
Ο  Νίκος  Παναγιώτου είναι  Επίκουρος  Καθηγητής  και  ερευνητικός  υπότροφος  της Google  στο  Τμήμα  Δημοσιογραφίας  και  ΜΜΕ  του  Αριστοτέλειου  Πανεπιστημίου. Υπήρξε υπότροφος του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών (Chevening Scholar of the Foreign and Commonwealth Office UK),  του Sabanci University, RCAP Scholar του APU University (Ιαπωνία),  του  κράτους του Λουξεμβούργου,  του  Beijing Foreign Studies University.  Έχει  σημαντικό  ερευνητικό  έργο,  με  το  πλέον  ξεχωριστό  αυτό   που χρηματοδοτεί  η  Google (Digital News Initiaves).  Είναι επιστημονικά και οργανωτικά υπεύθυνος του  Thessaloniki International Media Summer Academy που διοργανώνεται από  κοινού  με  τη  Deutsche Welle,  Beijing University,  University of Zagreb,  Temple University και μια σειρά και από άλλους σημαντικούς διεθνούς εταίρους. 
Ο  Δημήτρης  Αθ.  Χορταργιάς εργάζεται  από  το  1994  ως  δημοσιογράφος  σε εφημερίδες,  ραδιόφωνα,  αλλά  και  σε  περιοδικά  της  πόλης  του  Βόλου.  Ειδικότερα ασχολήθηκε  με  το  Αστυνομικό,  Δικαστικό,  Νομαρχιακό,  Πολιτικό  και  Ελεύθερο Ρεπορτάζ,  καθώς  και  με  θέματα  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου.  Παράλληλα,  έχει ασχοληθεί με το αθλητικό ρεπορτάζ.  Ακόμη παρουσίασε δημοσιογραφικές  εκπομπές στο ραδιόφωνο, ενώ τα τελευταία χρόνια εργάστηκε και ως συντάκτης ύλης σε τοπική εφημερίδα. Το 2004 έγινε αρχισυντάκτης στην εφημερίδα «ΠΡΩΤΗ», ενώ από το 2005 μέχρι το 2010 ήταν αρχισυντάκτης της εφημερίδας «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ». Από τον Ιούνιο του 2011 εργάστηκε ως υπεύθυνος ύλης στην εφημερίδα «ΘΕΣΣΑΛΙΑ», ενώ από το Μάρτιο του 2014 μέχρι το Νοέμβριο του 2015 ήταν  αρχισυντάκτης της εφημερίδας «ΘΕΣΣΑΛΙΑ της ΔΕΥΤΕΡΑΣ».Από το 2006 εργάζεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας ως δημοσιογράφος.Από το 1999 είναι μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ), ενώ από το 2001 είναι μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στερεάς  Ελλάδας  και  Ευβοίας.   Διετέλεσε  Γραμματέας  του  Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στερεάς  Ελλάδας  και  Ευβοίας  καθώς  και  μέλος  του  Γνωμοδοτικού  Συμβουλίου. Διετέλεσε επίσης μέλος του Δ.Σ. του Λογαριασμού Αλληλεγγύης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας.  Επί σειρά ετών ήταν εργασιακός αντιπρόσωπος των  εφημερίδων  που  εργαζόταν  (Πρώτη  -  Ταχυδρόμος)  στην  Ένωση  Συντακτών Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας και μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της. Παράλληλα  είναι  μέλος  της  Διεθνούς  Ένωσης  Δημοσιογράφων  και  της  Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αθλητικού Τύπου (AIPS). Το Φεβρουάριο του 2013 εκλέχθηκε  Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας. Την 1 Μαρτίου  2015  εκλέχθηκε  πρώτος  σε  ψήφους  με  αριθμό  ρεκόρ  στα  χρονικά  της ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε. Στις 6 Μαρτίου 2015 εκλέχθηκε ομόφωνα πρόεδρος από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις 5 Μαρτίου 2017 εκλέχθηκε και πάλι πρώτος σε ψήφους με νέο αριθμό ρεκόρ  στα  χρονικά  της  ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε.  Στις  7  Μαρτίου  2017  εκλέχθηκε  ομόφωνα πρόεδρος από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ο  Ανδρέας  Βέγλης είναι  καθηγητής,  διευθυντής  του  Εργαστηρίου  Εφαρμογών 
Πληροφορικής  στα  ΜΜΕ  στο  Τμήμα  Δημοσιογραφίας  και  ΜΜΕ  του  Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διδάσκει εδώ και 23 έτη σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών (του τμήματος και  διατμηματικά).  Επίσης είναι διευθυντής του 
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στη Δημοσιογραφία. Έχει διατελέσει πρόεδρος και 



αναπληρωτής πρόεδρος του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, καθώς και διευθυντής του 
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας   (2 θητείες). Έχει 
πτυχίο  Φυσικής,  μεταπτυχιακό  τίτλο  στα  τηλεπικοινωνιακά συστήματα  και  διδακτορικό 
στην  επιστήμη  της  πληροφορικής.  Τα  ερευνητικά  του  ενδιαφέροντα  περιλαμβάνουν 
πληροφορική  στη  δημοσιογραφία,  νέα  μέσα,  δημοσιογραφία  δεδομένων,  ψευδείς 
ειδήσεις,  εργαλεία  επαλήθευσης  περιεχομένου,  συστήματα  συνεργατικής  εργασίας 
βασισμένα σε υπολογιστές. Έχει συγγράψει ή συμμετάσχει στη συγγραφή 41 βιβλίων, έχει  
δημοσιεύσει 75 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, έχει παρουσιάσει 116 εργασίες σε 
διεθνή και πανελλήνια συνέδρια και έχει δημοσιεύσει 6 βιβλιοκριτικές. Στο επιστημονικό 
έργο  του  κ.Βέγλη  έχουν  γίνει  929  ετεροαναφορές  (Publish or Perish,  h-index 15).  Έχει 
συμμετάσχει  σε  25 ερευνητικά έργα,  σε  4 από τα οποία ως επιστημονικός υπεύθυνος.  
Επίσης έχει διατελέσει editor σε ένα διεθνές επιστημονικό περιοδικό, μέλος editorial board 
σε δύο διεθνή επιστημονικά περιοδικά και κριτής σε 7 διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και 
σε περισσότερα από 80 διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Ο  Κωνσταντίνος  Γκιάστας εργάζεται  στην  εφημερίδα Ελευθερία από το  2005 και  είναι 
μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Ένωσης  Συντακτών  Ημερησίων  Εφημερίδων 
Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας από το 2016.
Είναι κάτοχος πτυχίου δημοσιογραφίας (HND) ιδιωτικής Σχολής (North European Studies). 
Ξεκίνησε από το χώρο του αθλητικού ρεπορτάζ και από το 2012 ασχολείται με το ελεύθερο 
– κοινωνικό ρεπορτάζ.  Από το 2015 βρίσκεται  στο χώρο του Δικαστικού Ρεπορτάζ.  Έχει  
παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Αστυνομικό και Δικαστικό Ρεπορτάζ» 
από  το  Κέντρο  Συνεχιζόμενης  Εκπαίδευσης  του  Εθνικού  και  Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 


