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O Dr. Καπερώνης Σταύρος εργάζεται ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Επικοινωνίας, 
Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου (Τομέας Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας) με 
γνωστικό αντικείμενο Νέα Μέσα, Επικοινωνία και Διοίκηση και είναι υπεύθυνος του ραδιοφωνικού 
διαδικτυακού σταθμού του Τμήματος (Spam Radio). Είναι πτυχιούχος της Σχολής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας του Τμήματος Φυσικών Επιστημών, κατέχει MSc. In servicesmanagement από το 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και έχει διδακτορικό από το 
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου σχετικά με την επίδραση του σχεδιασμού, 
του περιεχομένου και της χρηστικότητας των διαδικτυακών πλατφορμών στο χρήστη.  
Διδάσκει στα δημοσιογραφικά προπτυχιακά εργαστήρια του Τμήματος, μαθήματα σχετικά με τα Νέα 
Μέσα, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, τη δημοσιογραφία στην ψηφιακή εποχή, ψηφιακές 
εφαρμογές, data journalism, Ψηφιακή Δημιουργικότητα και design ως επικοινωνιακό εργαλείο, 
επεξεργασία εικόνας, ήχου και βίντεο καθώς επίσης και στα εργαστήρια πολιτισμού, διαφήμισης και 
δημοσίων σχέσεων, προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με τα social media και την πολιτιστική 
επικοινωνία και το σχεδιασμό ιστοσελίδων ως εργαλείο των startup επιχειρήσεων. Επίσης διδάσκει 
στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία» του 
Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, το μάθημα «Μέσα και 
Ψηφιακές Εφαρμογές: Το design ως μέσο επικοινωνίας. Από το παραδοσιακό στο ψηφιακό 
περιβάλλον». Έχει διδάξει σε ξένα πανεπιστήμια στα πλαίσια του Erasmus, όπως το ZhejiangUniversity 
of Media & Communications της Σαγκάης και το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας. Έχει συμμετάσχει τα 
τελευταία 8 χρόνια σε αρκετά Σεμινάρια και επιμορφώσεις του εξωτερικού όπως το Πανεπιστήμιο 
SDABocconi της Ιταλίας, το Πανεπιστήμιο ETH της Ζυρίχης, και το Πανεπιστήμιο του Μονακό. Υπήρξε 
συν-διοργανωτής σε πολλά workshops-Σεμινάρια σχετικά με το mobile journalism, το Journalism and 
Social Media και την επιχειρηματική δημοσιογραφία σε συνεργασία με το Ίδρυμα Konrad-Adenauer-
Stiftung και τη δημοσιογράφο Ελίνα Μακρή. Το 2016 καιτο 2018 ήτανσυν-διοργανωτήςτου startup 
weekend Entrepreneurial Journalism audio and radio innovation. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια 
με κριτές και έχει δημοσιεύσει papers συνεδρίων στην Springer και άλλους εκδοτικούς οίκους, έχει 
διακριθεί με το Best Paper Award και έχει δημοσιεύσει chapter in book στην IGIGlobalPublications. 
Συμμετείχε ως οργανωτική επιτροπή σε συνέδρια και έχει επιβλέψει μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών 
διατριβών. Κατέχει γνώσεις επάνω σε θέματα σχεδιασμού εντύπων, εφημερίδων και περιοδικών, 
επεξεργασίας φωτογραφίας, μοντάζ βίντεο και ήχου, προβολής ιστοσελίδων, χρηστικότητας, εμπειρίας 
καταναλωτή, HCI καθώς και διαχείριση των κοινωνικών δικτύων. 
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