Diplome d’Etudes 

Approfondies) στην Ηλεκτρονική και Μετρολογία, με ειδίκευση 

στα Μικροκύματα, από το Τμήμα Εφαρμογών της Φυσικής του 

Πανεπιστημίου των Παρισίων Pierre et Marie Curie (Paris VI).  
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Ανακηρύχθηκε το 1980 Διδάκτωρ του ιδίου 

Πανεπιστημίου στην Ηλεκτρονική και το 1986: Διδάκτωρ 

Θετικών Επιστημών (es Sciences) του Ομοσπονδιακού 

Πολυτεχνείου της Λωζάννης (Ecole Polytechnique Federale de 

Lausanne - EPFL).  

Υπηρέτησε το 1976 στο Κεντρικό Ερευνητικό Εργαστήριο 

(Laboratoire Central de Recherche) της THOMSON-CSF, 

Corbeville, στη Γαλλία, στον τομέα Μικροκυμάτων και από το 

1977 ως Ερευνητής στο τμήμα Αεροναυτικής Υποδομής 

(Departement de l’Infrastructure Aeronautique - Division DRS, 

St-Denis, Γαλλία).  

Από το 1980 έως το 1986 ήταν Επιστημονικός Συνεργάτης 

στο Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητισμού και Ακουστικής του 

Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Λωζάννης (EPFL), ενώ το  

1988 επέστρεψε στο Τμήμα Φυσικής ως Επιστημονικός 

Συνεργάτης του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής. 

Το 1990 εκλέχθηκε Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος 

Πληροφορικής του ΕΚΠΑ, όπου υπηρέτησε με σημαντικό έργο 

και ανήλθε σε όλες τις βαθμίδες με πλούσιο και πρωτότυπο 

διδακτικό και ερευνητικό έργο. 
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Ο Θωμάς Σφηκόπουλος προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες 

από θέσεις ευθύνης με καθολική αποδοχή και αναγνώριση. 

Υπηρέτησε, μεταξύ άλλων, ως: 

• Αναπληρωτής Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και 

Ανάπτυξης ΕΚΠΑ (2015- 2019) 

• Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης ΕΚΠΑ (2010-2014)  

• Κοσμήτορας, με ορισμό από τη Σύγκλητο, της Σχολής 

Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας, 2019-

2020. 

• Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών τις περιόδους 2000 – 2002, 2002 – 

2003, 2006 – 2008 και 2008 - 2010. 

• Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής 

τις περιόδους 1996 – 1998, 1998 – 2000 και 2004 – 

2006. 

• Μέλος της Συγκλήτου από το 1996 έως το 2020 

(τακτικό τα έτη 1998-2003 και 2006-2020, 

αναπληρωματικό τα έτη 1996-1998 και 2004-2006). 

• Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 

Πληροφορικής από το 1995 έως το 2000. 
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• Πρόεδρος της Διατμηματικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. 

Ηλεκτρονικής, Ραδιοηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικού 

Αυτοματισμού από το 1993 - 2002. 

• Εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος, το 2013. 

• Πρόεδρος και μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Αξιοποίησης 

Περιουσίας του ΕΚΠΑ, μέλος τα έτη 2007 – 2010 και 

Πρόεδρος του ΔΣ τα έτη 2010-2014. 

• Μέλος του Δ.Σ. του Ιστορικού Αρχείου του ΕΚΠΑ τις 

περιόδους 2003 – 2006 και 2006 – 2009. 

• Ειδικός Γραμματέας του ΥΠΑΙΠΘ στον Ενιαίο Τομέα Ε.Ε. 

και ΚΠΣ (2003 – 2004) 

Είναι συγγραφέας 190 και πλέον επιστημονικών 

δημοσιεύσεων σε βιβλία, διεθνή περιοδικά και πρακτικά 

συνεδρίων με κρίση, αξιολογητής στις διαδικασίες κρίσης 

(Audits, Evaluations) έργων και προτάσεων των Ευρωπαϊκών 

R&D Προγραμμάτων καθώς και εθνικών προγραμμάτων και 

Επιστημονικός Υπεύθυνος και κύριος ερευνητής σε 

περισσότερα από 50 Ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά 

προγράμματα. 

Διαθέτει περισσότερες από 2.700 αναφορές ερευνητών 

στο έργο του με h-index 29! 

Δίδαξε στα Τμήματα  
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• Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Ομοσπονδιακού 

Πολυτεχνείου Λωζάννης – EPFL (1980 – 1986),  

• Φυσικής του ΕΚΠΑ (1988 – 1990) και  

• Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ (από 

το 1990).  

Ο Καθηγητής Θωμάς Σφηκόπουλος όλα αυτά τα χρόνια 

σμίλευσε ένα πραγματικά σπάνιο πρότυπο πανεπιστημιακού 

δασκάλου. Προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στη Δημόσια 

Παιδεία, με πρωτοποριακό έργο στο αντικείμενο του, 

ανοίγοντας νέους δρόμους σε διευρυμένους ορίζοντες. 

Με βαθύτατη και καθολική αποδοχή του Άλλου, ο Θωμάς 

Σφηκόπουλος δούλεψε για το «ΕΜΕΙΣ», υπηρετώντας το 

Δημόσιο Πανεπιστήμιο με όραμα και συμβάλλοντας 

καθοριστικά στον μετασχηματισμό και την μετάβαση του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε μια 

νέα, ψηφιακή εποχή με στρατηγικό σχεδιασμό και όραμα. 

Σε προσωπικό επίπεδο, συνεργάζομαι με τον Θωμά 

Σφηκόπουλο από το 2011 και βεβαίως πολύ στενότερα από το 

2015. Είμαι στην καλύτερη θέση από τον καθένα να βεβαιώσω 

ότι πολλές από τις πρόσφατες δράσεις και πρωτοβουλίες δεν θα 

είχαν γίνει χωρίς την παρουσία του Θωμά Σφηκόπουλου. 
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Είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει το Πανεπιστήμιο, τη 

λειτουργία  σε όλες υπηρεσίες του καλύτερα από τον καθένα. 

Να αναφέρω τελείως επιγραμματικά: 

1. Τη συνεχή προσπάθεια αναδιάρθρωσης και βελτίωσης 

της λειτουργίας του ΕΛΚε σε ένα συνεχώς δυσκολότερο 

γραφειοκρατικό περιβάλλον 

2. Την ανάπτυξη του Στρατηγικού Σχεδίου του ΕΚΠΑ 

3. Τη δημιουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του 

ΕΚΠΑ και την ανάπτυξη του Νομοθετικού πλαισίου για 

τη λειτουργία των  ΚΕΔΙΒΙΜ στα ΑΕΙ της χώρας 

4. Τη σύλληψη της δημιουργίας και της ανάπτυξης του 

συγκροτήματος Ευρίπου με νέα Τμήματα και 

πρωτοπόρα γνωστικά αντικείμενα 

5. Σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων για τη βελτίωση της 

λειτουργίας όλων των υπηρεσιών των ΑΕΙ 

6. Εν κατακλείδι, ο Θωμάς Σφηκόπουλος είναι ο 

άνθρωπος στον οποίο καταφεύγουμε όταν ένα 

πρόβλημα μοιάζει να μην έχει λύση και είμαστε 

σίγουροι ότι μετά τη συνάντηση μας μαζί του, η λύση 

του προβλήματος θα έχει δρομολογηθεί 

Η λειτουργία ενός Πανεπιστημιακού Ιδρύματος στην Ελλάδα 

είναι μία πολύ δύσκολη υπόθεση και απαιτεί την παρουσία 

ανθρώπων με πείρα, γνώσεις, εργατικότητα, ακαδημαϊκό ήθος 
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και αγάπη για το Ίδρυμα. Όλα αυτά τα υπερκάλυψε ο Θωμάς 

Σφηκόπουλος. Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί στην ηγεσία του 

ΕΚΠΑ να συνεχίσουν να αναδεικνύονται άτομα με αυτά  τα 

χαρακτηριστικά. 

Ας αποτελεί ο Θωμάς Σφηκόπουλος το πρότυπο στις επιλογές 

μας. 

 


