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ΙΙΙ. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ 

ΚΡΗΤΗΣ 
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Πίνακας ΙΙΙ.1Α. Συμβούλιο Ιδρύματος 
 
 

2014 - 2015 2013-2014 Τ-1 Τ-2 Τ-3 

Αριθμός συνεδριάσεων που 

πραγματοποιήθηκαν 

15 24 18   

Δημοσιοποίηση ημερήσιας 

διάταξης
1
 

NAI 

Δημοσιοποίηση 

αποφάσεων/πρακτικών
1

 

NAI 

Μέθοδος επικύρωσης 

πρακτικών
2
 

Υπογραφή μελών 

Εσωτερικός Κανονισμός ΣΙ
1

 Δεν έχει επικυρωθεί, ακολουθούνται οι προβλεπόμενες 

από τη Νομοθεσία διαδικασίες 

Κείμενα Στρατηγικού / 

Επιχειρησιακού Σχεδιασμού ΣΙ
1

 

Υπό διαμόρφωση 

 
 

Σχόλια: 
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Πίνακας ΙΙΙ.1Β. Σύγκλητος / Συνέλευση Τ.Ε.Ι. 
 
 

 
2014 – 2015 

 
2013-2014 

 
Τ-2 

 
Τ-3 

 
Τ-4 

Αριθμός συνεδριάσεων που 

πραγματοποιήθηκαν 

37 35 13+30 49 51 

Δημοσιοποίηση ημερήσιας 

διάταξης
1
 

ΝΑΙ 

Δημοσιοποίηση 

αποφάσεων/πρακτικών
1
 

ΝΑΙ 

Μέθοδος επικύρωσης 

πρακτικών
2
 

Υ.Μ. 

Εσωτερικός Κανονισμός
1
 Ναι (Πρότυπος) 

Κείμενα Στρατηγικού / 

Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της 

Συνέλευσης Τ.Ε.Ι.
1

 

 

 
 

Σχόλια: Η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Κρήτης συγκροτήθηκε και λειτουργεί από τις 18/04/2013. 

Έως την ημερομηνία αυτή αρμόδιο όργανο Διοίκησης ήταν το Συμβούλιο Τ.Ε.Ι. Κρήτης. 
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Πίνακας ΙΙΙ.2. Τμήμα Προσωπικού 
 

 
Τ= 2014-2015* 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 

 

 

Α Θ Σ Α Θ Σ Α Θ Σ Α Θ Σ Α Θ Σ
1 

Αριθμός υπαλλήλων 1 3 4 1 3 4 1 5 6 1 5 6 1 5 6 

Συνολικός αριθμός προσωπικού 

που διαχειρίζεται το Τμήμα 

Προσωπικού 

205 97 302 222 102 324 234 118 352 254 147 401 256 160 416 

Κατανομή προσωπικού του ιδρύματος 

κατά κατηγορίες: 
               

 
ΔΕΠ/ΕΠ 

Πλήρους 

απασχόλησης 

128 26 154 136 29 165 141 31 172 150 36 186 157 38 195 

Μερικής 

απασχόλησης 
1  1    1  1 1  1 1  1 

Διοικητικοί 54 62 116 116 61 64 125 66 79 145 73 102 175 66 111 

ΕΕΔΙΠ  3 3 3            

 

 

 

 

 

ΕΤΕΠ 

22 6 28 28 25 8 33 26 8 34 30 9 39 32 11 

Λοιποί    

 

            

Κατανομή Διοικητικού προσωπικού 

κατά επίπεδο σπουδών: 
               

ΣΕ 3 3 6 3 4 7 4 4 8 5 7 12  6 6 

ΜΕ 15 14 29 19 14 33 22 23 45 27 40 67 29 46 75 

ΠΕ 19 17 36 20 19 39 22 20 42 20 23 43 20 23 43 

ΤΕ 17 28 45 18 28 46 19 31 50 19 34 53 17 36 53 

Άλλο                

Κατανομή Ε.Τ.Π. κατά επίπεδο σπουδών:                

ΣΕ                

ΜΕ 1  1 2  2 3  3 4  4 5 2 7 

ΠΕ 8 3 11 8 5 13 8 5 13 9 6 15 10 6 16 

ΤΕ 13 3 16 15 3 18 15 3 18 17 3 20 3 17 20 

Άλλο                

Βαθμός Χρήσης 

Πληροφορικής
2

 

Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 

 

1 Α = Άρρενες Θ = Θήλεις Σ = Σύνολο 
2 Υ=Υψηλός Μ=Μέτριος Χ=Χαμηλός 
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Πίνακας ΙΙΙ.3. Οικονομική Υπηρεσία 

 
 Τ=Έτος 

αναφοράς 

(2015) 

Τ-1  

(2014) 

Τ-2 

(2013) 

Τ-3 

(2012) 

Τ-4      

(2011) 

Αριθμός υπαλλήλων 9 9 12   

Ύψος ΤΑΚΤΙΚΟΥ 
προϋπολογισμού  (€) 

4.585.719,81 5.317.143,62 6.331.535,00 8.567.000,00 10.822.000,00 

Κατανομή προϋπολογισμού 
σε τμήματα* 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Ύψος προγράμματος 
δημοσίων επενδύσεων 

435.235,33 3.116.100,67 3.706.933,58 5.380.428,96 4.983.863,48 

Βαθμός αξιοποίησης πόρων 
του Ιδρύματος** 

Υ Υ Υ Υ Υ 

Χρήση διπλογραφικού 

συστήματος* 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Βαθμός χρήσης 
πληροφορικής** 

Υ Υ Υ Υ Υ 

 

* ΝΑΙ/ΟΧΙ 
 

** Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 
 

 
 

Σχόλια: Το ύψος του προϋπολογισμού έχει υπολογιστεί χωρίς τα αντικριζόμενα και την 

ένταξη του Ταμειακού Υπολοίπου προηγούμενου έτους. 
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Πίνακας ΙΙΙ.4. Τμήμα Προμηθειών 
  
 

 2015 2014 2013 

Αριθμός υπαλλήλων 3 3 6 

Αριθμός διαγωνισμών 65 82 71 

Ύψος διαγωνισμών (€) 4.851.285,53 1.402.608,74 6.858.153.58€ 

Κατανομή ανά τύπο διαγωνισμού* 

Απευθείας 

Αναθέσεις: 

398.088,39€ 

 

Πρόχειροι:  

251.297,14€ 

 

Τακτικοί:     

601.900,00€ 

 

Διεθνείς:  

3.600.000,00€ 

Απευθείας 

Αναθέσεις: 

431.242,45€ 

 

Πρόχειροι: 

634.236,97€ 

 

Τακτικοί: 

337.129,32€ 

Απευθείας 

Αναθέσεις: 

523.251,56€ 

 

Πρόχειροι: 

315.800,00€ 

 

Τακτικοί:  

308.102,02€ 

 

Διεθνείς:  

5.711.000,00€ 

Βαθμός χρήσης πληροφορικής
1

 
ΥΨΗΛΟΣ ΥΨΗΛΟΣ ΥΨΗΛΟΣ 

Τήρηση μητρώου παγίων
2
 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Τήρηση αποθήκης 

παρακολούθησης αναλωσίμων
2

 
ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

 
*π.χ. διεθνής, μειοδοτικός, απ’ ευθείας ανάθεση, κλπ. 

 

Σχόλια: 
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Πίνακας ΙΙΙ.5. Τεχνική Υπηρεσία 
 
 

  

2015 
 

2014 
 

2013 
 

2012 
 

2011 

Αριθμός υπαλλήλων 14 16 18 19 20 

Αριθμός έργων 28 23 40 35 37 

Ύψος έργων σε 1000€ 954 3210 2262,2 519 9903,8 

Κατανομή ανά τύπο έργου* 

 

ΝΕΑ ΕΡΓΑ 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

 

421 

 

533 

 

2774 

 

436 

 

2109,3 

 

152,9 

 

136,2 

 

382,8 

 

9560,2 

 

343,6 

Βαθμός χρήσης πληροφορικής
1
 

Υ Υ Υ Υ Υ 

Έκταση εγκαταστάσεων σε μ
2
 

92854 85343 85343 85343 85343 

Χωρική κατανομή 

εγκαταστάσεων του ιδρύματος 

69 ΚΤΙΡΙΑ 66 ΚΤΙΡΙΑ 66 ΚΤΙΡΙΑ 66 ΚΤΙΡΙΑ 66 ΚΤΙΡΙΑ 

Κατανομή εγκαταστάσεων ανά 

τύπο (μ
2
): 

     

Γραφεία 9113 7363 7363 7363 7363 

Εργαστήρια 17838 14405 14405 14405 14405 

Διδακτήρια 12113 9785 9785 9785 9785 

Άλλα 53790 53789 53790 53790 53790 

*π.χ. νέα έργα, επισκευές, συντήρηση, κλπ. 
 

Σχόλια 
 

 
1 

Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 
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Πίνακας ΙΙΙ.6. Πληροφορική Υποδομή 

 

 2014-2015 2013-14 

Αριθμός υπαλλήλων 12 12 

Αριθμός σταθμών 

εργασίας στο ίδρυμα 
1772 Η/Υ 1730 

Κατανομή σταθμών 

εργασίας 

 
 

- 

Χωρική κατανομή :   

Γραφεία 741 Η/Υ 744 Η/Υ 

Εργαστήρια 
990 H/Y 986 H/Y 

Η/Υ Η/Υ 

Άλλα 41 Η/Υ  

Αριθμός 

εργαστηρίων PC 
71 εργαστήρια Η/Υ 71 εργαστήρια 

Μέγεθος 

εργαστηρίων  PC 
990 H/Y 986 H/Y 

Αριθμός κεντρικών 

υπολογιστών 

231 (συμπεριλαμβάνονται φυσικοί και 

εικονικοί) 

165 (συμπεριλαμβάνονται 

φυσικοί και εικονικοί) 

Έτος κτήσης   

Αριθμός 

λογαριασμών 

χρηστών 

29.954 (προσωπικό και φοιτητές, 

συμπεριλαμβάνονται λογαριασμοί από 

τα domains: staff, edu, cs και chania) 

22.862 (προσωπικό και φοιτητές) 

Βασικές 

προσφερόμενες 

υπηρεσίες (π.χ. 

Τηλεκπαίδευση) 

Υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 

(OpenEclass και Eclass) 

Υπηρεσίες Ασύγχρονης 

Τηλεκπαίδευσης (OpenEclass 

και Eclass) 

OpenCourses – Ανοιχτά Μαθήματα 
OpenCourses – Ανοιχτά 

Μαθήματα 

Διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης 

σπουδαστικών θεμάτων  ( δηλώσεις 

μαθημάτων, ανανεώσεις εγγραφών, 

αιτήσεις σίτισης, στέγασης) 

Κεντρική Πιστοποίηση Χρηστών 

(LDAP, Single Sign-on SSO, 

Shibboleth)  για υπηρεσίες ΤΕΙ 

και ΕΔΕΤ 

Σύστημα Διαχείρισης Φοιτητικού 

Μητρώου 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

(Webmail/E-mail) 

Ιδρυματικό Καταθετήριο 
VPN (Εικονικού Προσωπικού 

Δικτύου) 

Πληροφοριακό σύστημα Βιβλιοθήκης 
Λίστες ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (mailing lists) 

Τηλεδιασκέψεις Μαθημάτων 
Forum (ιστότοπος δημόσιας 

συζήτησης) 
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 2014-2015 2013-14 

Κεντρική Πιστοποίηση Χρηστών 

(LDAP, Single Sign-on SSO, 

Shibboleth)  για υπηρεσίες ΤΕΙ και 

ΕΔΕΤ 

Blogs (προσωπικές ιστοσελίδες 

φοιτητών, καθηγητών και 

προσωπικού) 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Webmail/E-

mail) 

Εξυπηρέτηση και φιλοξενία 

ιστοσελίδων (www), μεταφοράς 

αρχείων (ftp) 

VPN (Εικονικού Προσωπικού Δικτύου) 

Διαδικτυακή εφαρμογή 

διαχείρισης σπουδαστικών 

θεμάτων  ( δηλώσεις μαθημάτων, 

ανανεώσεις εγγραφών) 

Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(mailing lists) 

Σύστημα Διαχείρισης Φοιτητικού 

Μητρώου 

Forum (ιστότοπος δημόσιας συζήτησης) 

Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και 

δρομολόγηση διοικητικών 

εγγράφων 

Blogs (προσωπικές ιστοσελίδες 

φοιτητών, καθηγητών και προσωπικού) 
Ιδρυματικό Καταθετήριο 

Εξυπηρέτηση και φιλοξενία ιστοσελίδων 

(www), μεταφοράς αρχείων (ftp) 

Πληροφοριακό σύστημα 

Βιβλιοθήκης 

Υποδομή δημιουργίας και φιλοξενίας 

ιστότοπων  ακαδημαϊκών τμημάτων 

Πληροφοριακά συστήματα  

υποστήριξης διοικητικών 

υπηρεσιών 

Διαδικτυακή τηλεφωνία (VoIP) Διαδικτυακή τηλεφωνία (VoIP) 

Ασύρματα Δίκτυα (eduroam) Ασύρματα Δίκτυα (eduroam) 

Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και 

δρομολόγηση διοικητικών εγγράφων 
 

Πληροφοριακά συστήματα  υποστήριξης 

διοικητικών υπηρεσιών 
 

  
Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων ΤΕΙ 

Κρήτης (MITOS) 
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 2014-2015 2013-14 

  
Σύστημα διαχείρισης έργων (Χάος)  

 
Σύστημα Κρατήσεων Αιθουσών 

(Bookings) 
 

 
Εφαρμογή Διαχείρισης Μετακινήσεων 

Προσωπικού 
 

 Σύστημα Διαχείρισης Συνεδρίων (OCS)  

 
Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών 

Περιοδικών (OJS) 
 

 Google Apps for Education  

 Office 365 (για φοιτητές)  

 MSDNAA  

 Oracle Academy Partner  

Τύπος   

Μ

έση χρήση 
  

Εσωτερικό Δίκτυο:   

Αριθμός θέσεων 
Αριθμός  Συνδεδεμένων Η/Υ: 1772 

 

Αριθμός  Συνδεδεμένων Η/Υ:  

1730 

Ταχύτητα 100/1000 Mbps 100/1000 Mbps 

Σύνδεση στο 

διαδίκτυο (ταχύτητα) 
1Gbps 

1Gbps 

 

Σχόλια:  
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Πίνακας ΙΙΙ.7. Βιβλιοθήκη 
 

 
2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 

Αριθμός υπαλλήλων 
8 9 9 10 14 

Αριθμός τόμων 
89.200 88.574 86.235 84.662 83.393 

Αριθμός τίτλων έντυπων 

περιοδικών 

20 56 70 104 104 

Αριθμός τοπικών βάσεων 

δεδομένων 

3 6 14 14 5 

Πολυμεσικό υλικό 
6.376 5.885 5.157 4.269 1.652 

Άλλες συλλογές : 
2 2 2 2 2 

Τύπος πρόσβασης στο 

υλικό (ελεύθερη ή μή) 

ΕΛΕΥΘΕΡH ΕΛΕΥΘΕΡH ΕΛΕΥΘΕΡH ΕΛΕΥΘΕΡH ΕΛΕΥΘΕΡH 

Χωροθέτηση Βιβλιοθήκης 

(ενιαία ή μή) 

ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΑΙΑ 

Ύπαρξη αναγνωστηρίου
1
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Μέγεθος αναγνωστηρίου 

(σε μ
2
) 

351 τμ 351 τμ 351 τμ 351 τμ 351 τμ 

Βαθμός χρήσης 

πληροφορικής
2
 

Υ Υ Υ Υ Υ 

Συμμετοχή στο δίκτυο 

Πανεπιστημιακών 

Βιβλιοθηκών
1

 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Αριθμός χρηστών 

Βιβλιοθήκης: 

10.905 7.850 7.977 8.100 12.107 

Δανεισμός 
4.379 4.262 4.918 6.236 11.535 

Διαδανεισμός 
198 72 130 105 172 

Αριθμός χρηστών 

αναγνωστηρίου 

8.000 8.500 9.000 10.000 11.000 

Μέση χρήση 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α 

 

Συνολική  ετήσια  δαπάνη 

για την βιβλιοθήκη 

29.743 56.000 76.281 145.709 38.343 

Ετήσια δαπάνη για τον 

εμπλουτισμό της 

βιβλιοθήκης 

7.798 22.890 40.316 109.672 36.000 

 
1 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
2 

Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 
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Βιβλιοθήκη TEI Κρήτης (συνέχεια) 
 

Πώς εξυπηρετούνται οι ανάγκες τμημάτων ή μονάδων που βρίσκονται σε σχετικά μεγάλη 

απόσταση από την Βιβλιοθήκη ;  

 

Το αίτημα μπορεί να σταλεί ηλεκτρονικά με e-mail, τηλεφωνικά ή με φαξ.  

Η αποστολή του υλικού γίνεται με τον τρόπο που υποδεικνύεται από την περιφερειακή 

βιβλιοθήκη και ανάλογα με τη μορφή του υλικού.  
 

Παρέχει η Βιβλιοθήκη ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών, όπως βιβλιογραφική εκπαίδευση, 

ταχεία και εύρυθμη πρόσκτηση και κυκλοφορία βιβλίων και περιοδικών ; 
 

Η βιβλιοθήκη παρέχει πληροφοριακή εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων. Επίσης προσπαθεί να 

ανταποκριθεί στην έγκαιρη πρόσκτηση πληροφοριακών πηγών όπως βιβλία, περιοδικά κλπ. 
 

Προσφέρει το προσωπικό της Βιβλιοθήκης προγράμματα ενημερωτικά, φροντιστήρια, ατομική 

υποστήριξη και άλλες υπηρεσίες ώστε να καλλιεργούνται οι απαραίτητες δεξιότητες πρόσβασης 

στην πληροφόρηση και ικανότητες για εντοπισμό, αποτίμηση και ορθή χρήση της γνώσης και 

της πληροφορίας από όλα τα μέσα, ηλεκτρονικά, έντυπα ή άλλα ; 

 

Η βιβλιοθήκη παρέχει διαβαθμισμένη πληροφοριακή εκπαίδευση σε όλους τους χρήστες της. 

Στα σεμινάρια αυτά παρέχεται ενημέρωση για τον εντοπισμό της πληροφορίας, τις πηγές, 

την ορθή και σύμφωνα με το νόμο χρήση της πληροφορίας, όπου αυτή ανευρίσκεται.  

Ανταποκρίνεται επίσης και στην ατομική υποστήριξη σπουδαστών και ατόμων με ειδικές 

ανάγκες με την οργάνωση και λειτουργία Εργαστηρίου ΑΜΕΑ. 
 

Παρέχονται υπηρεσίες ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης σύμφωνα με την διεθνή πρακτική, 

προκειμένου να υποστηρίζονται οι ανάγκες φοιτητών και εκπαιδευτικών με τρόπο αντάξιο της 

αποστολής του ιδρύματος ; 

 

Η βιβλιοθήκη παρέχει ηλεκτρονική πρόσβαση στο υλικό της, διαθέτει ηλεκτρονική 

πρόσβαση σε βιβλία, περιοδικά, βάσεις δεδομένων, δέχεται και εξυπηρετεί αιτήματα 

αναζήτησης, δανεισμού και διαδανεισμού ηλεκτρονικά.  
 

Έχουν οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί πρόσβαση στις απαραίτητες για το πρόγραμμα, το 

επίπεδο και τον τρόπο διδασκαλίας τους ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης ; 

 

Η βιβλιοθήκη έχει μηχανογραφημένο κατάλογο και διαθέτει ηλεκτρονικές συνδέσεις σε 

βιβλία, περιοδικά, βάσεις δεδομένων που είναι προσβάσιμα σε όλη την κοινότητα του 

Ιδρύματος και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καθηγητών και φοιτητών. 
 

Έχει η Βιβλιοθήκη τόσο βραχυ- όσο και μακροπρόθεσμα σχέδια – με ανάλογο προϋπολογισμό 

– για τον εμπλουτισμό των συλλογών της ; 

 

 Η βιβλιοθήκη καλύπτει τις ετήσιες ανάγκες της από τον τακτικό προϋπολογισμό του 

Ιδρύματος. 
 

Ασχολούνται τα μέλη του διδακτικού προσωπικού και άλλοι ενδιαφερόμενοι παράγοντες με 

την ανάπτυξη των συλλογών και την λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατάργηση υλικών; 

 

Πολιτική της βιβλιοθήκης είναι πριν τις ανανεώσεις, παραγγελίες  έντυπων ή  ηλεκτρονικών 

πηγών  η επαφή με τους εκπαιδευτικούς, μεταπτυχιακούς  κλπ για την επικαιροποίηση των 

αναγκών. Το ίδιο υιοθετείται και στην απόσυρση υλικού. 
 

Είναι η συλλογή την Βιβλιοθήκης καταλογοποιημένη σύμφωνα με ανεγνωρισμένα 

βιβλιογραφικά σχήματα και συμβάσεις, ώστε να παρέχεται στους χρήστες της, τόσο εντός όσο 
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και εκτός του χώρου του ιδρύματος ευχερής πρόσβαση στο διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό, 

περιλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων;  

 

Η βιβλιοθήκη χρησιμοποιεί αναγνωρισμένα συστήματα καταλογογράφησης (AACR2), 

ταξινόμησης (LC  της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου), και διεθνώς αναγνωρισμένες συμβάσεις 

πρόσβασης στο πληροφοριακό της υλικό.   

 

Είναι όλες οι συμφωνίες συνεργασίας με άλλες βιβλιοθήκες και οργανισμούς 

επικαιροποιημένες, σύμφωνες με την αποστολή του ιδρύματος, και υπόκεινται σε περιοδικές 

αξιολογήσεις ; 

 

Οι συνεργασίες της βιβλιοθήκης με άλλες βιβλιοθήκες ή οργανισμούς είναι σύμφωνες με την 

αποστολή του Ιδρύματος, ανταποκρίνονται στις ανάγκες του και αξιολογούνται σε ετήσια 

βάση. 
 

Είναι το προσωπικό της Βιβλιοθήκης επαρκές αριθμητικά; Έχει τις απαραίτητες 

επαγγελματικές γνώσεις για να υποστηρίζει την βιβλιογραφική εκπαίδευση των φοιτητών και 

του εκπαιδευτικού προσωπικού, την πρόσβασή τους στις συλλογές, τόσο τις έντυπες όσο και 

τις ηλεκτρονικές, και σε άλλες μορφές πληροφοριακής τεχνολογίας σε όλη τη διάρκεια 

λειτουργίας της Βιβλιοθήκης; 

 

Το προσωπικό της βιβλιοθήκης έχει μειωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια. Το υπάρχον 

προσωπικό διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, παρακολουθεί τις εξελίξεις της 

Επιστήμης της βιβλιοθηκονομίας και υποστηρίζει τις πληροφοριακές ανάγκες του 

εκπαιδευτικού, διοικητικού προσωπικού και των σπουδαστών, επιδεικνύοντας ιδιαίτερα 

υψηλό ζήλο. Όμως η αύξηση και η εξατομίκευση των υπηρεσιών προς τους χρήστες 

επιβάλλουν και την αύξηση του προσωπικού της βιβλιοθήκης. 

 

 
 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BF%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
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Πίνακας ΙΙΙ.8. Εκδόσεις/Εκτυπώσεις 
 

 
2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Αριθμός υπαλλήλων 
3 3 4 5 5 5 

Αριθμός τίτλων - 

Συνολική ποσότητα 

εκδόσεων 

45 51 123 136 158 194 

Αριθμός τίτλων – 
Συνολικός όγκος 

παραδόσεων/ σημειώσεων 

7228 7474 24485 18173 23493 33959 

Βαθμός χρήσης 

πληροφορικής
1
 

Μ M M M M M 

 
 

Σχόλια: 
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Πίνακας ΙΙΙ.9. Φοιτητική Μέριμνα 
 

 
2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 

Αριθμός υπαλλήλων 
6 8 8 8 8 

Αριθμός σιτιζόμενων 

φοιτητών 
2.831 2.904 3000 3150 3200 

Αριθμός 

στεγαζόμενων 

φοιτητών 

348 345 345 323 296 

Αριθμός υποτρόφων 
0 0 0 0 0 

Προσφερόμενες 

υποτροφίες και 

βραβεία (αριθμός) 

0 0 0 0 0 

Βαθμός χρήσης 

πληροφορικής
1
 

Υ Υ Υ Υ Υ 

 

Σχόλια: Από τις 05/11/2011 μετατάχθηκαν στο ΤΕΙ Κρήτης όλοι οι υπάλληλοι του 

Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (ΕΙΝ), λόγω κατάργησης του Οργανισμού αυτού. 

Μερικοί από τους υπαλλήλους του ΕΙΝ τοποθετήθηκαν στο Τμήμα της Φοιτητικής 

Μέριμνας το οποίο ταυτόχρονα επιφορτίστηκε με δραστηριότητες του πρώην ΕΙΝ. 
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Πίνακας ΙΙΙ.10. Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας ΤΕΙ Κρήτης 

Στόχος της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Κρήτης είναι ο συντονισμός των δομών του ΤΕΙ Κρήτης, που 

αφορούν στη διασύνδεση του Ιδρύματος με τους παραγωγικούς φορείς, τους φορείς 

προώθησης της απασχόλησης, τους εκπαιδευτικούς φορείς μεταπτυχιακών προγραμμάτων 

σπουδών και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και τους φορείς προώθησης 

της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. 

Παρακάτω παρουσιάζονται στοιχεία από τη λειτουργία των δομών που συντονίζει η ΔΑΣΤΑ, 

που είναι το Γραφείο Διασύνδεσης, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και η Μονάδα 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ Κρήτης. 

Πίνακας ΙΙΙ.10.1. Γραφείο Διασύνδεσης 

 
 

2014-2015 2012-2013 2011-2012 2010-2011 

Αριθμός εξωτερικών συνεργατών 4 4 7 10 

Τηρείται ενιαία βάση συνεργαζόμενων  

φορέων
1
 ; 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Τηρείται μητρώο αποφοίτων; ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Αριθμός συνεργαζόμενων φορέων 1610 1590 1342 1089 

Συνολικός Αριθμός Επωφελούμενων 

Φοιτητών 
988 752 382 1097 

Αριθμός εκπαιδευομένων ανά τμήμα :     

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 131 90   

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) 153 79 62 191 

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος) 32 30 1 2 

Κοινωνικής Εργασίας 30 77 33 106 

Νοσηλευτικής 28 21 24 98 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών 51 33 18 54 

Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και 

Ακουστικής 
7 6 1 1 

Μηχανικών Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος 
22 4 1 0 

Διατροφής και Διαιτολογίας 12 31 1 2 

Τεχνολόγων Γεωπόνων 24 36 20 72 
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2014-2015 2012-2013 2011-2012 2010-2011 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 44 54 18 54 

Μηχανικών Πληροφορικής 185 176 95 231 

Μηχανολόγων Μηχανικών 110 152 52 179 

Βαθμός Χρήσης Πληροφορικής
2
 Υ Υ Υ Υ 

Δραστηριότητα Γραφείου Διασύνδεσης 

Το Γραφείο Διασύνδεσης λειτούργησε για πρώτη φορά στο 

Τ.Ε.Ι. Κρήτης στα μέσα του 1997 με στόχο την ανάπτυξη 

διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος 

και των παραγωγικών φορέων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο 

και την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης και 

καθοδήγησης στους τελειόφοιτους και πτυχιούχους του 

Ιδρύματος, στην πορεία τους για την ένταξη στο εργασιακό 

και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Από το 2010 το γραφείο 

λειτουργεί ως επιμέρους έργο της ενιαίας Δομής 

Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ Κρήτης στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση» του Επιχειρησιακού Στρατηγικού 

Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013) και έχει ως στόχο 

την μετεξέλιξη του υφιστάμενου γραφείου διασύνδεσης μέσω 

αφενός της περαιτέρω αναβάθμισης των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και αφετέρου του εμπλουτισμού αλλά και της 

ανάπτυξης και λειτουργίας νέων καινοτόμων υπηρεσιών. 

 

                                                           
2 Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 
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Πίνακας ΙΙΙ.10.2. Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

 

 
2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 

Αριθμός υπαλλήλων 

(εξωτερικών συνεργατών) 

11 11 11 11 8 

Τηρείται ενιαία βάση 

συνεργαζόμενων  φορέων
3
 ; 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Τηρείται μητρώο αποφοίτων; 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Αριθμός συνεργαζόμενων 

φορέων 

1610 1590 1342 1089 870 

Αριθμός τοποθετήσεων ανά Τμήμα 

Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής 
86 55 54 102 55 

Διοίκησης Επιχειρήσεων 

(Ηράκλειο) 
21 29 13 37 56 

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. 

Νικόλαος) 
12 21 20 28 2 

Κοινωνικής Εργασίας 75 41 10 35 35 

Νοσηλευτικής 63 31 27 26 31 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών 33 37 22 42 57 

Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας 

και Ακουστικής 
25 20 32 37 16 

Μηχανικών Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος 
24 23 4 31 14 

Διατροφής και Διαιτολογίας 36 32 24 33 38 

Τεχνολόγων Γεωπόνων 59 52 30 66 54 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 42 29 17 31 20 

Μηχανικών Πληροφορικής 73 51 40 69 34 

                                                           
3 Ναι / Όχι 
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2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 

Μηχανολόγων Μηχανικών 60 79 43 73 57 

Ανά τύπο φορέα 

Δημόσιος Τομέας 
360 312 231 334 250 

Ιδιωτικός Τομέας 
249 188 105 276 219 

Σύνολο Τοποθετήσεων 
609 500 336 610 469 

Διάρκεια τοποθετήσεων 

ελάχιστη, μέγιστη, μ.ο. 

6 μήνες 6 μήνες 6 μήνες 6 μήνες 6 μήνες 

Βαθμός Χρήσης 

Πληροφορικής
4
 

Υ Υ Υ Υ Υ 

Δραστηριότητα ΓΠΑ 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης οργανώθηκε και 

λειτουργεί από το 2010, ως επιμέρους συνεργαζόμενη πράξη της Δομής 

Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, με βασική επιδίωξη το συντονισμό, 

την υποστήριξη και την προβολή της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) σε 

επίπεδο Ιδρύματος. Η λειτουργία του γραφείου υποστηρίζεται από το 

έργο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με συγχρηματοδότηση από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους. 

Το έργο ολοκληρώθηκε στις 31/10/2015 με προϋπολογισμό 

5.405.084,96 ευρώ. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 ξεκινά την 

Άνοιξη του 2016 νέο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο οποίο θα 

συμμετέχει το σύνολο των τμημάτων του ιδρύματος. 

Σχόλια:  

1. Τα στοιχεία του Πίνακα αφορούν στην πρακτική άσκηση που υλοποιείται μέσω του 

έργου «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης» - ΕΣΠΑ. 

2.  Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός καλύπτει μερικώς μόνο τις ανάγκες της πρακτικής 

άσκησης με αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός φοιτητών να ασκείται εκτός 

προγράμματος, με τις θεσμοθετημένες συμβατικές διαδικασίες που προβλέπονται για 

φοιτητές ΤΕΙ. Επιλογή μας είναι να εντάσσουμε στο ΕΣΠΑ κατά προτεραιότητα 

φοιτητές που επιλέγουν κατάλληλες θέσεις ΠΑ στις οποίες όμως δεν υπάρχει 

χρηματοδότηση από άλλες πηγές (μη θεσμοθετημένες θέσεις) ή τους καταβάλλεται 

μικρή αποζημίωση (θέσεις δημοσίου) σε σχέση με αυτούς που επιλέγουν θέσεις του 

ιδιωτικού τομέα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.   

 

                                                           
4 Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Κρήτης - Έκδοση 4η, Μάρτιος 2016 

 195 

Πίνακας ΙΙΙ.10.3. Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 

 
 

2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 

Αριθμός εξωτερικών συνεργατών 4 4 5 6 

Τηρείται ενιαία βάση συνεργαζόμενων  

φορέων5 ; 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Τηρείται μητρώο αποφοίτων; ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Αριθμός συνεργαζόμενων φορέων 13 13 11 7 

Κατανομή φορέων ανά τύπο :     

Δημόσιο 3 3 3 2 

Ιδιωτικό 10 10 8 5 

Αριθμός εκπαιδευομένων ανά τμήμα :     

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1 3 - 2 

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) 2 12 7 1 

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος) 19 33 9 - 

Εμπορίας και Διαφήμισης 12 12 2 - 

Κοινωνικής Εργασίας 1 2 9 2 

Νοσηλευτικής 1 3 4 1 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών 12 8 32 28 

Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και 

Ακουστικής 
4 2 4 1 

Μηχανικών Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος 
 - - - 

Διατροφής και Διαιτολογίας 2 1 - - 

Τεχνολόγων Γεωπόνων 5 7 2 1 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  4 2 - 

Μηχανικών Πληροφορικής 14 15 2 3 

Μηχανολόγων Μηχανικών 268 116 60 52 

Πολιτικών Δομικών έργων - - - 1 

Βαθμός Χρήσης Πληροφορικής6 Υ Υ Υ Υ 
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2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 

Δραστηριότητα Μο.Κ.Ε.7 

Η  ΜOKE του ΤΕΙ Κρήτης αποτελεί μία διακριτή  δομή μέσα στα 

πλαίσια λειτουργίας της ενιαίας Δομής Απασχόλησης και 

Σταδιοδρομίας του Ιδρύματος, που σκοπεύει στην εμπέδωση και 

καθιέρωση πνεύματος καινοτόμου επιχειρηματικότητας στους 

φοιτητές και πτυχιούχους του με απώτερο στόχο την ενίσχυση των 

προοπτικών απασχόλησης και σταδιοδρομίας τους, είτε ως 

επιχειρηματίες είτε ως στελέχη, σε καινοτόμες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. Η δραστηριότητα της μονάδας ξεκίνησε το 2010 ως 

επιμέρους συνεργαζόμενη πράξη της Δομής Απασχόλησης και 

Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ Κρήτης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 

Επιχειρησιακού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-

2013) 

 
Παρατηρήσεις:  

1. Η ΜΟ.Κ.Ε. δεν απασχολεί μόνιμο διοικητικό προσωπικό του ΤΕΙ Κρήτης. 

 

1 Ναι / Όχι 
2 Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 

 

Πίνακας ΙΙΙ.11. Τμήμα Σχολών/Ακαδημαϊκών Μονάδων 
 

 
2014-2015 2013-2014 Τ-2 Τ-3 

 

Αριθμός υπαλλήλων 
43 46   

 

Αριθμός Κέντρων Αριστείας 

στην εκπαίδευση και 

οργάνωση της μάθησης 

- - - - 

 

Βαθμός χρήσης 

πληροφορικής
1 

(π.χ. 
απομακρυσμένες υπηρεσίες) 

Υ Υ Υ Υ 

 
 

Σχόλια: 
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Πίνακας ΙΙΙ.12. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 
 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Αριθμός υπαλλήλων 

(μονίμων) 
1 1 2 2 2 

Αριθμός Εξωτερικών 

Συνεργατών1 
11 11 11 10 8 

Ύψος προϋπολογισμού (€)2 9.437.643,00 5.172.426,79 5.997.571,20 5.576.972,06 3.173.544,98 

Αριθμός έργων 200 172 194 187 146 

Κατανομή έργων:      

με βάση τον προϋπολογισμό 

(€) 
     

0-50 000 97 79 72 67 71 

50-200 000 69 64 82 80 39 

>200 000 34 29 40 40 35 

ανά τύπο      

Βασική έρευνα 60 56 57 54 45 

Εφαρμοσμένη έρευνα 75 65 75 72 40 

Παροχή υπηρεσιών 39 31 33 31 30 

Λοιπά 26 20 29 30 30 

      

Ανά τύπο φορέα 

χρηματοδότησης 
     

ΕΕ 40 35 43 38 40 

Δημόσιο 64 62 89 90 53 

Ιδιωτικό 96 75 62 59 52 

Ανά Τμήμα που υλοποιεί      

Τεχνολόγων Γεωπόνων 37 32    

Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής 
9 9    

ΤΕΙ 18 15    

ΕΛΚΕ 2 2    

Διατροφής και Διαιτολογίας 2 2    

Διοίκησης Επιχειρήσεων 4 2    

Εμπορίας και Διαφήμισης 1 1    

ΕΠΠ 8 7    

Ηλεκτρολογίας 15 12    

Ηλεκτρονικών Μηχανικών 19 15    

Ηλεκτρονικής Χανιά 2 2    

Κοινωνικής Εργασίας 6 5    

Νοσηλευτικής 6 6    

Μηχανολόγων Μηχανικών 7 6    

Μηχανικών Πληροφορικής 33 28    
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Μηχανικών Φυσικών Πόρων 

και Περιβάλλοντος 
27 24    

Μηχανικών Μουσικής 

Τεχνολογίας και Ακουστικής 
4 4    

Με βάση τον αριθμό των 

απασχολουμένων 
     

0-10 194 151 156 161 132 

10-30 5 20 31 26 14 

>30 1 1 0 0 0 

Χρημ. Αποτέλεσμα έτους 

(€)3 
180.000,00 297.197,38 142.204,09 -98.993,81 22.969,40 

Αποθεματικό (%) επί 

προυπολογισμού4 
0,61 1,35 1.27 1,39 0,62 

Διαχείριση διαθεσίμων: (%) 
4,77/27,73/67,5 

6,90/22,75/70,

35 

3,03/8,09/88,8

8 

4,16/7,95/87

,89 

4,54/17,37/7

8,09 Λειτουργία/Ανάπτυξη/Έρευ

να 

Αριθμός Κέντρων 

Αριστείας στην Έρευνα 
- - - - - 

Βαθμός χρήσης 

πληροφορικής5 
Y Y Y Y Y 

Λογιστικό σχήμα 5 5 5 5 4 

Τήρηση Μητρώου Παγίων N N N N N 

Γραφείο Διαμεσολάβησης 

(€) 
- - - - - 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 

ΠΙΝΑΚΑ:  

1. Περιστασιακά έχουν απασχοληθεί επιπλέον εξωτερικοί συνεργάτες για την 
κάλυψη διάφορων έκτακτων αναγκών. 

2. Το ύψος του προϋπολογισμού αφορά στις χρηματοροές των έργων που 
εισπράχθηκαν στην χρήση μείον τυχόν επιστροφές. 

3. Τα χρηματικά αποτελέσματα έτους είναι τα αποτελέσματα χρήσης που 
προκύπτουν από την διαχείριση του ΕΛΚΕ. Τα ποσά που αφορούν στον 
προϋπολογισμό του 2015 καθώς και τα χρημ. αποτελέσματα (€) έχουν 
υπολογιστεί κατά προσέγγιση καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
κλεισίματος χρήσης. 

4. Το ποσοστό αποθεματικών προκύπτει από το ποσό που προστέθηκε στα 
αποθεματικά του ΕΛΚΕ σε σχέση με τον προϋπολογισμό των έργων που 
εισπράχθηκε στην χρήση. 

5. Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός. 
6. Ως λογιστικό σχήμα έχουν καταγραφεί τα άτομα που απασχολούνται μόνο στο 

λογιστικό τμήμα του ΕΛΚΕ. 
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Πίνακας ΙΙΙ.13. Τμήμα Δημοσίων/Διεθνών σχέσεων 
 

 

 
2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 

 

Αριθμός υπαλλήλων 
2 2 4 5 5 

 

Αριθμός εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων στα οποία 

συμμετέχει το Ίδρυμα (π.χ. 

Erasmus, Tempus) 

ERASMUS ERASMUS ERASMUS ERASMUS ERASMUS 

 

Ύψος προϋπολογισμού των 

προγραμμάτων 

(επιχορηγήσεις ΙΚΥ, ΕΕ 

κ.ά.) 

IKY 

455.721,37 

IKY 

322.444,89 

IKY 

335.869,48 

IKY 

235.474,88 

IKY 

317.500,46 

 

Αριθμός συνεργαζομένων 

ιδρυμάτων/φορέων 

εξωτερικού (Πανεπιστήμια, 

Ερευνητικά Κέντρα κ.ά.) 

265 150 150 150 150 

 

Αριθμός μετακινούμενων 

φοιτητών 

(εισερχομένων/εξερχομένων) 

ΕΞΕΡ. 

159 

ΕΙΣ. 

109 

ΕΞΕΡ. 

111 

ΕΙΣ. 

133 

 

ΕΞΕΡ. 

130 

ΕΙΣ 

92 

ΕΞΕΡ. 

86 

ΕΙΣ 

125 

ΕΞΕΡ. 

122 

ΕΙΣ 

134 

 

Αριθμός μετακινούμενων 

μελών ΔΕΠ/ΕΠ 

(Εξερχομένων και 

εισερχομένων) 

ΕΚ.* 

16 

ΔΙΟΙΚ. 

10 

=26 

εισερχομένων/ 

18 

ΕΚ.* 

19 

ΔΙΟΙΚ. 

6 

=25 

εισερχομένων/ 

33 

ΕΚ. 

12 

ΔΙΟΙΚ. 

2 

=14 

 

36 

ΕΚ. 

8 

ΔΙΟΙΚ. 

5 

=13 

 

33 

ΕΚ. 

9 

ΔΙΟΙΚ. 

3 

=12 

 

29 

Σχόλια 

ΕΚ. =ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΔΙΟΙΚ.= ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚ 
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Πίνακας ΙΙΙ.14. Ξένες Γλώσσες 
 

 
2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 

Αριθμός υπαλλήλων 
0 0 2 2 2 

Αριθμός διδασκάλων 
0 0 2 2 3 

Αριθμός προσφερόμενων 

μαθημάτων 

1* 1* 4 4 4 

Αριθμός Ξένων Γλωσσών. 
Διευκρινίστε ποιες από αυτές 

προσφέρονται τακτικά και ποιες 

μόνο περιστασιακά 

Προσφέρθηκε η 

Αγγλική 

Γλώσσα από 

Τμήματα του 

Ιδρύματός 

Προσφέρθηκε 

η Αγγλική 

Γλώσσα από 

Τμήματα του 

Ιδρύματός 

Σε τακτική 

βάση 

διδάχθηκαν 

Αγγλικά, 

Γαλλικά, 

Γερμανικά και 

Ιταλικά 

Σε τακτική 

βάση 

διδάχθηκαν 

Αγγλικά, 

Γαλλικά, 

Γερμανικά και 

Ιταλικά 

Σε τακτική 

βάση 

διδάχθηκαν 

Αγγλικά, 

Γαλλικά, 

Γερμανικά και 

Ιταλικά 

Πόσες και ποιες από αυτές 

προσφέρονται δωρεάν 

Η Αγγλική Η Αγγλική ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ 

Διαθέσιμοι χώροι 

εκπαίδευσης 

  
3 Αίθουσες - 

Εργαστήρια 

διδασκαλίας 

3 Αίθουσες - 

Εργαστήρια 

διδασκαλίας 

3 Αίθουσες - 

Εργαστήρια 

διδασκαλίας 

Κατανομή φοιτητών 

ανά Γλώσσα 

ανά Τμήμα 

     

     

Βαθμός χρήσης 

πληροφορικής
1
 

  Υ Υ Υ 

 
 

Σχόλια:  

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής (ΚΞΓ&ΦΑ) έχει καταργηθεί 
με το ΠΔ 104/2013.  

*Μετά την κατάργηση του Τμήματος την ευθύνη για τη διδασκαλία Ξένων 
Γλωσσών έχουν οι Σχολές και τα Τμήματα του Ιδρύματος. Λόγω της έλλειψης 
πόρων προσφέρεται μόνο η Αγγλική Γλώσσα. 

 
 
 
 
 

1 
Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 
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Πίνακας ΙΙΙ.15. Γυμναστήριο 
 

 
2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 

 

Αριθμός υπαλλήλων 
0 0 0 0 0 

 

Αριθμός διδασκάλων 
2 2 2 2 2 

 

Αριθμός προσφερόμενων 

προγραμμάτων 

10 10 10 10 10 

 

Διαθέσιμοι χώροι 
7.282.60m² 7.282.60m² 7.282.60m² 7.282.60m² 7.282.60m² 

 

Χαρακτηρισμός (π.χ. γήπεδο) 

Κλειστή 

Σάλα 

20,00Χ40,00 

Κλειστή 

Σάλα 

20,00Χ40,00 

Κλειστή 

Σάλα 

20,00Χ40,00 

Κλειστή 

Σάλα 

20,00Χ40,00 

Κλειστή 

Σάλα 

20,00Χ40,00  

έκταση 
7.282.60m² 7.282.60m² 7.282.60m² 7.282.60m² 7.282.60m² 

 

εξοπλισμός 

Γυμναστήριο, αίθουσα, αποδυτήρια, αίθουσα αθλοπαιδιών πλήρως 

εξοπλισμένα 

 

Χωροθέτηση 

(πού βρίσκεται) 

Εντός της 

έκτασης του 

ΤΕΙ 

Εντός της 

έκτασης του 

ΤΕΙ 

Εντός της 

έκτασης του 

ΤΕΙ 

Εντός της 

έκτασης του 

ΤΕΙ 

Εντός της 

έκτασης του 

ΤΕΙ 

 
 

Σχόλια: 
Οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης διαθέτουν: Γήπεδο πολλαπλών χρήσεων 

(Basketball- Volleyball-Handball), Αποδυτήρια Αθλητών και Προπονητών, 

Αποδυτήρια Διαιτητών, Ιατρείο, Χώροι Φυσικοθεραπείας, Σάουνες, WC AMEA-

Κοινού, Γραφείο Ασφάλειας Εισόδου και Υπεύθυνου Γηπέδου, Γραφείο τύπου, 

Γραφείο Συνεντεύξεων, Θυρωρεία, Γραφεία, Αίθουσα Γυμναστηρίου, Αποθήκες 

οργάνων Γυμναστικής, Αίθουσα Συσκέψεων (meeting), Αίθουσα Πολλαπλών 

χρήσεων, Φουαγέ αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, Καμπίνες Μεταφραστών, 

Καμπίνα Προβολών, Καμαρίνια, WC Καμαρινιών, Καφετέρια, Κυλικείο, Αποθήκη 

κυλικείου – Μηχανοστασίου -Υλικών, Χώρος Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και 

αποθηκευτικοί χώροι. 
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Πίνακας ΙΙΙ.16. Κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες 
 

 
2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 

 

Αριθμός υπαλλήλων 
1 1 1 1 1 

 

Αριθμός Αθλητικών Ομίλων 
1 1 1 1 1 

 

Συνολικός αριθμός 

συμμετεχόντων φοιτητών 

     

 

Αριθμός Θεατρικών Ομίλων 
1 1 1 1 1 

 

Συνολικός αριθμός 

συμμετεχόντων φοιτητών 

     

 

Αριθμός Μουσικών Ομίλων 
1 1 1 1 1 

 

Συνολικός αριθμός 

συμμετεχόντων φοιτητών 

     

Αριθμός Ραδιοφωνικών 

Σταθμών 

1 1 1 1 1 

 
 

Άλλες Κοινωνικές και Πολιτιστικές Δραστηριότητες : 
 

 

Σχόλια: 

 

 

Πίνακας ΙΙΙ.17. Άλλες Υπηρεσίες (όπως φύλαξη, κλπ.) 
 

Το ΤΕΙ Κρήτης δεν διαθέτει άλλες Υπηρεσίες. 

Η φύλαξη των χώρων και των υποδομών του Ιδρύματος καθώς και η σίτιση των 

φοιτητών έχουν ανατεθεί, μετά από διαγωνιστική διαδικασία, σε ιδιωτικές εταιρίες. 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

Κεντρικές Υπηρεσίες του 

Ιδρύματος  
 

Υπηρεσία 
Αριθμός 

Διοικητικού 
Προσωπικού 

Αριθμός 
Τεχνικού 

Προσωπικού 

Αριθμός Άλλου 
Προσωπικού 

Γραμματέας ΤΕΙ 
1   

Διεύθυνση Διοικητικού 
1   

Τμήμα Διοικητικού και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού 
2   

Τμήμα Εκπαιδευτικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού 

1   

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου 2   

Τμήμα Συλλογικών και  

Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών 
1   

Τμήμα Σπουδών Πρακτικής Άσκησης & Σταδιοδρομίας 1   

Διεύθυνση Οικονομικού 1   

Τμήμα Μισθοδοσίας και Αποζημιώσεων 3   

Τμήμα Δαπανών και κοινοτικού πλαισίου στήριξης 

(ΚΠΣ) 
2   

Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας 2   

Τμήμα Προϋπολογισμού 1   

Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών 2   

Τμήμα Μελετών-Κατασκευών  7 1 

Τμήμα Συντήρησης 2 4  

Τμήμα Πληροφορικής 1 7  

Διεύθυνση Αγροκτήματος 2   

Τμήμα Εκμετάλλευσης Προγραμματισμού και 

Συντήρησης 
2   

Τμήμα Φυτικής Παραγωγής 1   

Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων (ΕΛΚΕ) 1   

Τμήμα Δημοσίων Διεθνών  

Σχέσεων 
2   

Παιδικός Σταθμός 1   
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Υπηρεσία 
Αριθμός 

Διοικητικού 
Προσωπικού 

Αριθμός 
Τεχνικού 

Προσωπικού 

Αριθμός Άλλου 
Προσωπικού 

Τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας 0   

Γραμματεία Προέδρου Αντιπροέδρων και Γενικού 

Γραμματέα 
1   

Γραφείο Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης 1   

Γραφείο Εκδόσεων Βιβλιοθήκης (Παράρτημα Χανίων) 2   

Νομική Υπηρεσία 2   

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας 

Τροφίμων 
2   

Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας 6   

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων 2   

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών 1 1  

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 1   

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 1   

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 1   

Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων 1   

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας 1   

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Ηράκλειο 3   

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 2   

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τον Άγιο 

Νικόλαο 
2   

Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης 2   

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 1   

Τμήμα Νοσηλευτικής 1   

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 2   

Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών 5 1  

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. 2   

Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

Τ.Ε. 
2   

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και 

Ακουστικής 
2 1  
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Υπηρεσία Αριθμός 

Διοικητικού 

Προσωπικού 

Αριθμός 

Τεχνικού 

Προσωπικού 

Αριθμός Άλλου 

Προσωπικού 

Κονδύλια 

Τακτικού 

Προϋπολογισμο

ύ και ΠΔΕ ανά 

φοιτητή 

Αριθμός 

στεγαζόμενων 

φοιτητών 

Σπουδαστική 

Μέριμνα 

(Φοιτητική 

Στέγη) 

7 (σύνολο στη 

Σπουδαστική 

μέριμνα) 
   348 

 
Υπηρεσία Αριθμός 

Διοικητικού 

Προσωπικού 

Αριθμός 

Τεχνικού 

Προσωπικού 

Αριθμός 

Άλλου 

Προσωπικού 

Κονδύλια 

Τακτικού 

Προϋπολογισμού 

και 

ΠΔΕ ανά φοιτητή 

Αριθμός 

σιτιζόμενων 

φοιτητών 

Σπουδαστική 

Μέριμνα 

(Σίτιση) 

7 (σύνολο στη 

Σπουδαστική 

μέριμνα) 
   2020 

 
Υπηρεσία 

Αριθμός 

Διοικητικού 

Προσωπικού 

Αριθμός 

Τεχνικού 

Προσωπικού 

Αριθμός 

Άλλου 

Προσωπικού 

Κονδύλια 

Τακτικού 

Προϋπολογισμ 

ού και ΠΔΕ 

ανά φοιτητή 

Συνολικός 

αριθμός 

βιβλίων 

Αριθμός 

βιβλίων στη 

Βιβλιοθήκη 

του 

Ιδρύματος 

ανά φοιτητή 

Τμήμα 

Εκδόσεων 

Βιβλιοθήκη

ςς 

9      

 

 

Σημείωση: Ο διαχωρισμός μεταξύ διοικητικού και τεχνικού προσωπικού είναι κυρίως 

ζήτημα ουσίας και δευτερευόντως υποβάθρου, π.χ. εάν ΙΔΑΧ μηχανικός υπηρετεί στο 

Πρωτόκολλο θεωρείται διοικητικός. Τεχνικοί θεωρούνται όσοι απασχολούνται με 

εργασία τεχνικής φύσεως, π.χ. οι σχεδιαστές, οι ασχολούμενοι με τη συντήρηση των 

εγκαταστάσεων, τους Η/Υ, τη  στήριξη των εργαστηρίων κλπ.. Ως Λοιποί αναφέρονται 

όσοι δεν μπορούν να ενταχθούν στις πιο πάνω 2 κατηγορίες, π.χ. φύλακες, οδηγοί, κλπ.  
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IV. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. 

ΚΡΗΤΗΣ 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. 

 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 

ΑΕΙ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 
Πρόγραμμα Σπουδών Α: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ* ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (Τ) 
134 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
1236 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
859 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
377 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ) 58 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ-1) 99 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ-2) 97 

 
 

Πρόγραμμα Σπουδών Β: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ* ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (Τ) 
1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
719 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
574 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
145 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ) 138 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ-1) 119 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ-2) 144 

 
 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (τον Σεπτέμβριο 2015)  

 

 
Καθηγητές 

 
Αναπλ. 

Καθηγητές 

 
Επίκ. 

Καθηγητές 

 
Λέκτορες/Καθ. 

Εφαρμογών 

 

 
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Επί 
συμβάσει 

(πλήθος 

συμβάσεων) 

 

Διοικ. 

Προσωπικό 

 

 
ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 

 
Επιστημ./Εργαστ. 

Συνεργάτες 

7 - 4 3 - 26 2 4   
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Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2013-2014 

Πρόγραμμα Σπουδών Α: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ 40 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

50 36 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

20 11 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

31 32 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

X  

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

X  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΑΝ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ) 
2 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν 

1. Ενεργειακοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. 

2. Κατασκευαστές Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
10 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) (Αυτόνομα ή σε 

συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 
2 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 65 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 0 

 

 

Πρόγραμμα Σπουδών Β: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ 39 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

48 36 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

24 19 
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

30 24 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

X  

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

X  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΑΝ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ) 
0 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
15 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) (Αυτόνομα ή σε 

συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 
0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 0 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Κρήτης - Έκδοση 4η, Μάρτιος 2016 

 210 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ   ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. 

 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 

ΑΕΙ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ* ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (Τ) 
131 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
906 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
606 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
300 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ) 75 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ-1) 73 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ-2) 84 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  (τον Σεπτέμβριο 2015)  

 

 
Καθηγητές 

 
Αναπλ. 

Καθηγητές 

 
Επίκ. 

Καθηγητές 

 
Λέκτορες/Καθ. 

Εφαρμογών 

 

 
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Επί 
συμβάσει 

(πλήθος 

συμβάσεων) 

 
Διοικ. 

Προσωπικό 

 

 
ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 

 
Επιστημ./Εργαστ. 

Συνεργάτες 

10 2 2   23 1 2   

 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2013-2014 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

23 17 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

- - 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

23 17 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χ  

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΩΝ/ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΑΝ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ) 
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Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
20 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) (Αυτόνομα ή σε 

συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 
3 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 63** 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ - 

**Ο αριθμός των φοιτητών του ΠΜΣ Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος είναι καταγεγραμμένος από το 

Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης που απονέμει τον τίτλο σπουδών. 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. 

 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. 

ΑΕΙ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ* ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (Τ) 
190 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
1664 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
1141 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
523 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ) 186 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ-1) 137 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ-2) 126 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (τον Σεπτέμβριο του 2015)  

 

 
Καθηγητές 

 
Αναπλ. 

Καθηγητές 

 
Επίκ. 

Καθηγητές 

 
Λέκτορες/Καθ. 

Εφαρμογών 

 

 
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Επί 
συμβάσει 

(πλήθος 

συμβάσεων) 

 
Διοικ. 

Προσωπικό 

 

 
ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 

 
Επιστημ./Εργαστ. 

Συνεργάτες 

7 3 7 1  9 2 2   

 

 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2013-2014 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ 39 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

16 16 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

2 2 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

10 10 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χ  

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΑΝ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ) 
3 
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Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν 

Κατεύθυννση Δικτύων 

Κατεύθυνση Λογισμικού 

Κατεύθυνση Μηχανικών Υπολογιστών 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
39 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) (Αυτόνομα ή σε 

συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 
1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 67 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

22  

Περιλαμβάνει 

συνεπίβλεψη 

διδακτορικού και 

συμμετοχή σε τριμελής 

επιτροπές 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. 

 
ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΑΕΙ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ* ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (Τ) 
210 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
1793 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
1131 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
662 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ) 148 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ-1) 133 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ-2) 206 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (τον Σεπτέμβριο 2015)  

 

 
Καθηγητές 

 
Αναπλ. 

Καθηγητές 

 
Επίκ. 

Καθηγητές 

 
Λέκτορες/Καθ. 

Εφαρμογών 

 

 
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Επί 
συμβάσει 

(πλήθος 

συμβάσεων) 

 
Διοικ. 

Προσωπικό 

 

 
ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 

 
Επιστημ./Εργαστ. 

Συνεργάτες 

1 3 3 1  10 2 4   

 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2013-2014 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ 42 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

96 72 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

48 36 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. 

ΔΕ/ΔΤΕ&ΕΦ 

ΕΑΡ. 

ΔΕ/ΔΤΕ&ΕΦ 

4 / 2 4 / 2 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χ  

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

(ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ) 
2 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν 
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Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων διαθέτει δυο εισαγωγικές κατευθύνσεις με ξεχωριστό αριθμό εισακτέων για την κάθε 

κατεύθυνση. Αυτές είναι: 

1. Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΔΕ) 

2. Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (ΔΤΕ & ΕΦ) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΔΕ 

17 

ΔΤΕ & ΕΦ 

21 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) (Αυτόνομα ή 

σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 
0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 0 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. 

 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΕΙ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ* ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (Τ) 
214 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
3451 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
2000 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
1451 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ) 226 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ-1) 265 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ-2) 293 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (τον Σεπτέμβριο 2015)  

 

 
Καθηγητές 

 
Αναπλ. 

Καθηγητές 

 
Επίκ. 

Καθηγητές 

 
Λέκτορες/Καθ. 

Εφαρμογών 

 

 
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Επί 
συμβάσει 

(πλήθος 

συμβάσεων) 

 
Διοικ. 

Προσωπικό 

 

 
ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 

 
Επιστημ./Εργαστ. 

Συνεργάτες 

3 1 5 5 2 14 2 1   

 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2013-2014 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ 39 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

42 30 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

42 30 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

16 4 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ) 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

X  

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΑΝ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ) 
- 
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Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
34 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) (Αυτόνομα ή σε 

συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 
1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 154 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ (ΣΕ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ) 
4 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. 

 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 

ΑΕΙ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 
 
Πρόγραμμα Σπουδών Α: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ* ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (Τ) 
187 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
373 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
372 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
1 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ) 5 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ-1) 1 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ-2) 0 

 

 
Πρόγραμμα Σπουδών Β: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ* ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (Τ) 
0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
374 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
302 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
70 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ) 31 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ-1) 42 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ-2) 43 

 
 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (τον Σεπτέμβριο 2015)  

 

 
Καθηγητές 

 
Αναπλ. 

Καθηγητές 

 
Επίκ. 

Καθηγητές 

 
Λέκτορες/Καθ. 

Εφαρμογών 

 

 
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Επί 
συμβάσει 

(πλήθος 

συμβάσεων) 

 
Διοικ. 

Προσωπικό 

 

 
ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 

 
Επιστημ./Εργαστ. 

Συνεργάτες 

1 3  1  9 4 1   
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Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος Τ 2013-2014 

 
Πρόγραμμα Σπουδών Α: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ 42 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

50 36 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

31 16 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

19 20 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΝΑΙ  

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΝΑΙ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΑΝ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ) 
3 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν 

Α) Διοίκηση Επιχειρήσεων,  Β) Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων γ) Μάρκετινγκ 

Δες Π.Δ 104 (Σχέδιο Αθηνά) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
7 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) (Αυτόνομα ή σε 

συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 
0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 0 
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Πρόγραμμα Σπουδών Β: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 
 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ 40 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

52 39 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

21 15 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

18 15 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΝΑΙ  

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΝΑΙ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΑΝ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ) 
3 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν 

Α) Ηλεκτρονικό  Μάρκετινγκ,  Β) Τουριστικό Μάρκετινγκ γ)  Αγροτικό Μάρκετινγκ 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
6 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) (Αυτόνομα ή σε 

συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 
0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 0 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. 

 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

ΑΕΙ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ* ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (Τ) 
223 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
1125 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
770 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
355 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ) 98 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ-1) 116 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ-2) 129 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (τον Σεπτέμβριο 2014)  

 

 
Καθηγητές 

 
Αναπλ. 

Καθηγητές 

 
Επίκ. 

Καθηγητές 

 
Λέκτορες/Καθ. 

Εφαρμογών 

 

 
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Επί 
συμβάσει 

(πλήθος 

συμβάσεων) 

 
Διοικ. 

Προσωπικό 

 

 
ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 

 
Επιστημ./Εργαστ. 

Συνεργάτες 

7 3 1 5  36 3 5   

 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2013-2014 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ 
42 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

46 36 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

2 2 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

43 39 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

√  

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

√  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΑΝ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ) 
3 
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Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν 

 

Φυτικής Παραγωγής 

Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας 

Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
36 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) (Αυτόνομα ή σε 

συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 
1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 
6 (σε συνεργασία με 

άλλα ιδρύματα) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
3 (σε συνεργασία με 

άλλα ιδρύματα) 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. 

 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΕΙ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ* ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (Τ) 
152 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
878 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
673 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
205 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ) 25 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ-1) 35 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ-2) 70 

 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (τον Σεπτέμβριο 2015)  

 

 
Καθηγητές 

 
Αναπλ. 

Καθηγητές 

 
Επίκ. 

Καθηγητές 

 
Λέκτορες/Καθ. 

Εφαρμογών 

 

 
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Επί 
συμβάσει 

(πλήθος 

συμβάσεων) 

 
Διοικ. 

Προσωπικό 

 

 
ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 

 
Επιστημ./Εργαστ. 

Συνεργάτες 

1 1 1 1  19 6 1   

 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος Τ 2013-2014 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ 40 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

78 

(41+37) 

57 

(32+25) 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

37 25 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

29 21 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

NAI - 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

NAI - 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΑΝ 
OXI 
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ΥΠΑΡΧΟΥΝ) 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
11 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) (Αυτόνομα ή σε 

συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 
0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 0 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ     Α.Ε.Ι. 

 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΕΙ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ* ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (Τ) 
138 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
933 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
810 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
123 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ) 130 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ-1) 122 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ-2) 99 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (τον Σεπτέμβριο 2015)  

 

 
Καθηγητές 

 
Αναπλ. 

Καθηγητές 

 
Επίκ. 

Καθηγητές 

 
Λέκτορες/Καθ. 

Εφαρμογών 

 

 
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Επί 
συμβάσει 

(πλήθος 

συμβάσεων) 

 
Διοικ. 

Προσωπικό 

 

 
ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 

 
Επιστημ./Εργαστ. 

Συνεργάτες 

1  4 5  24 2 1   

 

 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος  2013-2014 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

51 38 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

14 10 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

41 35 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

        +  

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

+  
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΑΝ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ) 
 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
11 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) (Αυτόνομα ή σε 

συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ  
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ    ΤΜΗΜΑΤΟΣ         Α.Ε.Ι. 

 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΑΕΙ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ* ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (Τ) 
173 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
796 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
757 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
39 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ) 158 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ-1) 94 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ-2) 81 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (τον Σεπτέμβριο 2015)  

 

 
Καθηγητές 

 
Αναπλ. 

Καθηγητές 

 
Επίκ. 

Καθηγητές 

 
Λέκτορες/Καθ. 

Εφαρμογών 

 

 
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Επί 
συμβάσει 

(πλήθος 

συμβάσεων) 

 
Διοικ. 

Προσωπικό 

 

 
ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 

 
Επιστημ./Εργαστ. 

Συνεργάτες 

1 1 3 6  45 1 1   

 

 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος  2013-2014 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ 39 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ** 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

62*** 46*** 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

15 12 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

42 32 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χ  

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΑΝ 
ΟΧΙ 
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ΥΠΑΡΧΟΥΝ) 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
39 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) (Αυτόνομα ή σε 

συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 
0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 0 

** Οι ώρες θεωρητικών μαθημάτων περιλαμβάνουν  και τις φροντιστηριακές 

*** Θεωρούμε ότι τα 3μαθήματα επιλογής (6ώρες) είναι αμιγώς θεωρητικά (2χ2=4 στο ΧΕΙΜ και 2 στο  ΕΑΡ, ενώ υπάρχει η 

δυνατότητα επιλογής κάποιου που μπορεί να έχει εργαστηριακές ώρες. 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ     Α.Ε.Ι. 

 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 

ΑΕΙ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ* ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (Τ) 
147 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
925 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
618 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
307 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ) 92 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ-1) 64 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ-2) 79 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (τον Σεπτέμβριο 2015)  

 

 
Καθηγητές 

 
Αναπλ. 

Καθηγητές 

 
Επίκ. 

Καθηγητές 

 
Λέκτορες/Καθ. 

Εφαρμογών 

 

 
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Επί 
συμβάσει 

(πλήθος 

συμβάσεων) 

 
Διοικ. 

Προσωπικό 

 

 
ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 

 
Επιστημ./Εργαστ. 

Συνεργάτες 

3 4 5 6  9 2 3   

 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2013-2014  

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ 40 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

55 39 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

13 9 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

40 30 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 

ΝΑΙ  

  

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 

ΝΑΙ  

  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΑΝ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ) 
2 
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Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν 

1) Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών 

2) Κατεύθυνση Αυτοματισμού & Πληροφορικής 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
27 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) (Αυτόνομα ή σε 

συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 
1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 12 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 15 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. 

 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  Τ.Ε. 

ΑΕΙ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ* ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (Τ) 
145 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
565 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
475 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
90 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ) 42 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ-1) 59 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ-2) 54 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (τον Σεπτέμβριο  2015)  

 

 
Καθηγητές 

 
Αναπλ. 

Καθηγητές 

 
Επίκ. 

Καθηγητές 

 
Λέκτορες/Καθ. 

Εφαρμογών 

 

 
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Επί 
συμβάσει 

(πλήθος 

συμβάσεων) 

 
Διοικ. 

Προσωπικό 

 

 
ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 

 
Επιστημ./Εργαστ. 

Συνεργάτες 

3 4 4 3  5 2 2   

 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2013-2014 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

52 39 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

3 6 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

41 27 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

X  

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

X  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΑΝ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ)    
3 
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Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν 

1.  Τομέας Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων   2.  Τομέας Υδατικών Πόρων και Γεωπεριβάλλοντος  3.  Τομέας 

Τεχνολογίας Περιβάλλοντος 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) (Αυτόνομα ή σε 

συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

1 αυτόνομο: 

Geoenviromnental 

Resources and Risks 

1 σε συνεργασία (με το 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών ΤΕΙ 

Κρήτης) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 23 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

13 σε συνεργασία με 

άλλα ιδρύματα της 

Ελλάδας και του 

εξωτερικού 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. 

 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. 

ΑΕΙ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ* ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (Τ) 
136 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
1120 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
583 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (Τ) 
537 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ) 47 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ-1) 40 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (Τ-2) 44 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (τον Σεπτέμβριο 2015)  

 

 
Καθηγητές 

 
Αναπλ. 

Καθηγητές 

 
Επίκ. 

Καθηγητές 

 
Λέκτορες/Καθ. 

Εφαρμογών 

 

 
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Επί 
συμβάσει 

(πλήθος 

συμβάσεων) 

 
Διοικ. 

Προσωπικό 

 

 
ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 

 
Επιστημ./Εργαστ. 

Συνεργάτες 

1 2 3 3  23 2 2   

 

 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος Τ  2013-2014 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ 39 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ * 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

45 41 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) * 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

19 18 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ)* 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

40 26 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

X  

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

X  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΑΝ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ) 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
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Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
8 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) (Αυτόνομα ή σε 

συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 
0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 0 

 

* Στις ώρες Θεωρητικών, Φροντιστηριακών και Εργαστηριακών μαθημάτων δεν έχουν υπολογιστεί οι ώρες 

των 4 επιλογής υποχρεωτικών μαθημάτων που είναι υποχρεωτικά για τη λήψη Πτυχίου, καθώς τα μαθήματα 

που προσφέρονται απαιτούν το καθένα διαφορετικό αριθμό ωρών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος 
 

 

Προγράμματα Προπτυχιακών &Μεταπτυχιακών Σπουδών (για όλο το Ίδρυμα) 
Πότε έγινεη 

τελευταία 

αναμόρφωση 

Συνολικός 

αριθμός 

μαθημάτων 

γιατην απόκτηση 

πτυχίου 

Συνολικός αριθμός 

μονάδωντου 

Ευρωπαϊκού 

Συστήματος 

(ECTS) 

Αριθμός 

Υποχρεω- 

Τικών 

Μαθημάτων 

Συνολικός 

Αριθμός 

Μαθημάτων 

Επιλογής 

(Υποχρεωτικώς 

Επιλεγόμενα και 

ΕλεύθερεςΕπιλογέ

ς) 

Πόσα από τα 

Μαθήματα 

Επιλογής 

προσφέρονται από 

άλλαΤμήματαή 

Ιδρύματα; 

Για πόσα από τα 

μαθήματα 

συγκεντρώνονται 

ερωτηματολόγια 

φοιτητών 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε. 

ΠΠΣ : Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 2013-2014 40 240 31 25 2 40 

 ΠΜΣ Α: «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, 

Αυτοματισμού και Ρομποτικής»  - Διατμηματικό 
2013-2014 11 120 9 7 0 16 

 ΠΜΣ Β: «Ενεργειακά Συστήματα» - 

Διατμηματικό 
2013-2014 12 120 4 12 0 16 

 ΠΜΣ Γ «Οργάνωση και Διοίκηση για 

Μηχανικούς» Διατμηματικό με Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, Ηράκλειο (Έναρξη 2015 – 2016) 

2015 12 90 8 4 5 12 

 ΠΜΣ  Δ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
2007 7 120 7 7 4 7 

         

Τμήμα Μηχανολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε. 

ΠΠΣ Α: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2011-2012 40 240 43 10 0 55 

 ΠΠΣ Β: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2009-2010 39 240 35 15 0 48 

 ΠΜΣ Α: «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, 

Αυτοματισμού και Ρομποτικής»  - Διατμηματικό 
2013-2014 11 120 9 7 0 16 
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Προγράμματα Προπτυχιακών &Μεταπτυχιακών Σπουδών (για όλο το Ίδρυμα) 
Πότε έγινεη 

τελευταία 

αναμόρφωση 

Συνολικός 

αριθμός 

μαθημάτων 

γιατην απόκτηση 

πτυχίου 

Συνολικός αριθμός 

μονάδωντου 

Ευρωπαϊκού 

Συστήματος 

(ECTS) 

Αριθμός 

Υποχρεω- 

Τικών 

Μαθημάτων 

Συνολικός 

Αριθμός 

Μαθημάτων 

Επιλογής 

(Υποχρεωτικώς 

Επιλεγόμενα και 

ΕλεύθερεςΕπιλογέ

ς) 

Πόσα από τα 

Μαθήματα 

Επιλογής 

προσφέρονται από 

άλλαΤμήματαή 

Ιδρύματα; 

Για πόσα από τα 

μαθήματα 

συγκεντρώνονται 

ερωτηματολόγια 

φοιτητών 

 ΠΜΣ Β: «Ενεργειακά Συστήματα» - 

Διατμηματικό 
2013-2014 12 120 4 12 0 16 

         

Τμήμα Μηχανικών 

Πληροφορικής Τ.Ε. 

ΠΠΣ: Μηχανικών Πληροφορικής 2013-14 39 240 24 39 0 ΟΛΑ 

 ΠΜΣ: Πληροφορική και Πολυμέσα   2012-2013 8 90 2 17 0 ΟΛΑ 

         

Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων με έδρα το 

Ηράκλειο 

ΠΠΣ εισαγωγική κατεύθυνση: Διοίκηση 

Επιχειρήσεων 2012 42 240 39 3 0 42 

 ΠΠΣ εισαγωγική κατεύθυνση:  Διοίκηση 

Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων 

Φιλοξενίας 

2012 42 240 37 5 0 42 

 ΠΜΣ Γ «Οργάνωση και Διοίκηση για 

Μηχανικούς» Διατμηματικό με Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, Ηράκλειο (Έναρξη 2015 – 2016) 

2015 12 90 8 4 5 12 

         

Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής 

ΠΠΣ: Λογιστική και Χρηματοοικονομική 2013-2014 39 240 26 13 0 39 

 ΠΜΣ: Λογιστική και Ελεγκτική   2009-2010 14 120 14 0 0 14 

         

Διοίκησης Επιχειρήσεων με 

έδρα τον Αγιο Νικόλαο 

ΠΠΣ Α: Διοίκηση Επιχειρήσεων 2013 42 240 39 3 1 ΟΛΑ 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Κρήτης - Έκδοση 4η, Μάρτιος 2016 

 237 

Προγράμματα Προπτυχιακών &Μεταπτυχιακών Σπουδών (για όλο το Ίδρυμα) 
Πότε έγινεη 

τελευταία 

αναμόρφωση 

Συνολικός 

αριθμός 

μαθημάτων 

γιατην απόκτηση 

πτυχίου 

Συνολικός αριθμός 

μονάδωντου 

Ευρωπαϊκού 

Συστήματος 

(ECTS) 

Αριθμός 

Υποχρεω- 

Τικών 

Μαθημάτων 

Συνολικός 

Αριθμός 

Μαθημάτων 

Επιλογής 

(Υποχρεωτικώς 

Επιλεγόμενα και 

ΕλεύθερεςΕπιλογέ

ς) 

Πόσα από τα 

Μαθήματα 

Επιλογής 

προσφέρονται από 

άλλαΤμήματαή 

Ιδρύματα; 

Για πόσα από τα 

μαθήματα 

συγκεντρώνονται 

ερωτηματολόγια 

φοιτητών 

 ΠΠΣ Β: Εμπορία και Διαφήμισης  40 240 34 6 2 ΟΛΑ 

         

Τμήμα Τεχνολόγων 

Γεωπόνων 

 

ΠΠΣ: Τεχνολόγων Γεωπόνων 

 

2013 42 240 34 8 1 ( Αγγλικά) ΟΛΑ 

 ΠΜΣ: Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία 

στη Γεωπονία (Έναρξη 2015 – 2016) 
2015 12 90 3 12 0 ΟΛΑ 

         

Τμήμα Διατροφής και 

Διαιτολογίας 
ΠΠΣ: Διατροφής και Διαιτολογίας 2011 40 240 40 15 0 46 

         

Τμήμα Κοινωνικής 

Εργασίας 
ΠΠΣ: Κοινωνικής Εργασίας 2007-2008 39 240 35 8  Επιλογής 

Υποχρεωτικά 

μαθήματα 

0 39 

         

Τμήμα Νοσηλευτικής ΠΠΣ: Νοσηλευτικής 2008 39 240 36 3 από σύνολο 9 

προσφερόμενων 

μαθημάτων 

0 ΟΛΑ 

         

Τμήμα Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών Τ.Ε. 

ΠΠΣ: Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών 24/10/2002 40 240 32 27 2 48 

 ΠΜΣ:  Φυσική Πλάσματος κι Εφαρμογές   2014 15 120 11 9  20 
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Προγράμματα Προπτυχιακών &Μεταπτυχιακών Σπουδών (για όλο το Ίδρυμα) 
Πότε έγινεη 

τελευταία 

αναμόρφωση 

Συνολικός 

αριθμός 

μαθημάτων 

γιατην απόκτηση 

πτυχίου 

Συνολικός αριθμός 

μονάδωντου 

Ευρωπαϊκού 

Συστήματος 

(ECTS) 

Αριθμός 

Υποχρεω- 

Τικών 

Μαθημάτων 

Συνολικός 

Αριθμός 

Μαθημάτων 

Επιλογής 

(Υποχρεωτικώς 

Επιλεγόμενα και 

ΕλεύθερεςΕπιλογέ

ς) 

Πόσα από τα 

Μαθήματα 

Επιλογής 

προσφέρονται από 

άλλαΤμήματαή 

Ιδρύματα; 

Για πόσα από τα 

μαθήματα 

συγκεντρώνονται 

ερωτηματολόγια 

φοιτητών 

Τμήμα Μηχανικών 

Φυσικών Πόρων & 

Περιβάλλοντος Τ.Ε.  

ΠΠΣ: Μηχανικών Φυσικών Πόρων & 

Περιβάλλοντος 
2008 40 240 40 12 0 40 

 ΠΜΣ Α: «Ενεργειακά Συστήματα» - 

Διατμηματικό 
2013-2014 12 120 4 12 0 16 

 ΠΜΣ Β: Geoenviromnental Resources and Risks 

(Έναρξη 2014-2015) 

2014 - 2015 15 120 12 20 0  

         

Τμήμα Μηχανικών 

Μουσικής Τεχνολογίας και 

Ακουστικής Τ.Ε. 

ΠΠΣ: Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και 

Ακουστικής 
2008 39 240 35 8 0 ΟΛΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.2. Προσωπικό των Τμημάτων (ανά Σχολή και Τμήμα) 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 

 

Σχολές Τμήματα 

Συνολικός 

αριθμός 

μελών 

ΔΕΠ/ΕΠ 

Αριθμός 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Αναπληρωτών 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Επίκουρων 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Λεκτόρων ή 

Καθηγητών 

Εφαρμογών 

(ΤΕΙ) 

Αριθμός 

ΕΤΠ 

Αριθμός 

συμβασιούχων  ΠΔ 

407 (ΑΕΙ) ή 

Επιστημονικών & 

Εργαστηριακών 

Συνεργατών (ΤΕΙ) 

(Αριθμός φυσικών 

προσώπων 

Αντιστοιχία του 

προηγούμενου 

αριθμού σε 

θέσεις πλήρους 

απασχόλησης 

Σχέση διδασκόντων/ 

διδασκομένων 

ΣΤΕΦ Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε. 
14 10 2 2  2 23 11 1/36 

Τμήμα Μηχανολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε. 

14 7 0 4 3 4 

26 (εκ των 

οποίων οι 15 

διδάσκουν στο 

ΠΠΣ 

Πολιτικών 

Δομικών 

Έργων) 

16 1/65 

Τμήμα Μηχανικών 

Πληροφορικής Τ.Ε. 
18 7 3 7 1 2 9 6 1/69 

           

ΣΔΟ Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων με έδρα το 

Ηράκλειο 

8 1 3 3 1 4 10 5 1/138 

Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής 
14 3 1 5 5 2 14 6 1/172 

Διοίκησης Επιχειρήσεων 

με έδρα τον Αγιο Νικόλαο 
5 1 3 0 1 0 9 6 1/68 
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Σχολές Τμήματα 

Συνολικός 

αριθμός 

μελών 

ΔΕΠ/ΕΠ 

Αριθμός 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Αναπληρωτών 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Επίκουρων 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Λεκτόρων ή 

Καθηγητών 

Εφαρμογών 

(ΤΕΙ) 

Αριθμός 

ΕΤΠ 

Αριθμός 

συμβασιούχων  ΠΔ 

407 (ΑΕΙ) ή 

Επιστημονικών & 

Εργαστηριακών 

Συνεργατών (ΤΕΙ) 

(Αριθμός φυσικών 

προσώπων 

Αντιστοιχία του 

προηγούμενου 

αριθμού σε 

θέσεις πλήρους 

απασχόλησης 

Σχέση διδασκόντων/ 

διδασκομένων 

ΣΤΕΓ&ΤεΤ Τμήμα Τεχνολόγων 

Γεωπόνων 
16 7 3 1 5 5 36 15 1/36 

Τμήμα Διατροφής και 

Διαιτολογίας 
4 1 1 1 1 1 19 10 1/63 

           

ΣΕΥΠ Τμήμα Κοινωνικής 

Εργασίας 
10 1 0 4 5 1 24 8 1/52 

Τμήμα Νοσηλευτικής 11 1 1 3 6 1 45 11 1/36 

           

ΣΕΦΕ Τμήμα Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών Τ.Ε. 
18 3 4 5 6 3 9 5 1/40 

Τμήμα Μηχανικών 

Φυσικών Πόρων & 

Περιβάλλοντος Τ.Ε.  

14 3 4 4 3 2 5 4 1/31 

Τμήμα Μηχανικών 

Μουσικής Τεχνολογίας 

και Ακουστικής Τ.Ε. 

9 1 2 3 3 2 23 16 1/45 
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 

 

Σχολές Τμήματα 

Συνολικός 

αριθμός 

μελών 

ΔΕΠ/ΕΠ 

Αριθμός 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Αναπληρωτών 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Επίκουρων 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Λεκτόρων ή 

Καθηγητών 

Εφαρμογών 

(ΤΕΙ) 

Αριθμός 

ΕΤΠ 

Αριθμός 

συμβασιούχων  ΠΔ 

407 (ΑΕΙ) ή 

Επιστημονικών & 

Εργαστηριακών 

Συνεργατών (ΤΕΙ) 

(Αριθμός φυσικών 

προσώπων 

Αντιστοιχία του 

προηγούμενου 

αριθμού σε 

θέσεις πλήρους 

απασχόλησης 

Σχέση διδασκόντων/ 

διδασκομένων 

ΣΤΕΦ Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε. 14 8 3 2 1 2 23 12 1/35 

Τμήμα Μηχανολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε. 19 9  4 6 4 34 23 1/49 

Τμήμα Μηχανικών 

Πληροφορικής Τ.Ε. 
20 7 3 8 2 2 22 9 1/59 

           

ΣΔΟ Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων με έδρα το 

Ηράκλειο 

10 1 2 5 2 3 24 10 1/88 

Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής 
14 2 2 5 5 3 9 5 1/185 

Διοίκησης Επιχειρήσεων 

με έδρα τον Αγιο Νικόλαο 
5  2 2 1 1 13 5 1/71 

           

ΣΤΕΓ&ΤεΤ Τμήμα Τεχνολόγων 

Γεωπόνων 
18 8 3 2 5 6 36 9 1/43 

Τμήμα Διατροφής και 

Διαιτολογίας 
4 1 1  2 1 24 10 1/60 
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Σχολές Τμήματα 

Συνολικός 

αριθμός 

μελών 

ΔΕΠ/ΕΠ 

Αριθμός 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Αναπληρωτών 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Επίκουρων 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Λεκτόρων ή 

Καθηγητών 

Εφαρμογών 

(ΤΕΙ) 

Αριθμός 

ΕΤΠ 

Αριθμός 

συμβασιούχων  ΠΔ 

407 (ΑΕΙ) ή 

Επιστημονικών & 

Εργαστηριακών 

Συνεργατών (ΤΕΙ) 

(Αριθμός φυσικών 

προσώπων 

Αντιστοιχία του 

προηγούμενου 

αριθμού σε 

θέσεις πλήρους 

απασχόλησης 

Σχέση διδασκόντων/ 

διδασκομένων 

ΣΕΥΠ Τμήμα Κοινωνικής 

Εργασίας 
9 1  4 4 2 23 11 1/51 

Τμήμα Νοσηλευτικής 10 1  2 7 1 50 13 1/36 

           

ΣΕΦΕ Τμήμα Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών Τ.Ε. 
18 3 2 7 6 4 12 5 1/39 

Τμήμα Μηχανικών 

Φυσικών Πόρων & 

Περιβάλλοντος Τ.Ε.  

15 3 5 3 4 2 7 3 1/31 

Τμήμα Μηχανικών 

Μουσικής Τεχνολογίας 

και Ακουστικής Τ.Ε. 

9 1 1 3 4 2 20 12 1/50 
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 

 

Σχολές Τμήματα 

Συνολικός 

αριθμός 

μελών 

ΔΕΠ/ΕΠ 

Αριθμός 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Αναπληρωτών 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Επίκουρων 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Λεκτόρων ή 

Καθηγητών 

Εφαρμογών 

(ΤΕΙ) 

Αριθμός 

ΕΤΠ 

Αριθμός 

συμβασιούχων  ΠΔ 

407 (ΑΕΙ) ή 

Επιστημονικών & 

Εργαστηριακών 

Συνεργατών (ΤΕΙ) 

(Αριθμός φυσικών 

προσώπων 

Αντιστοιχία του 

προηγούμενου 

αριθμού σε 

θέσεις πλήρους 

απασχόλησης 

Σχέση διδασκόντων/ 

διδασκομένων 

 Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών  10 5 2 1 2 1  11 1/39 

 Τμήμα Μηχανολόγων 

Μηχανικών: ΠΠΣ 

Μηχανολόγων Μηχανικών 
13 4 1 3 5 1  10 1/47 

 Τμήμα Μηχανολόγων 

Μηχανικών: ΠΠΣ 

Πολιτικών Δομικών 

Έργων  

3 1  1 1 2  19 1/40 

 Τμήμα Μηχανικών 

Πληροφορικής Τ.Ε. 
14 4 3 6 1 1  19 1/48 

 Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) 
11 3 2 4 2 3  13 1/66 

 Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοικονομικής 
15 3 2 4 6 3  20 1/95 

 Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων Αγ. 

Νικόλαος: ΠΠΣ  

Επιχειρηματικού 

Σχεδιασμού και 

Πληροφοριακών 

Συστημάτων  

1  1     3 1/35 

 Τμήμα Διοίκησης 4  1 2 1 1  6 1/43 
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Σχολές Τμήματα 

Συνολικός 

αριθμός 

μελών 

ΔΕΠ/ΕΠ 

Αριθμός 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Αναπληρωτών 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Επίκουρων 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Λεκτόρων ή 

Καθηγητών 

Εφαρμογών 

(ΤΕΙ) 

Αριθμός 

ΕΤΠ 

Αριθμός 

συμβασιούχων  ΠΔ 

407 (ΑΕΙ) ή 

Επιστημονικών & 

Εργαστηριακών 

Συνεργατών (ΤΕΙ) 

(Αριθμός φυσικών 

προσώπων 

Αντιστοιχία του 

προηγούμενου 

αριθμού σε 

θέσεις πλήρους 

απασχόλησης 

Σχέση διδασκόντων/ 

διδασκομένων 

Επιχειρήσεων Αγ. 

Νικόλαος: ΠΠΣ  Εμπορίας 

και Διαφήμισης 

(Ιεράπετρα)   

 Τμήμα Τεχνολόγων 

Γεωπόνων 
18 9 3 2 4 6  20 1/26 

 Τμήμα Διατροφής και 

Διαιτολογίας (Σητεία) 
4 1 1  2 1  19 1/32 

 Τμήμα Κοινωνικής 

Εργασίας 
8 1  4 3 2  23 1/29 

 Τμήμα Νοσηλευτικής 10 1  1 8 1  23 1/21 

 Τμήμα Ηλεκτρονικής 

(Χανιά) 
18 3 2 6 7 4  14 1/24 

 Τμήμα Φυσικών Πόρων & 

Περιβάλλοντος (Χανιά) 
15 3 4 3 5 2  6 1/22 

 Τμήμα Μηχανικών 

Μουσικής Τεχνολογίας και 

Ακουστικής (Ρέθυμνο) 

9 1 1 3 4 2  18 1/36 

 Γενικό Τμήμα Θετικών 

Επιστημών  
18 9 2 1 6 4  20  

 Kέντρο Ξένων Γλωσσών 

& Φυσικής Αγωγής 
2   2    5  
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 

Σχολές Τμήματα 

Συνολικός 

αριθμός 

μελών 

ΔΕΠ/ΕΠ 

Αριθμός 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Αναπληρωτών 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Επίκουρων 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Λεκτόρων ή 

Καθηγητών 

Εφαρμογών 

(ΤΕΙ) 

Αριθμός 

ΕΤΠ 

Αριθμός 

συμβασιούχων  ΠΔ 

407 (ΑΕΙ) ή 

Επιστημονικών & 

Εργαστηριακών 

Συνεργατών (ΤΕΙ) 

(Αριθμός φυσικών 

προσώπων 

Αντιστοιχία του 

προηγούμενου 

αριθμού σε 

θέσεις πλήρους 

απασχόλησης 

Σχέση διδασκόντων/ 

διδασκομένων 

 Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών  14 5 1 3 5 3  6 1/43 

 Τμήμα Μηχανολόγων 

Μηχανικών: ΠΠΣ 

Μηχανολόγων Μηχανικών 
14 4 1 4 5 1  11 1/41 

 Τμήμα Μηχανολόγων 

Μηχανικών: ΠΠΣ 

Πολιτικών Δομικών 

Έργων  

4 1  2 1 3  18 1/43 

 Τμήμα Μηχανικών 

Πληροφορικής Τ.Ε. 
14 4 3 5 2 1  19 1/50 

 Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) 
12 3 2 5 2 4  12 1/64 

 Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοικονομικής 
15 2 3 3 7 3  18 1/97 

 Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων Αγ. 

Νικόλαος: ΠΠΣ  

Επιχειρηματικού 

Σχεδιασμού και 

Πληροφοριακών 

Συστημάτων  

1  1     1 1/58 

 Τμήμα Διοίκησης 4  1 2 1 1  6 1/50 
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Σχολές Τμήματα 

Συνολικός 

αριθμός 

μελών 

ΔΕΠ/ΕΠ 

Αριθμός 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Αναπληρωτών 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Επίκουρων 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Λεκτόρων ή 

Καθηγητών 

Εφαρμογών 

(ΤΕΙ) 

Αριθμός 

ΕΤΠ 

Αριθμός 

συμβασιούχων  ΠΔ 

407 (ΑΕΙ) ή 

Επιστημονικών & 

Εργαστηριακών 

Συνεργατών (ΤΕΙ) 

(Αριθμός φυσικών 

προσώπων 

Αντιστοιχία του 

προηγούμενου 

αριθμού σε 

θέσεις πλήρους 

απασχόλησης 

Σχέση διδασκόντων/ 

διδασκομένων 

Επιχειρήσεων Αγ. 

Νικόλαος: ΠΠΣ  Εμπορίας 

και Διαφήμισης 

(Ιεράπετρα)   

 Τμήμα Τεχνολόγων 

Γεωπόνων 
21 11 4 2 4 7  17 1/25 

 Τμήμα Διατροφής και 

Διαιτολογίας (Σητεία) 
4 1 1  2 1  18 1/30 

 Τμήμα Κοινωνικής 

Εργασίας 
9 1 1 6 1 2  24 1/25 

 Τμήμα Νοσηλευτικής 13 2  2 9 1  21 1/19 

 Τμήμα Ηλεκτρονικής 

(Χανιά) 
18 3 2 6 7 4  12 1/25 

 Τμήμα Φυσικών Πόρων & 

Περιβάλλοντος (Χανιά) 
15 3 3 4 5 2  6 1/23 

 Τμήμα Μηχανικών 

Μουσικής Τεχνολογίας και 

Ακουστικής (Ρέθυμνο) 

9 1 1 3 4 2  12 1/44 

 Γενικό Τμήμα Θετικών 

Επιστημών  
18 9 2 1 6 4  18  

 Kέντρο Ξένων Γλωσσών 

& Φυσικής Αγωγής 
2   2    3  
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 

Σχολές Τμήματα 

Συνολικός 

αριθμός 

μελών 

ΔΕΠ/ΕΠ 

Αριθμός 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Αναπληρωτών 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Επίκουρων 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Λεκτόρων ή 

Καθηγητών 

Εφαρμογών 

(ΤΕΙ) 

Αριθμός 

ΕΤΠ 

Αριθμός 

συμβασιούχων  ΠΔ 

407 (ΑΕΙ) ή 

Επιστημονικών & 

Εργαστηριακών 

Συνεργατών (ΤΕΙ) 

(Αριθμός φυσικών 

προσώπων 

Αντιστοιχία του 

προηγούμενου 

αριθμού σε 

θέσεις πλήρους 

απασχόλησης 

Σχέση διδασκόντων/ 

διδασκομένων 

 Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών  16 4 3 4 5 4  17 1/28 

 Τμήμα Μηχανολόγων 

Μηχανικών: ΠΠΣ 

Μηχανολόγων Μηχανικών 
14 4 1 3 6 2  21 1/31 

 Τμήμα Μηχανολόγων 

Μηχανικών: ΠΠΣ 

Πολιτικών Δομικών 

Έργων  

5 1  1 3 3  17 1/44 

 Τμήμα Μηχανικών 

Πληροφορικής Τ.Ε. 
14 5 1 6 2 1  33 1/40 

 Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) 
13 2 3 4 4 4  17 1/73 

 Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοικονομικής 
15 2 3 2 7 3  36 1/64 

 Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων Αγ. 

Νικόλαος: ΠΠΣ  

Επιχειρηματικού 

Σχεδιασμού και 

Πληροφοριακών 

Συστημάτων  

       2 1/88 

 Τμήμα Διοίκησης 4   3 1 1  16 1/27 
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Σχολές Τμήματα 

Συνολικός 

αριθμός 

μελών 

ΔΕΠ/ΕΠ 

Αριθμός 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Αναπληρωτών 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Επίκουρων 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Λεκτόρων ή 

Καθηγητών 

Εφαρμογών 

(ΤΕΙ) 

Αριθμός 

ΕΤΠ 

Αριθμός 

συμβασιούχων  ΠΔ 

407 (ΑΕΙ) ή 

Επιστημονικών & 

Εργαστηριακών 

Συνεργατών (ΤΕΙ) 

(Αριθμός φυσικών 

προσώπων 

Αντιστοιχία του 

προηγούμενου 

αριθμού σε 

θέσεις πλήρους 

απασχόλησης 

Σχέση διδασκόντων/ 

διδασκομένων 

Επιχειρήσεων Αγ. 

Νικόλαος: ΠΠΣ  Εμπορίας 

και Διαφήμισης 

(Ιεράπετρα)   

 Τμήμα Τεχνολόγων 

Γεωπόνων 
23 13 2 4 4 7  37 1/25 

 Τμήμα Διατροφής και 

Διαιτολογίας (Σητεία) 
4  2  2 1  22 1/24 

 Τμήμα Κοινωνικής 

Εργασίας 
9 1  4 4 3  23 1/27 

 Τμήμα Νοσηλευτικής 13 2  2 9 2  27 1/15 

 Τμήμα Ηλεκτρονικής 

(Χανιά) 
19 3 1 8 7 4  20 1/18 

 Τμήμα Φυσικών Πόρων & 

Περιβάλλοντος (Χανιά) 
15 3 2 4 6 2  18 1/15 

 Τμήμα Μηχανικών 

Μουσικής Τεχνολογίας και 

Ακουστικής (Ρέθυμνο) 

9 1  4 4 2  18 1/33 

 Γενικό Τμήμα Θετικών 

Επιστημών  
21 9 3 2 7 4  48  

 Kέντρο Ξένων Γλωσσών 

& Φυσικής Αγωγής 
3   3    12  
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.3. Φοιτητές ανά Πρόγραμμα Σπουδών 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 

 

Προγράμματα  Προπτυχιακών   & Μεταπτυχιακών   Σπουδών 

Αριθμός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία 

Συνολικός 

αριθμός 

εγγεγραμμ

ένων 

φοιτητών  

σε όλα τα 

έτη 

Αριθμ

ός 

αποφοι

τη-

σάντω

ν 

Μέσος 

βαθμός 

πτυχίου 

Κατανομή βαθμολογίας πτυχίου κατά 

τα 2 τελευταία έτη 

Αριθμός 

πτυχιούχων 

που ΔΕΝ 

ολοκλήρωσα

ν τις σπουδές 

τους σε Ν+2  

χρόνια  ** 

(για  όλο  το   Ίδρυμα) 

  

Συνολ. Αριθ.. 

νεοεισαχθέν-

των 

Με 

εισαγωγικέ

ς εξετάσεις 

Από 

μετεγγ

ραφές 

Με  

κατατα-

κτήριες 

εξετάσεις 

Άλλες 

κατηγορίες 5.0-5.9 

6.0-

6.9 

7.0-

8.4 8.5-10 

Τμήμα 

Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε. 

ΠΠΣ: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 131 120 10 0 1 906 75 6,3 24 117 12 1 64 

  ΠΜΣ Β: «Προηγμένα Συστήματα 

Παραγωγής, Αυτοματισμού και 

Ρομποτικής»  (Διατμηματικό) 

18 0 0 0 18 53 1 8,13 0 0 1 0  

  ΠΜΣ Α: «Ενεργειακά Συστήματα» 

(Διατμηματικό)              
  ΠΜΣ  Γ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

(σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας 

ΠΚ το οποίο απονέμει τον τίτλο) 
             

    
             

Τμήμα 

Μηχανολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε. 

ΠΠΣ Α: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
134 126 7 1 0 1236 58 6,32 13 142 9 0 50 

  ΠΠΣ Β: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 
1 1 0 0 0 719 138 6,55 19 200 45 1 44 

  ΠΜΣ Α: «Προηγμένα Συστήματα 

Παραγωγής, Αυτοματισμού και 

Ρομποτικής»  (Διατμηματικό) 
             

  ΠΜΣ Β: «Ενεργειακά Συστήματα» 

(Διατμηματικό) 
18    18 38 0       
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Προγράμματα  Προπτυχιακών   & Μεταπτυχιακών   Σπουδών 

Αριθμός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία 

Συνολικός 

αριθμός 

εγγεγραμμ

ένων 

φοιτητών  

σε όλα τα 

έτη 

Αριθμ

ός 

αποφοι

τη-

σάντω

ν 

Μέσος 

βαθμός 

πτυχίου 

Κατανομή βαθμολογίας πτυχίου κατά 

τα 2 τελευταία έτη 

Αριθμός 

πτυχιούχων 

που ΔΕΝ 

ολοκλήρωσα

ν τις σπουδές 

τους σε Ν+2  

χρόνια  ** 

(για  όλο  το   Ίδρυμα) 

  

Συνολ. Αριθ.. 

νεοεισαχθέν-

των 

Με 

εισαγωγικέ

ς εξετάσεις 

Από 

μετεγγ

ραφές 

Με  

κατατα-

κτήριες 

εξετάσεις 

Άλλες 

κατηγορίες 5.0-5.9 

6.0-

6.9 

7.0-

8.4 8.5-10 

    
                          

Τμήμα Μηχανικών 

Πληροφορικής Τ.Ε. 

ΠΠΣ: Μηχανικών Πληροφορικής 190 154 33 0 3 1664 186 6,6 13 247 67 0 134 

  ΠΜΣ: Πληροφορική και Πολυμέσα   39    39 85 7 8,72 0 0 1 7 0 

    
             

Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων με 

έδρα το Ηράκλειο 
ΠΠΣ  : Διοίκηση Επιχειρήσεων 

210 188 20 1 1 1793 148 6,46 40 211 39 5 110 

    
             

Τμήμα Λογιστικής 

και 

Χρηματοοικονομικής 

ΠΠΣ: Λογιστική και 

Χρηματοοικονομική 
214 193 21 0 0 3451 226 6,46 70 357 72 3 168 

  ΠΜΣ: Λογιστική και Ελεγκτική   38    38 75 28 7,58 0 5 58 5 0 

    
             

Διοίκησης 

Επιχειρήσεων με 

έδρα τον Αγιο 

Νικόλαο 

ΠΠΣ Α: Διοίκηση Επιχειρήσεων 187 182 5 0 0 373 5 6,95 0 3 3 0 0 

  ΠΠΣ Β: Εμπορία και Διαφήμισης 0 0 0 0 0 374 31 7,05 0 33 39 2 11 

    
             

Τμήμα Τεχνολόγων 

Γεωπόνων 

ΠΠΣ: Τεχνολόγων Γεωπόνων 223 196 20 4 3 1125 98 6,43 11 185 21 0 89 
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Προγράμματα  Προπτυχιακών   & Μεταπτυχιακών   Σπουδών 

Αριθμός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία 

Συνολικός 

αριθμός 

εγγεγραμμ

ένων 

φοιτητών  

σε όλα τα 

έτη 

Αριθμ

ός 

αποφοι

τη-

σάντω

ν 

Μέσος 

βαθμός 

πτυχίου 

Κατανομή βαθμολογίας πτυχίου κατά 

τα 2 τελευταία έτη 

Αριθμός 

πτυχιούχων 

που ΔΕΝ 

ολοκλήρωσα

ν τις σπουδές 

τους σε Ν+2  

χρόνια  ** 

(για  όλο  το   Ίδρυμα) 

  

Συνολ. Αριθ.. 

νεοεισαχθέν-

των 

Με 

εισαγωγικέ

ς εξετάσεις 

Από 

μετεγγ

ραφές 

Με  

κατατα-

κτήριες 

εξετάσεις 

Άλλες 

κατηγορίες 5.0-5.9 

6.0-

6.9 

7.0-

8.4 8.5-10 

Τμήμα Διατροφής 

και Διαιτολογίας 

ΠΠΣ: Διατροφής και Διαιτολογίας 152 150 0 0 2 878 25 6,53 2 43 15 0 21 

    
             

Τμήμα Κοινωνικής 

Εργασίας 

ΠΠΣ: Κοινωνικής Εργασίας 138 129 0 3 6 933 130 6,99 3 129 117 6 63 

    
             

Τμήμα Νοσηλευτικής ΠΠΣ: Νοσηλευτικής 173 157 7 1 8 796 158 7,23 0 74 170 9 32 

    
             

Τμήμα 

Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών Τ.Ε. 

ΠΠΣ: Τμήμα Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών 
147 142 1 3 1 925 92 6,37 37 104 14 2 86 

  ΠΜΣ:  Φυσική Πλάσματος κι 

Εφαρμογές  (Έναρξη 2014-2015) 
9    9 9 0      0 

    
             

Τμήμα Μηχανικών 

Φυσικών Πόρων & 

Περιβάλλοντος Τ.Ε.  

ΠΠΣ: Μηχανικών Φυσικών Πόρων & 

Περιβάλλοντος 
145 140 4 1 0 565 42 6,67 3 79 20 1 36 

  ΠΜΣ Α: «Ενεργειακά Συστήματα» 

(Διατμηματικό)              
  ΠΜΣ: Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι και 

Κίνδυνοι - Geoenviromnental 

Resources and Risks (Έναρξη 2014-

2015) 

15    15 15 0      0 

    
             

Τμήμα Μηχ.  

Μουσικής Τεχνολ. 

και Ακουστ. Τ.Ε. 

ΠΠΣ: Μηχανικών Μουσικής 

Τεχνολογίας και Ακουστικής 
136 135 0 0 1 1120 47 6,65 4 65 12 2 45 
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 

 

Προγράμματα  Προπτυχιακών   & Μεταπτυχιακών   Σπουδών 

(για  όλο  το   Ίδρυμα) 
Αριθμός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία Συνολικός 

αριθμός 

εγγεγραμμέν

ων φοιτητών  

σε όλα τα 

έτη 

Αριθμός 

αποφοιτ

η-

σάντων 

Μέσος 

βαθμός 

πτυχίου 

Κατανομή βαθμολογίας πτυχίου κατά 

τα 2 τελευταία έτη 

Αριθμός 

πτυχιούχων 

που ΔΕΝ 

ολοκλήρωσα

ν τις σπουδές 

τους σε Ν+2  

χρόνια  ** 

 Συνολ. 

Αριθ.. 

νεοεισαχθέν

των 

Με 

εισαγωγικές 

εξετάσεις 

Από 

μετεγγρα-

φές 

Με  

κατατα-

κτήριες 

εξετάσεις 

Άλλες 

κατηγορίε

ς 

5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε. 

ΠΠΣ: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

119 109 10 0 0 939 73 6,39 24 118 14 1 65 

 ΠΜΣ Β: «Προηγμένα Συστήματα 

Παραγωγής, Αυτοματισμού και 

Ρομποτικής»  (Διατμηματικό) 
17    17 40 0       

 ΠΜΣ Α: «Ενεργειακά Συστήματα» 

(Διατμηματικό)              

 ΠΜΣ  Γ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (σε συνεργασία με το 

Τμήμα Χημείας ΠΚ το οποίο απονέμει τον 

τίτλο) 

             

  
             

Τμήμα Μηχανολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε. 

ΠΠΣ Α: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

128 114 9 2 3 1191 99 6,36 16 164 16 0 83 

 
ΠΠΣ Β: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

0 0 0 0 0 908 119 6,57 28 192 42 1 65 

 ΠΜΣ Α: «Προηγμένα Συστήματα 

Παραγωγής, Αυτοματισμού και 

Ρομποτικής»  (Διατμηματικό) 
             

 ΠΜΣ Β: «Ενεργειακά Συστήματα» 

(Διατμηματικό) 23    23 23 0       
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Προγράμματα  Προπτυχιακών   & Μεταπτυχιακών   Σπουδών 

(για  όλο  το   Ίδρυμα) 
Αριθμός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία Συνολικός 

αριθμός 

εγγεγραμμέν

ων φοιτητών  

σε όλα τα 

έτη 

Αριθμός 

αποφοιτ

η-

σάντων 

Μέσος 

βαθμός 

πτυχίου 

Κατανομή βαθμολογίας πτυχίου κατά 

τα 2 τελευταία έτη 

Αριθμός 

πτυχιούχων 

που ΔΕΝ 

ολοκλήρωσα

ν τις σπουδές 

τους σε Ν+2  

χρόνια  ** 

 Συνολ. 

Αριθ.. 

νεοεισαχθέν

των 

Με 

εισαγωγικές 

εξετάσεις 

Από 

μετεγγρα-

φές 

Με  

κατατα-

κτήριες 

εξετάσεις 

Άλλες 

κατηγορίε

ς 

5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10 

Τμήμα Μηχανικών 

Πληροφορικής Τ.Ε. 

ΠΠΣ: Μηχανικών Πληροφορικής 
153 135 15 2 1 1728 137 6,36 5 181 75 2 124 

 ΠΜΣ: Πληροφορική και Πολυμέσα   
30    30 67 3 9,0    3 0 

  
             

Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων με έδρα το 

Ηράκλειο 

ΠΠΣ  : Διοίκηση Επιχειρήσεων 
196 177 16 3 0 1772 133 6,5 36 248 51 4 113 

 
              

Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής 

ΠΠΣ: Λογιστική και Χρηματοοικονομική 

197 171 23 0 3 3527 265 6,45 68 417 70 2 196 

 ΠΜΣ: Λογιστική και Ελεγκτική   
23     83 38 7.,57  4 31 3  

  
             

Διοίκησης Επιχειρήσεων 

με έδρα τον Αγιο Νικόλαο 

ΠΠΣ Α: Διοίκηση Επιχειρήσεων 

171 164 4 3 0 295 1 8,07 0 0 1 0 0 

 ΠΠΣ Β: Εμπορία και Διαφήμισης 
0 0 0 0 0 439 42 7,16 1 30 47 7 22 

 
              

Τμήμα Τεχνολόγων 

Γεωπόνων 

ΠΠΣ: Τεχνολόγων Γεωπόνων 

 
180 167 7 4 2 1181 116 6,45 6 210 28 1 111 

 
              

Τμήμα Διατροφής και 

Διαιτολογίας 
ΠΠΣ: Διατροφής και Διαιτολογίας 

110 109 0 0 1 843 35 6,67 0 73 31 1 24 
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Προγράμματα  Προπτυχιακών   & Μεταπτυχιακών   Σπουδών 

(για  όλο  το   Ίδρυμα) 
Αριθμός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία Συνολικός 

αριθμός 

εγγεγραμμέν

ων φοιτητών  

σε όλα τα 

έτη 

Αριθμός 

αποφοιτ

η-

σάντων 

Μέσος 

βαθμός 

πτυχίου 

Κατανομή βαθμολογίας πτυχίου κατά 

τα 2 τελευταία έτη 

Αριθμός 

πτυχιούχων 

που ΔΕΝ 

ολοκλήρωσα

ν τις σπουδές 

τους σε Ν+2  

χρόνια  ** 

 Συνολ. 

Αριθ.. 

νεοεισαχθέν

των 

Με 

εισαγωγικές 

εξετάσεις 

Από 

μετεγγρα-

φές 

Με  

κατατα-

κτήριες 

εξετάσεις 

Άλλες 

κατηγορίε

ς 

5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10 

 
              

Τμήμα Κοινωνικής 

Εργασίας 
ΠΠΣ: Κοινωνικής Εργασίας 121 112 0 4 5 1031 122 7,01 0 118 98 5 46 

 
              

Τμήμα Νοσηλευτικής 
ΠΠΣ: Νοσηλευτικής 152 146 2 0 4 847 94 7,26 0 44 121 10 18 

 
              

Τμήμα Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών Τ.Ε. 

ΠΠΣ: Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
143 136 1 5 1 919 64 6,31 33 96 14 0 59 

 
ΠΜΣ:  Φυσική Πλάσματος κι Εφαρμογές  

(Έναρξη 2014-2015) 
             

 
              

Τμήμα Μηχανικών 

Φυσικών Πόρων & 

Περιβάλλοντος Τ.Ε.  

ΠΠΣ: Μηχανικών Φυσικών Πόρων & 

Περιβάλλοντος 126 124 1 1 0 578 59 6,64 3 92 17 1 53 

 ΠΜΣ Α: «Ενεργειακά Συστήματα» 

(Διατμηματικό)              

 
ΠΜΣ: Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι και 

Κίνδυνοι - Geoenviromnental Resources and 

Risks (Έναρξη 2014-2015) 

             

 
              

Τμήμα Μηχ.  Μουσικής 

Τεχνολ. και Ακουστ. Τ.Ε. 

ΠΠΣ: Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας 

και Ακουστικής 110 106 0 3 1 1073 40 6,67 0 62 20 2 34 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.3. Φοιτητές ανά Πρόγραμμα Σπουδών 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 

 

Προγράμματα  Προπτυχιακών   & Μεταπτυχιακών   Σπουδών 

(για  όλο  το   Ίδρυμα) 
Αριθμός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία Συνολικός 

αριθμός 

εγγεγραμμέν

ων φοιτητών  

σε όλα τα 

έτη 

Αριθμός 

αποφοιτ

η-

σάντων 

Μέσος 

βαθμός 

πτυχίου 

Κατανομή βαθμολογίας πτυχίου κατά 

τα 2 τελευταία έτη 

Αριθμός 

πτυχιούχων 

που ΔΕΝ 

ολοκλήρωσα

ν τις σπουδές 

τους σε Ν+2  

χρόνια  ** 

 Συνολ. 

Αριθ.. 

νεοεισαχθέν

των 

Με 

εισαγωγικές 

εξετάσεις 

Από 

μετεγγρα-

φές 

Με  

κατατα-

κτήριες 

εξετάσεις 

Άλλες 

κατηγορίε

ς 

5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε. 

ΠΠΣ: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

156 154 0 0 2 820 84 6,32 21 110 8 1 76 

 ΠΜΣ Α: «Προηγμένα Συστήματα 

Παραγωγής, Αυτοματισμού και 

Ρομποτικής»  - Διατμηματικό 
25    25 25 0       

 ΠΜΣ  Β: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (σε συνεργασία με το 

Τμήμα Χημείας ΠΚ το οποίο απονέμει τον 

τίτλο) 

             

  
             

Τμήμα Μηχανολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε. 

ΠΠΣ Α: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

177 174 0 2 1 1064 97 6,34 19 138 14 0 79 

 
ΠΠΣ Β: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

235 229 2 0 4 906 144 6,41 36 195 31 0 84 

 ΠΜΣ Α: «Προηγμένα Συστήματα 

Παραγωγής, Αυτοματισμού και 

Ρομποτικής»  - Διατμηματικό 
             

 
              

Τμήμα Μηχανικών 

Πληροφορικής Τ.Ε. 

ΠΠΣ: Μηχανικών Πληροφορικής 
238 236 0 0 2 1576 126 6,82 1 182 88 2 100 

 ΠΜΣ: Πληροφορική και Πολυμέσα   
40    40 30        
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Προγράμματα  Προπτυχιακών   & Μεταπτυχιακών   Σπουδών 

(για  όλο  το   Ίδρυμα) 
Αριθμός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία Συνολικός 

αριθμός 

εγγεγραμμέν

ων φοιτητών  

σε όλα τα 

έτη 

Αριθμός 

αποφοιτ

η-

σάντων 

Μέσος 

βαθμός 

πτυχίου 

Κατανομή βαθμολογίας πτυχίου κατά 

τα 2 τελευταία έτη 

Αριθμός 

πτυχιούχων 

που ΔΕΝ 

ολοκλήρωσα

ν τις σπουδές 

τους σε Ν+2  

χρόνια  ** 

 Συνολ. 

Αριθ.. 

νεοεισαχθέν

των 

Με 

εισαγωγικές 

εξετάσεις 

Από 

μετεγγρα-

φές 

Με  

κατατα-

κτήριες 

εξετάσεις 

Άλλες 

κατηγορίε

ς 

5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10 

  
             

Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων με έδρα το 

Ηράκλειο 

Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων 
169 164 0 4 1 1032 125 6,42 30 172 36 0 59 

 Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων  
36 32 1 2 1 545 81 6,65 4 131 30 2 74 

 
              

Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής 

Τμήμα Λογιστικής  

321 320 0 0 1 2737 230 6,43 46 312 41 0 171 

 Τμήμα Χρηματοοικονομικής και 

Ασφαλιστικής 154 152 0 1 1 594 62 6,48 8 90 13 2 44 

 ΠΜΣ: Λογιστική και Ελεγκτική   
27     99 22 7.,66   21 1  

  
             

Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων με έδρα τον 

Αγιο Νικόλαο 

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και 

Πληροφοριακών Συστημάτων 
49 47 0 1 1 131 0      0 

 Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης 
162 159 0 3 0 439 43 7,46 1 27 44 7 20 

 
              

Τμήμα Τεχνολόγων 

Γεωπόνων 

Τμήμα Φυτικής Παραγωγής 

 
118 116 0 2 0 615 61 6,46 4 101 19 0 59 

 
Τμήμα ΘΕΚΑ 55 55 0 0 0 385 68 6,52 2 108 14 2 66 
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Προγράμματα  Προπτυχιακών   & Μεταπτυχιακών   Σπουδών 

(για  όλο  το   Ίδρυμα) 
Αριθμός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία Συνολικός 

αριθμός 

εγγεγραμμέν

ων φοιτητών  

σε όλα τα 

έτη 

Αριθμός 

αποφοιτ

η-

σάντων 

Μέσος 

βαθμός 

πτυχίου 

Κατανομή βαθμολογίας πτυχίου κατά 

τα 2 τελευταία έτη 

Αριθμός 

πτυχιούχων 

που ΔΕΝ 

ολοκλήρωσα

ν τις σπουδές 

τους σε Ν+2  

χρόνια  ** 

 Συνολ. 

Αριθ.. 

νεοεισαχθέν

των 

Με 

εισαγωγικές 

εξετάσεις 

Από 

μετεγγρα-

φές 

Με  

κατατα-

κτήριες 

εξετάσεις 

Άλλες 

κατηγορίε

ς 

5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10 

Τμήμα Διατροφής και 

Διαιτολογίας 
ΠΠΣ: Διατροφής και Διαιτολογίας 

130 124 0 2 4 741 70 6,74 1 89 54 3 39 

 
              

Τμήμα Κοινωνικής 

Εργασίας 
ΠΠΣ: Κοινωνικής Εργασίας 240 236 0 0 4 911 99 6,98 2 108 77 2 50 

 
              

Τμήμα Νοσηλευτικής 
ΠΠΣ: Νοσηλευτικής 219 216 0 0 3 702 81 7,39 0 40 128 9 19 

 
              

Τμήμα Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών Τ.Ε. 

ΠΠΣ: Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
166 165 0 1 0 782 79 6,26 24 109 14 0 71 

 
              

Τμήμα Μηχανικών 

Φυσικών Πόρων & 

Περιβάλλοντος Τ.Ε.  

ΠΠΣ: Μηχανικών Φυσικών Πόρων & 

Περιβάλλοντος 117 114 0 1 2 452 54 6,56 3 89 15 0 51 

 
              

Τμήμα Μηχανικών 

Μουσικής Τεχνολογίας 

και Ακουστικής Τ.Ε. 

ΠΠΣ: Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας 

και Ακουστικής 112 109 0 2 1 962 44 6,77 1 59 22 0 42 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.3. Φοιτητές ανά Πρόγραμμα Σπουδών 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 

 

Προγράμματα  Προπτυχιακών   & Μεταπτυχιακών   Σπουδών 

(για  όλο  το   Ίδρυμα) 
Αριθμός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία Συνολικός 

αριθμός 

εγγεγραμμέν

ων φοιτητών  

σε όλα τα 

έτη 

Αριθμός 

αποφοιτ

η-

σάντων 

Μέσος 

βαθμός 

πτυχίου 

Κατανομή βαθμολογίας πτυχίου κατά 

τα 2 τελευταία έτη 

Αριθμός 

πτυχιούχων 

που ΔΕΝ 

ολοκλήρωσα

ν τις σπουδές 

τους σε Ν+2  

χρόνια  ** 

 Συνολ. 

Αριθ.. 

νεοεισαχθέν

των 

Με 

εισαγωγικές 

εξετάσεις 

Από 

μετεγγρα-

φές 

Με  

κατατα-

κτήριες 

εξετάσεις 

Άλλες 

κατηγορίε

ς 

5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε. 

ΠΠΣ: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

160 159 0 0 1 878 56 6,28 11 85 13 0 51 

 ΠΜΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (σε συνεργασία με το 

Τμήμα Χημείας ΠΚ το οποίο απονέμει τον 

τίτλο) 

             

  
             

Τμήμα Μηχανολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε. 

ΠΠΣ Α: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

199 194 0 4 1 1012 74 6,31 21 152 11 0 60 

 
ΠΠΣ Β: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

250 246 0 4 0 943 118 6,36 43 178 19 1 70 

 
              

Τμήμα Μηχανικών 

Πληροφορικής Τ.Ε. 

ΠΠΣ: Μηχανικών Πληροφορικής 
258 248 0 9 1 1633 147 6,76 0 220 97 1 120 

  
             

Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων με έδρα το 

Ηράκλειο 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 
224 214 0 7 3 952 113 6,47 21 141 34 0 48 

 Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων  
6 2 0 0 4 584 86 6,62 5 136 36 0 66 
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Προγράμματα  Προπτυχιακών   & Μεταπτυχιακών   Σπουδών 

(για  όλο  το   Ίδρυμα) 
Αριθμός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία Συνολικός 

αριθμός 

εγγεγραμμέν

ων φοιτητών  

σε όλα τα 

έτη 

Αριθμός 

αποφοιτ

η-

σάντων 

Μέσος 

βαθμός 

πτυχίου 

Κατανομή βαθμολογίας πτυχίου κατά 

τα 2 τελευταία έτη 

Αριθμός 

πτυχιούχων 

που ΔΕΝ 

ολοκλήρωσα

ν τις σπουδές 

τους σε Ν+2  

χρόνια  ** 

 Συνολ. 

Αριθ.. 

νεοεισαχθέν

των 

Με 

εισαγωγικές 

εξετάσεις 

Από 

μετεγγρα-

φές 

Με  

κατατα-

κτήριες 

εξετάσεις 

Άλλες 

κατηγορίε

ς 

5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10 

Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής 

Τμήμα Λογιστικής  

349 337 0 12 0 2681 169 6,39 38 330 36 0 124 

 Τμήμα Χρηματοοικονομικής και 

Ασφαλιστικής 127 122 0 5 0 487 51 6,55 8 67 15 1 43 

 ΠΜΣ: Λογιστική και Ελεγκτική   
23     96 11 8.,01      

  
             

Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων με έδρα τον 

Αγιο Νικόλαο 

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και 

Πληροφοριακών Συστημάτων 
     108        

 Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης 
142 134 0 7 1 508 36 7,21 0 24 40 5 25 

 
              

Τμήμα Τεχνολόγων 

Γεωπόνων 

Τμήμα Φυτικής Παραγωγής 

 
104 99 0 5 0 380 58 6,51 4 85 8 2 50 

 
Τμήμα ΘΕΚΑ      586 63 6,63 4 102 14 0 54 

 
              

Τμήμα Διατροφής και 

Διαιτολογίας 
ΠΠΣ: Διατροφής και Διαιτολογίας 

145 139 0 4 2 675 77 7,02 2 70 47 5 28 

 
              

Τμήμα Κοινωνικής 

Εργασίας 
ΠΠΣ: Κοινωνικής Εργασίας 260 250 0 8 2 831 90 6,89 2 112 59 0 31 
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Προγράμματα  Προπτυχιακών   & Μεταπτυχιακών   Σπουδών 

(για  όλο  το   Ίδρυμα) 
Αριθμός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία Συνολικός 

αριθμός 

εγγεγραμμέν

ων φοιτητών  

σε όλα τα 

έτη 

Αριθμός 

αποφοιτ

η-

σάντων 

Μέσος 

βαθμός 

πτυχίου 

Κατανομή βαθμολογίας πτυχίου κατά 

τα 2 τελευταία έτη 

Αριθμός 

πτυχιούχων 

που ΔΕΝ 

ολοκλήρωσα

ν τις σπουδές 

τους σε Ν+2  

χρόνια  ** 

 Συνολ. 

Αριθ.. 

νεοεισαχθέν

των 

Με 

εισαγωγικές 

εξετάσεις 

Από 

μετεγγρα-

φές 

Με  

κατατα-

κτήριες 

εξετάσεις 

Άλλες 

κατηγορίε

ς 

5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10 

Τμήμα Νοσηλευτικής 
ΠΠΣ: Νοσηλευτικής 240 230 1 8 1 663 96 7,35 0 47 159 13 13 

 
              

Τμήμα Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών Τ.Ε. 

ΠΠΣ: Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
126 121 0 5 0 740 68 6,39 16 100 15 0 63 

 
              

Τμήμα Μηχανικών 

Φυσικών Πόρων & 

Περιβάλλοντος Τ.Ε.  

ΠΠΣ: Μηχανικών Φυσικών Πόρων & 

Περιβάλλοντος 107 103 0 4 0 474 53 6,6 2 102 20 0 47 

 
              

Τμήμα Μηχανικών 

Μουσικής Τεχνολογίας 

και Ακουστικής Τ.Ε. 

ΠΠΣ: Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας 

και Ακουστικής 101 99 0 2 0 912 38 6,72 1 50 14 0 35 

 
              

 

 

 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Κρήτης - Έκδοση 4η, Μάρτιος 2016 

 261 

ΠΙΝΑΚΑΣ IV.3. Φοιτητές ανά Πρόγραμμα Σπουδών 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 

 

Προγράμματα  Προπτυχιακών   & Μεταπτυχιακών   Σπουδών 

(για  όλο  το   Ίδρυμα) 
Αριθμός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία Συνολικός 

αριθμός 

εγγεγραμμέν

ων φοιτητών  

σε όλα τα 

έτη 

Αριθμός 

αποφοιτ

η-

σάντων 

Μέσος 

βαθμός 

πτυχίου 

Κατανομή βαθμολογίας πτυχίου κατά 

τα 2 τελευταία έτη 

Αριθμός 

πτυχιούχων 

που ΔΕΝ 

ολοκλήρωσα

ν τις σπουδές 

τους σε Ν+2  

χρόνια  ** 

 Συνολ. 

Αριθ.. 

νεοεισαχθέν

των 

Με 

εισαγωγικές 

εξετάσεις 

Από 

μετεγγρα-

φές 

Με  

κατατα-

κτήριες 

εξετάσεις 

Άλλες 

κατηγορίε

ς 

5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε. 

ΠΠΣ: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

244 231 12 1 0 945 53 6,49 18 83 12 1 46 

 ΠΜΣ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (σε συνεργασία με το 

Τμήμα Χημείας ΠΚ το οποίο απονέμει τον 

τίτλο) 

             

  
             

Τμήμα Μηχανολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε. 

ΠΠΣ Α: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

255 229 20 5 1 1089 110 6,34 26 159 15 0 91 

 
ΠΠΣ Β: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

265 247 13 4 1 965 123 6,33 44 186 19 1 72 

 
              

Τμήμα Μηχανικών 

Πληροφορικής Τ.Ε. 

ΠΠΣ: Μηχανικών Πληροφορικής 
274 263 0 8 3 1849 171 6,87 1 212 98 2 121 

  
             

Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων με έδρα το 

Ηράκλειο 

Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων 
318 254 60 3 1 1190 83 6,54 26 122 39 2 31 

 Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων  
50 29 2 8 11 1011 91 6,62 7 117 38 3 64 
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Προγράμματα  Προπτυχιακών   & Μεταπτυχιακών   Σπουδών 

(για  όλο  το   Ίδρυμα) 
Αριθμός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία Συνολικός 

αριθμός 

εγγεγραμμέν

ων φοιτητών  

σε όλα τα 

έτη 

Αριθμός 

αποφοιτ

η-

σάντων 

Μέσος 

βαθμός 

πτυχίου 

Κατανομή βαθμολογίας πτυχίου κατά 

τα 2 τελευταία έτη 

Αριθμός 

πτυχιούχων 

που ΔΕΝ 

ολοκλήρωσα

ν τις σπουδές 

τους σε Ν+2  

χρόνια  ** 

 Συνολ. 

Αριθ.. 

νεοεισαχθέν

των 

Με 

εισαγωγικές 

εξετάσεις 

Από 

μετεγγρα-

φές 

Με  

κατατα-

κτήριες 

εξετάσεις 

Άλλες 

κατηγορίε

ς 

5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10 

Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής 

Τμήμα Λογιστικής  

388 332 41 15 0 2615 235 6,42 37 362 50 1 183 

 Τμήμα Χρηματοοικονομικής και 

Ασφαλιστικής 203 195 0 8 0 646 40 6,51 7 74 21 0 22 

 ΠΜΣ: Λογιστική και Ελεγκτική   
45     88        

  
             

Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων με έδρα τον 

Αγιο Νικόλαο 

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και 

Πληροφοριακών Συστημάτων 
175 174 0 1 0 160        

 Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης 
341 325 1 14 1 535 33 7,51 0 14 51 6 15 

 
              

Τμήμα Τεχνολόγων 

Γεωπόνων 

Τμήμα Φυτικής Παραγωγής 

 
196 178 10 8 0 849 57 6,51 1 105 9 0 50 

 
Τμήμα ΘΕΚΑ 137 133 2 2 0 663 41 6,51 4 62 9 1 33 

 
              

Τμήμα Διατροφής και 

Διαιτολογίας 
ΠΠΣ: Διατροφής και Διαιτολογίας 

195 188 1 2 4 629 47 6,81 1 70 43 5 20 

 
              

Τμήμα Κοινωνικής 

Εργασίας 
ΠΠΣ: Κοινωνικής Εργασίας 278 259 1 8 10 847 83 6,81 0 106 62 0 35 
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Προγράμματα  Προπτυχιακών   & Μεταπτυχιακών   Σπουδών 

(για  όλο  το   Ίδρυμα) 
Αριθμός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία Συνολικός 

αριθμός 

εγγεγραμμέν

ων φοιτητών  

σε όλα τα 

έτη 

Αριθμός 

αποφοιτ

η-

σάντων 

Μέσος 

βαθμός 

πτυχίου 

Κατανομή βαθμολογίας πτυχίου κατά 

τα 2 τελευταία έτη 

Αριθμός 

πτυχιούχων 

που ΔΕΝ 

ολοκλήρωσα

ν τις σπουδές 

τους σε Ν+2  

χρόνια  ** 

 Συνολ. 

Αριθ.. 

νεοεισαχθέν

των 

Με 

εισαγωγικές 

εξετάσεις 

Από 

μετεγγρα-

φές 

Με  

κατατα-

κτήριες 

εξετάσεις 

Άλλες 

κατηγορίε

ς 

5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10 

Τμήμα Νοσηλευτικής 
ΠΠΣ: Νοσηλευτικής 246 226 8 8 4 581 123 7,45 0 53 206 17 20 

 
              

Τμήμα Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών Τ.Ε. 

ΠΠΣ: Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
210 199 2 9 0 713 63 6,39 13 93 12 0 62 

 
              

Τμήμα Μηχανικών 

Φυσικών Πόρων & 

Περιβάλλοντος Τ.Ε.  

ΠΠΣ: Μηχανικών Φυσικών Πόρων & 

Περιβάλλοντος 183 174 2 7 0 485 71 6,61 1 113 26 0 59 

 
              

Τμήμα Μηχανικών 

Μουσικής Τεχνολογίας 

και Ακουστικής Τ.Ε. 

ΠΠΣ: Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας 

και Ακουστικής 160 149 8 2 1 874 27 6,66 0 47 19 0 23 

 
              

 
** Όπου Ν = ελάχιστος χρόνος για την λήψη πτυχίου. 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ IV.4. Διδακτικό Έργο –  

(Η ενότητα αυτή συμπληρώθηκε με ευθύνη των Τμημάτων) 

Tμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ 

4.1.–Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος, οι οποίες προκύπτουν από την 

ανάλυση των ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι φοιτητές με βάση σχετικά σχόλια που περιλαμβάνονται στις «Ετήσιες Εσωτερικές 

Εκθέσεις» των οικείων Τμημάτων. 

Το Τμήμα λειτουργεί με ένα σύγχρονο και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει και μαθήματα σχετικά με όλες τις σύγχρονες 

τεχνολογίες που απαιτούνται για το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕ. Για τη δημιουργία του νέου προγράμματος σπουδών 

ελήφθησαν υπόψη πληροφορίες των αποφοίτων σχετικά με το είδος της επαγγελματικής τους αποκατάστασης αλλά και την άποψη τους 

σχετικά με το ποιες επιστημονικές θεματικές ενότητες χρειάστηκαν στο χώρο εργασίας τους.  

Στην πλειοψηφία των μαθημάτων οι διδάσκοντες χρησιμοποιούν κλασσικές διδακτικές μεθόδους, όπως διαλέξεις με χρήση διαφανειών ή 

παρουσιάσεων με το λογισμικό PowerPoint. Μόνο σε συγκεκριμένα μαθήματα χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση εξειδικευμένες μέθοδοι 

διδασκαλίας, όπως για παράδειγμα στα μαθήματα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, και Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι η διδασκαλία βασίζεται 

στο λογισμικό Matlab ενώ στο μάθημα Προσομοίωση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων χρησιμοποιείται εξειδικευμένο λογισμικό σχεδίασης και 

προσομοίωσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων.  

Η επικαιροποίηση των μαθημάτων από τους περισσότερους διδάσκοντες πραγματοποιείται σε τακτά διαστήματα και συνοδεύεται από σχετική 

τροποποίηση των βοηθητικών σημειώσεων, όπου αυτές διανέμονται. Επίσης το Τμήμα, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους του, 

ανανεώνει, τροποποιεί και βελτιώνει συνολικά και σε τακτικά χρονικά διαστήματα το πρόγραμμα σπουδών του. Η επικαιροποίηση των 

μαθημάτων κρίνεται επαρκής.  

Το 64% των σπουδαστών κρίνει ότι οι διδάσκοντες οργανώνουν ικανοποιητικά ως πολύ καλά την παρουσίαση της ύλης στο μάθημά τους και 

το 75% των σπουδαστών θεωρούν ότι οι διδάσκοντες εμφανίζονται ικανοποιητικά έως πολύ καλά προετοιμασμένοι στην ύλη που καλύπτουν 

σε κάθε διάλεξη. Το 53% των σπουδαστών κρίνει ότι οι διδάσκοντες επιτυγχάνουν ικανοποιητικά ως πολύ ικανοποιητικά και πολύ καλά έως 

άριστα να διεγείρουν το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος. Το αντίστοιχο ποσοστό που τοποθετείται αρνητικά στο ερώτημα, 

κρίνοντας ότι οι διδάσκοντες διεγείρουν από καθόλου έως λίγο το ενδιαφέρον των σπουδαστών, ανέρχεται σε μόλις 16% (εσωτερική 
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αξιολόγηση 2010-11).  

 

4.2. Αναφορά σε μεθόδους, χρήση νέων τεχνολογιών, βοηθήματα/συγγράμματα. 

Το Τμήμα έχει καταβάλλει τα τελευταία χρόνια συστηματική προσπάθεια για την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στις λειτουργικές διαδικασίες του. 

Αναλυτικότερα, το Τμήμα έχει εξοπλίσει όλα τα εργαστήρια με Η/Υ, έχει εισάγει τη διδασκαλία μαθημάτων σε συνδυασμό με κατάλληλα 

πακέτα λογισμικού, διατηρεί ιστοσελίδα για πολλαπλές χρήσεις (από τη δημοσίευση σημειώσεων έως και την επικοινωνία με τους 

διδάσκοντες), παρέχει ελεύθερη ασύρματη πρόσβαση των σπουδαστών στο διαδίκτυο και διαθέτει σε όποιον σπουδαστή επιθυμεί λογαριασμό 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Το 57% των σπουδαστών κρίνει ότι γίνεται ικανοποιητική έως πολύ καλή χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων από τους διδάσκοντες, ενώ το 

50% θεωρεί ικανοποιητική έως πολύ καλή την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο των μαθημάτων (εσωτερική αξιολόγηση 2010-11).  

Για όλα τα θεωρητικά μαθήματα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, έχει υποδειχθεί σχετική βιβλιογραφία, για την οποία μπορούν 

να ενημερωθούν οι σπουδαστές από την ιστοσελίδα του μαθήματος. Ένα από τα βιβλία αυτά (ή σπανίως και περισσότερα αν δεν υπάρχει η 

πλειοψηφία της ύλης σε ένα βιβλίο) έχει κατοχυρωθεί από τον διδάσκοντα ως το βασικό εκπαιδευτικό βοήθημα. Από το χειμερινό εξάμηνο 

2010-2011, στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης, διανέμονται δωρεάν συγγράμματα μέσα από το πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ. Έτσι σε 56 μαθήματα διενεμήθησαν 

88 διαφορετικά συγγράμματα (συνολικά 2.466 τόμοι) στους σπουδαστές του Τμήματος. Παράλληλα όμως, με βάση το σύστημα πολλαπλής 

βιβλιογραφίας, οι σπουδαστές μπορούν να βρουν και να δανειστούν από τη βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. και άλλα βοηθήματα σχετικά με το κάθε 

μάθημα. Στα εργαστηριακά μαθήματα διανέμονται ειδικές σημειώσεις (σε έντυπη και, ενίοτε, ηλεκτρονική μορφή) τις οποίες έχει συγγράψει 

ο εκάστοτε διδάσκων. Εκτός από τα βιβλία οι διδάσκοντες διανέμουν επιπλέον σημειώσεις, οι οποίες βρίσκονται και στην ιστοσελίδα του 

μαθήματος. Το Τμήμα, λόγω του γνωστικού του αντικειμένου, δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην επικαιροποίηση των βοηθημάτων η οποία 

εφαρμόζεται σε δύο περιπτώσεις: όταν τροποποιείται η ύλη ή το περιεχόμενο ενός μαθήματος και όταν τροποποιούνται τα πρότυπα, οι 

κανόνες και οι κανονισμοί. 

 

4.3.Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές. 

α) Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών 
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Παιδεία 

Έρευνα 

Κοινωνία 

Παραγωγή 

β) Συμμετοχή σε τρία (3) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής, 

Ενεργειακά Συστήματα, Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος) 

γ) Σταδιακή, κλιμακούμενη χρήση Τ.Π.Ε. στο εκπαιδευτικό έργο 

δ) Συνεργασίες με εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού 

ε) Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα που πραγματοποιείται από το ΕΠ του Τμήματος 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ IV.4. Διδακτικό Έργο – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 

 

Το Τμήμα Μηχανολογίας έχει ως αποστολή του να προάγει με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα την ανάπτυξη και τη μετάδοση των 

γνώσεων στον τεχνολογικό τομέα της Μηχανολογίας. 

Το τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Κρήτης έχει μια υπερτριακονταετή ιστορία. Στο διάστημα αυτό συνεισέφερε στην τοπική κοινωνία και στην 

διεθνή κοινότητα, εξειδικευμένους τεχνικούς στον ευρύτερο τομέα της Μηχανολογίας, μηχανικούς, στον ιδιωτικό ιδιαίτερα αλλά και στον 

δημόσιο τομέα και λειτουργούς της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Καινοτόμα προϊόντα, πρότυπες μελέτες και συνεισφορές 

στην τεχνολογία και στην επιστήμη για τις οποίες δημοσιεύτηκαν άρθρα στον διεθνή επιστημονικό και τεχνικό τύπο εμφανίστηκαν με αυξανόμενο 

συνεχώς ρυθμό, ποιότητα και αξιοπιστία. Η κοινωνική προσφορά του τμήματος στάθηκε ένας 

σοβαρός παράγοντας αναγνώρισης της όλης δραστηριότητάς του αφού επεξέτεινε το διδακτικό έργο 

του σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στη διδασκαλία 

τεχνολογικών αντικειμένων, και στη διαμόρφωση αναπτυξιακής πολιτικής.  Στο παραδίπλα σχήμα 

φαίνεται το στίγμα της Κρητικής τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης στον χώρο της κοινωνίας. 

Βλέπομε ότι βρίσκεται στην τομή των πεδίων της έρευνας, της παραγωγής και της παιδείας. Μέχρι 

σήμερα και ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία, το τμήμα Μηχανολογίας πορεύεται σε αυτή την 

περιοχή αφού και στους τρεις τομείς έχει να επιδείξει έργο και αποτελέσματα. Με κόκκινα βέλη 

φαίνονται οι διαδρομές των στελεχών που παράγονται από το τμήμα και αποδίδονται στην 

παραγωγή, στην έρευνα και στην παιδεία ενώ με μπλε βέλη φαίνονται οι διαδρομές των προϊόντων 
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που αποδίδονται στην κοινωνία. Οι διαδρομές των κόκκινων βελών του σχήματος έχουν πατηθεί με επιτυχία αφού και προπτυχιακές σπουδές είναι 

σε εξέλιξη εδώ και πολλές δεκαετίες και μεταπτυχιακές σπουδές έχουν αναπτυχθεί. Ας σημειωθεί ότι τα περισσότερα προϊόντα του τμήματος που 

μέχρι σήμερα έχουν αποδοθεί στην κοινωνία (μελέτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, μετρήσεις κλπ) διήνυσαν την διαδρομή του βέλους μεταξύ 

έρευνας και παραγωγής ενώ σημαντικά υπήρξαν και αυτά που διήνυσαν την διαδρομή μεταξύ παιδείας και παραγωγής (διδακτικό υλικό, 

πειραματικές διατάξεις κλπ. Η προσφορά του τμήματος σε προϊόντα που προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία ως καινοτόμες διδακτικές 

πρακτικές και θεωρία είναι αντικείμενα έρευνας με ορατά αποτελέσματα. 

 Για την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, το Τμήμα αναπτύσσει κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο σπουδών με υψηλού επιπέδου 

εργαστηριακή και πρακτική άσκηση, καθώς επίσης και οργάνωση υποδομής για εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα. Με τη θεωρητική και 

εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτιση οι πτυχιούχοι του Τμήματος εφοδιάζονται με τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Μέσα από το δικτυακό τόπο http://www.tm.teicrete.gr/ ο υποψήφιος φοιτητής μπορεί να ενημερωθεί για την σχολή στην οποία πρόκειται να 

φοιτήσει, να μάθει το πρόγραμμα σπουδών που θα ακολουθήσει και πολλά άλλα. 

 

4.1.–Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος, οι οποίες προκύπτουν από την 

ανάλυση των ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι φοιτητές με βάση σχετικά σχόλια που περιλαμβάνονται  στις «Ετήσιες Εσωτερικές 

Εκθέσεις» των οικείων Τμημάτων. 

Τα περισσότερα μαθήματα του Τμήματος έχουν θεωρητικό μέρος, ασκήσεις πράξης και εργαστηριακό μέρος. Οι σπουδαστές υποχρεούνται να 

παρακολουθήσουν μόνο το εργαστηριακό μέρος. Η συμμετοχή στα δύο άλλα είναι μέτρια. 

Η αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας αποτυπώνεται σε μεγάλο βαθμό στους πίνακες που δίδουν τα ποσοστά επιτυχούς 

παρακολούθησης των μαθημάτων και σ’ αυτόν που καταγράφει το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή τους ρυθμούς αποφοίτησης και το απαιτούμενο 

χρονικό διάστημα μέχρι την αποφοίτηση. Επιχειρήθηκαν επεμβάσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις της εξωτερικής αξιολόγησης : 

Τα 28 μαθήματα των κύκλων σπουδών, με αποφάσεις τις γενικής συνέλευσης, αντιμετωπίζονται πλέον ως μια οντότητα : Ένα μάθημα, ένας 

βαθμός και υποχρεωτική συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία τουλάχιστον κατά 70%. Εργασίες υπάρχουν σχεδόν παντού και ο βαθμός τους 

http://www.tm.teicrete.gr/


Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Κρήτης - Έκδοση 4η, Μάρτιος 2016 

 268 

συμμετέχει στον τελικό βαθμό. Επίσης μετά από σύσταση των εξωτερικών αξιολογητών παλιοί καθηγητές του Τμήματος διδάσκουν πλέον 

μαθήματα πρώτων εξαμήνων, όπως Θερμοδυναμική, Μηχανική και Μηχανολογικό Σχέδιο. 

Η αποτελεσματικότητα μετά τις παραπάνω επεμβάσεις είναι σαφώς βελτιωμένη αλλά παραμένει μέτρια. 

Κατά την γνώμη μας οι σημαντικότεροι λόγοι που εξηγούν τα μέτρια αποτελέσματα είναι : 

 Δυσκολία του αντικειμένου (καταγράφεται στις απαντήσεις των σπουδαστών) σε σχέση με το γενικό επίπεδο των εισαγομένων 

 Το χαμηλό επίπεδο ενδιαφέροντος  σημαντικού μέρους των σπουδαστών για το αντικείμενο:  Σπουδές πολλές φορές τελευταίας επιλογής 

που δεν επιλέχθηκαν ψύχραιμα αλλά με βάση το κριτήριο της νεοελληνικής πραγματικότητας : να περάσω κάπου, ούτως ώστε να 

δικαιωθεί η δοκιμαζόμενη οικονομικά και ψυχολογικά από το  σύστημα των εισαγωγικών οικογένεια. 

 

4.2.Αναφορά σε μεθόδους,  χρήση νέων τεχνολογιών, βοηθήματα/συγγράμματα. 

Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα που παρέχονται στους σπουδαστές είναι σημαντικά. Ιδιαιτέρως αξιόλογη θεωρείται η προσπάθεια των ηλεκτρονικών 

βοηθημάτων, την οποία πιστεύει μεγάλος αριθμός μελών ΕΠ του Τμήματος, όπως δείχνουν οι σχετικές συνεισφορές.   

Ήδη, το Τμήμα ανταποκρινόμενο στην πρόσφατη νομοθεσία έχει επίσης  καταρτίσει πίνακες με δύο τουλάχιστον προτεινόμενα εγχειρίδια ανά 

μάθημα.  

Παρ’  όλα αυτά, η κυρίαρχη στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κουλτούρα του ενός συγγράμματος, είναι η επικρατούσα και στο Τμήμα.  

Παρά το ότι αρκετοί από τους διδάσκοντες θεωρούν ότι πρέπει να περάσομε στην λογική της χρήσης πολλαπλών πηγών πληροφόρησης κάτι 

τέτοιο φαίνεται αρκετά δύσκολο. 

Ένα από τα «ισχυρά» σημεία του τμήματος αποτελεί  το γεγονός ότι αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών : 

1. Έχοντας εμπλουτίσει τα εργαστήρια με Η/Υ και εισαγάγει στην διδασκαλία πλείστων εργαστηριακών  μαθημάτων κατάλληλα πακέτα 

λογισμικού.  

2. Διατηρώντας δύο αίθουσες Η/Υ γενικής χρήσης, προσβάσιμες  μεγάλο μέρος του χρόνου από τους σπουδαστές. 

3. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο του Τμήματος, όπως ήδη αναφέρθηκε, για δημοσίευση ηλεκτρονικών σημειώσεων. 
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4. Διατηρώντας ένα αριθμό «hot spots» για ελεύθερη πρόσβαση των σπουδαστών στο διαδίκτυο.  

Τα παραπάνω έχουν δημιουργήσει μια πολύ θετική «κουλτούρα» η οποία εκτιμάται και αναγνωρίζεται από τους σπουδαστές μας και την υπόλοιπη 

κοινότητα του Ιδρύματος. 

 

4.3.Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές. 

Η πλατφόρμα eClass του Τμήματος προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στην κοινότητα του Ακαδημαϊκού 

Διαδικτύου GUNet. Σχεδόν όλα τα μαθήματα που προσφέρονται από το τμήμα διαθέτουν σελίδα στην πλατφόρμα eClass με βοηθητικά αρχεία, τις 

εργαστηριακές ασκήσεις , τις σημειώσεις του μαθήματος και την δυνατότητα για άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία σπουδαστή – καθηγητή. 

Παράλληλα διαλέξεις μαθημάτων έχουν ήδη βιντεοσκοπηθεί και προετοιμάζεται η διάθεση τους στο διαδίκτυο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.4. Διδακτικό Έργο – Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ 

 

4.1 Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος, οι οποίες προκύπτουν από την 

ανάλυση των ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι φοιτητές με βάση σχετικά σχόλια που περιλαμβάνονται  στις «Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις» 

των οικείων Τμημάτων. 

Το διδακτικό έργο του Εκπαιδευτικού προσωπικού (μόνιμο και έκτακτο) επιτελείται αποτελεσματικά. Πιο συγκεκριμένα, το ωρολόγιο πρόγραμμα 

διδασκαλίας τηρείται πιστά, όλες οι διαλέξεις και τα εργαστήρια που προβλέπονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα γίνονται σε ποσοστό πάνω από 

95%. Η ύπαρξη μεταπτυχιακών σπουδών στο τμήμα έχει δώσει περισσότερα εφόδια στο εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος για περαιτέρω 

βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του στην διδασκαλία. Το Τμήμα θεωρεί ότι η εισαγωγή της αξιολόγησης της διδασκαλίας έχει δημιουργήσει 

ένα μεγαλύτερο αίσθημα υπευθυνότητας και ευγενούς άμιλλας μεταξύ των διδασκόντων η οποία έχει οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση σ’ 

αυτόν τον τομέα. Η αυτό-αξιολόγηση έχει θετική επιρροή τόσο στους καθηγητές όσο και στους φοιτητές. Η εποικοδομητική κριτική των φοιτητών 

οδηγεί αναπόφευκτα σε βελτιωμένα πρότυπα διδασκαλίας. 

Ερωτηματολόγια για τα Θεωρητικά μαθήματα 
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Ερωτηματολόγια για τα Εργαστηριακά μαθήματα 
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4.2 Αναφορά σε μεθόδους,  χρήση νέων τεχνολογιών, βοηθήματα/συγγράμματα. 

Για τη διδασκαλία χρησιμοποιούνται διαλέξεις, μελέτες περίπτωσης (case studies), ασκήσεις πράξης και εργαστηριακές ασκήσεις. Η οργάνωση 

και η εφαρμογή του εκπαιδευτικού έργου κρίνεται ως ικανοποιητική. Κάθε εκπαιδευτικός για το μάθημα που είναι υπεύθυνος ετοιμάζει το 

αντίστοιχο πρόγραμμα διαλέξεων, ασκήσεων πράξης, εργαστηριακών ασκήσεων το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά την ύλη της κάθε διάλεξης, το 

αντικείμενο της άσκησης πράξης, το αντικείμενο της εργαστηριακής άσκησης με αντίστοιχες αναφορές στο διδακτικό βοήθημα. Στο εν λόγω 

πρόγραμμα δίνονται επίσης οι στόχοι του διδακτικού αντικειμένου και ορίζεται και ο τρόπος αξιολόγησης. Το πρόγραμμα διαλέξεων αναρτάται 

πριν από την έναρξη των μαθημάτων στην αντίστοιχη ιστοσελίδα και στην περιοχή του e-class και είναι προσβάσιμο από το σύνολο των 

φοιτητών. 

Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών αξιοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από το Τμήμα. Άλλωστε το ίδιο το αντικείμενο σπουδών του 

τμήματος βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση αφού φοιτητές και εκπαιδευτικό προσωπικό είναι πλήρως εξοικειωμένοι με τις δυνατότητες των 
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τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και τα πλεονεκτήματά τους. Η επικοινωνία εκπαιδευτικού - σπουδαστή γίνεται και μέσω του 

διαδικτύου κάνοντας χρήση όλων των δυνατοτήτων που παρέχει το διαδίκτυο όπως: 

 E-mail 

 Forums 

 Διάθεση εργασιών από τους καθηγητές, 

 Διάθεση ύλης μαθήματος από τους καθηγητές, 

 Κατάθεση εργασιών από τους φοιτητές, 

 Ενημέρωση Βαθμολογίας 

Τέτοιες δυνατότητες παρέχονται από την ηλεκτρονική πύλη του τμήματος, και την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης όπου περιέχονται 

σχεδόν όλα τα μαθήματα που διδάσκονται στο τμήμα. Θεωρούμε ότι κάνουμε πολύ καλή χρήση ΙΤ υλικού (e-class) στη διδασκαλία. Έχουμε 

σκοπό να μεγιστοποιήσουμε τη χρήση των υποδομών και των εγκαταστάσεών αυτών για να υποστηρίξουμε και να διευκολύνουμε ακόμη 

περισσότερο την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

4.3 Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές. 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος συμμετέχει σε πολλά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την 

ευρωπαϊκή κοινότητα και από εθνικούς πόρους. Στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν τόσο φοιτητές του τμήματος είτε στο πλαίσιο 

πραγματοποίησης της πτυχιακής τους εργασίας ή της πρακτικής άσκησης είτε ως αμειβόμενοι φοιτητές όσο και απόφοιτοι που εκτελούν 

μεταπτυχιακές σπουδές Ιδρύματα της χώρας ή της αλλοδαπής.  

Το τμήμα δίνει μεγάλη σημασία στις συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού. Υπάρχουν πολλές 

διαπανεπιστημιακές συνεργασίες με Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Υπάρχουν επίσης πολλές συνεργασίες με Πανεπιστήμια και ΤΕΙ στην Ελλάδα, 

όπως: 

 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
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 Πολυτεχνείο Κρήτης 

 Πανεπιστήμιο Πάτρας 

 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 ΤΕΙ Πειραιά 

 ΤΕΙ Αθήνας 

 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 

 ΤΕΙ Καβάλας 

 ΤΕΙ Λάρισας 

Με πολλά από αυτά τα Ιδρύματα στο εσωτερικό και εξωτερικό υπάρχουν κοινά ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία έχουν 

χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Η κινητικότητα των φοιτητών κρίνεται ικανοποιητική. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το Τμήμα μας είναι το πρώτο στο ΤΕΙ Κρήτης σε 

κινητικότητα φοιτητών. Επίσης, ενδεικτικό του ενδιαφέροντος του Τμήματος για την προώθηση και διευκόλυνση της κινητικότητας των 

σπουδαστών είναι το ότι το Τμήμα έχει σχεδιάσει τον οδηγό σπουδών βασισμένο σε μονάδες ECTS στα πρότυπα του ευρωπαϊκού προγράμματος 

κινητικότητας ERASMUS. Επίσης, εκδίδει τον οδηγό σπουδών και στην Αγγλική γλώσσα. Γενικά, δίνουμε μεγάλη σημασία στην κινητικότητα 

των φοιτητών μας και για το λόγο αυτό  σχεδιάζουμε μια εκστρατεία ενημέρωσης για τα σημαντικά πλεονεκτήματα αυτής της εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.4. Διδακτικό Έργο – Tμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) 

 

4.1 Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος, οι οποίες προκύπτουν από την 

ανάλυση των ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι φοιτητές με βάση σχετικά σχόλια που περιλαμβάνονται  στις «Ετήσιες Εσωτερικές 

Εκθέσεις» των οικείων Τμημάτων. 

Σύμφωνα με τις ερωτήσεις αφορούν τα μαθήματα και την διδακτική διαδικασία (ερωτήσεις με α/α 1 – 19) οι θετικές κρίσεις για τα μαθήματα 

(ερωτήσεις με α/α  1 – 4) αφορούν ένα εύρος από 54% – 72% των απαντήσεων σε όλα τα μαθήματα. Αντίθετα οι θετικές κρίσεις για την διδακτική 

διαδικασία (ερωτήσεις με α/α 5 – 19) αφορούν εύρος από 27% – 53% των απαντήσεων σε όλα τα μαθήματα. Το βασικό πρόβλημα που 

εντοπίζουμε και αφορά τις απαντήσεις σχετικά με την διδακτική διαδικασία  είναι η μικρή συμμετοχή των φοιτητών στις διαλέξεις σε σχέση με 

τον αριθμό τους. Ίσως  με συχνό σύστημα ασκήσεων ανά μάθημα να αυξηθεί ο αριθμός των φοιτητών που παρακολουθούν και πιθανά θα 

βελτιώσει λόγω αμφίδρομης σχέσης την διακύμανση των βαθμών στην ενότητα ερωτήσεων 5 – 19. Να σημειωθεί ότι προς την κατεύθυνση της 

αναβαθμισμένης  ποιοτικά  διδασκαλίας από το τμήμα  γίνεται προσπάθεια το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό να είναι αυξημένων προσόντων 

(Διδακτορικό δίπλωμα ή τουλάχιστον Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης). Γενικά, η οργάνωση και η εφαρμογή του διδακτικού έργου με βάση 

τα μέχρι τώρα δεδομένα κρίνεται ικανοποιητική. 

Όσον αφορά τώρα την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη διδασκαλία και όχι μόνο, έχει αξιοποιηθεί, μεταξύ 

άλλων που αναφέρονται και στην επόμενη ενότητα (4.2), η ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης OpenEclass και 

έχει αναβαθμιστεί η ιστοσελίδα του τμήματος. Παραταύτα σημαντική είναι η υστέρηση στην χρήση τεχνολογιών πληροφορικής από τους 

εκπαιδευτικούς αλλά κυρίως από τους φοιτητές. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις απαντήσεις των φοιτητών στο σχετικό ερωτηματολόγιο μόνο το 

28.6% των φοιτητών κάνουν συχνή η πολύ συχνή χρήση υπηρεσιών διαδικτύου. Από το τμήμα πάντως γίνεται προσπάθεια για να αυξηθεί αυτό το 

ποσοστό με βασικό άξονα την ανάθεση εργασιών στην οποία η χρήση τους είναι υποχρεωτική. 

Το πρόγραμμα σπουδών αλλά και τα περιεχόμενα των μαθημάτων του είναι σχεδιασμένα με γνώμονα τις σύγχρονες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής 

κατά κύριο λόγο αγοράς και του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα είναι σύγχρονα και κρίνονται επαρκή. Για το ίδιο 

θέμα οι γνώμες των φοιτητών είναι μοιρασμένες στις απαντήσεις τους στην σχετική ερώτηση. Όσο αφορά στην δυνατότητα εύρεση βιβλιογραφίας 

στην βιβλιοθήκη οι θετικές γνώμες  από τους φοιτητές, στην αντίστοιχη ερώτηση είναι 40.71%  Και όσο αφορά τις επισκέψεις των φοιτητών στην 

βιβλιοθήκη μόνο το 11.26% από όσους έχουν απαντήσει στα ερωτηματολόγια επισκέπτεται συχνά ή πολύ συχνά την βιβλιοθήκη και  μόνο το 
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27.99% από αυτούς είναι ικανοποιημένο από την το ερευνητικό υλικό που θα βρει για εργασίες κλπ. 

 

4.2 Αναφορά σε μεθόδους, χρήση νέων τεχνολογιών, βοηθήματα/συγγράμματα. 

Το σύνολο του ΕΠ του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τις διαθέσιμες νέες τεχνολογίες για την ενίσχυση της διδασκαλίας των 

μαθημάτων που προσφέρει στους φοιτητές του. Γίνεται χρήση βιντεοπροβολέων (video projectors) παράλληλα με τους διαθέσιμους ασπροπίνακες 

(white boards) ενώ διαθέτει ασύρματο δίκτυο (wi-fi) σε όλες σχεδόν τις αίθουσες διδασκαλίας. Σε ορισμένες ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες 

υπάρχουν και βιντεοκάμερες μέσω των οποίων μπορεί να μεταδοθούν ζωντανά οι διαλέξεις (παραδόσεις μαθημάτων) σε άλλες αίθουσες του 

ιδρύματος ακόμα και σε διαφορετικές πόλεις τις οποίες μπορούν να παρακολουθήσουν και φοιτητές άλλων τμημάτων. Το τμήμα συμμετέχει 

ενεργά και στην πιλοτική εφαρμογή του Ιδρύματος που αφορά τη βιντεοσκόπηση των διαλέξεων ώστε αυτές να γίνουν διαθέσιμες μέσω του 

διαδικτύου στους φοιτητές του και όχι μόνο. Χρησιμοποιεί ενισχυτικά την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Ιδρύματος OpenEclass 

μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα αφενός στον εκπαιδευτικό να παρέχει συμπληρωματικές, βοηθητικές πληροφορίες που αφορούν στο 

μάθημα και όχι μόνο, να παρουσιάζει παραδείγματα, ασκήσεις, συνδέσμους, επιπρόσθετη βιβλιογραφία κλπ, να αναθέτει εργασίες, προβλήματα 

και ασκήσεις στους φοιτητές, να παρουσιάζει σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν στην εξέλιξη του μαθήματος και αφετέρου στον φοιτητή να 

υποβάλλει ερωτήσεις, απορίες και να απαντά σε τυχόν ερωτήσεις ή να λύνει προβλήματα και ασκήσεις που του έχουν ανατεθεί. Το τμήμα διαθέτει 

επίσης και διαδραστικό πίνακα, εξειδικευμένο λογισμικό εγκατεστημένο σε σύγχρονους υπολογιστές στο οποίο εκπαιδεύονται οι φοιτητές του 

κατά τη παρακολούθηση των προσφερόμενων από αυτό εργαστηριακών μαθημάτων. 

 

4.3.Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές. 

Οργανώνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα εκπαιδευτικές εκδρομές (Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες,  Εργοστάσιο Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Πτολεμαΐδα, - (Κέντρο διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Καρδία Πτολεμαΐδας), μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, 

κ.α.); σεμινάρια στα οποία συμμετέχουν, ως προσκεκλημένοι του τμήματος,  υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και στα οποία δίδεται η 

δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους φοιτητές να ενημερωθούν για τις νέες μεθόδους και πρακτικές που αφορούν σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης 

αλλά και της παραγωγής; συνέδρια  όπως, το πιο πρόσφατο (Μάιος του 2014), 18ο συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων με  τίτλο 

«Περιφερειακή Εξειδίκευση και Επιχειρηματικότητα» που έχουν σαν στόχο να φέρουν σε επαφή τους Ακαδημαϊκούς Ερευνητές αλλά και τους 
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φοιτητές με Επιχειρηματίες και Επαγγελματίες και επιδίωξη την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, τη παρουσίαση των νέων ιδεών, εργαλείων, 

υποδειγμάτων και παραδειγμάτων για  την ενδυνάμωση, την ενίσχυση αλλά και τη βελτίωση  επιχειρηματικών λειτουργιών – διαδικασιών αλλά 

και τον εμπλουτισμό των γνώσεων των φοιτητών στα επιμέρους θέματα. 

Ενθαρρύνεται η συμμετοχή των φοιτητών σε προγράμματα ανταλλαγής όπως κυρίως το «ERASMUS» μέσω του οποίου οι φοιτητές μας αποκτούν 

εμπειρίες ακαδημαϊκής ζωής σε άλλες χώρες της Ευρώπης ενώ αρκετοί από τους φοιτητές μας επιλέγουν να κάνουν τη πρακτική τους  εξάσκηση 

μέσω αυτού του προγράμματος (και όχι μόνο) σε χώρες του εξωτερικού. Αντίστοιχα, ξένοι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα του 

τμήματος που διδάσκονται κανονικά στην Αγγλική με ταυτόχρονη δυνατότητα παρακολούθησης αυτών των διαλέξεων από έλληνες φοιτητές εάν 

αυτοί το επιθυμούν. Οι ανταλλαγές στα πλαίσια του προγράμματος «ERASMUS» δεν περιορίζονται μόνο στους φοιτητές. Πολλά μέλη του ΕΠ 

του τμήματος προσκαλούνται από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του Εξωτερικού και δίνουν διαλέξεις σε αυτά, επικοινωνούν με τους συναδέλφους 

αυτών των ιδρυμάτων και ανταλλάσουν απόψεις που αφορούν την ακαδημαϊκή λειτουργία των τμημάτων, τη αναμόρφωση και συντονισμό των 

προγραμμάτων σπουδών τους στα πλαίσια μιας ενιαίας ευρωπαϊκής οικονομίας. Αντίστοιχα, συνάδελφοι από αυτά τα ιδρύματα προσκαλούνται 

για να δώσουν διαλέξεις στο ΤΕΙ Κρήτης. Παράλληλα αναπτύσσονται και άλλων ειδών συνεργασίες που αφορούν σε υποβολή κοινών προτάσεων 

σε χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ IV.4. Διδακτικό Έργο – Tμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

4.1 Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος, οι οποίες προκύπτουν από την 

ανάλυση των ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι φοιτητές με βάση σχετικά σχόλια που περιλαμβάνονται  στις «Ετήσιες Εσωτερικές 

Εκθέσεις» των οικείων Τμημάτων. 

 (Α) Οι ΠΦ επεσήμαναν την ανάγκη τους να «έρχονται σε πλησιέστερη επαφή» με τους διδάσκοντες. Όχι μόνο «καθ’ έδρας διδασκαλία». Εδώ 

σημαντικό ρόλο αποδείχθηκε ότι μπορεί να διαδραματίσουν οι «ώρες γραφείου» των διδασκόντων καθώς επίσης και ο συνδυασμός της χρήσης 

του μοναδικού «δυναμικού» διδακτικού εργαλείου που είναι ο «Πίνακας» με τα σύγχρονα όπως video-προβολές ή eclass. 

(Β) στα θετικά σημεία για το περιεχόμενο των μαθημάτων περιλαμβάνεται η «πρακτική» (έως επαγγελματική σε ορισμένες περιπτώσεις) φύση 

τους ενώ στα αρνητικά σε ευτυχώς λίγες περιπτώσεις το «απαξιωμένο» περιεχόμενο «κουρασμένων» διδασκόντων. 
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4.2. Αναφορά σε μεθόδους,  χρήση νέων τεχνολογιών, βοηθήματα/συγγράμματα. 

Πολύ χρήσιμη έκριναν οι ΠΦ την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass στην οποία όλοι οι διδάσκοντες, μέλη ΕΠ και έκτακτοι 

συνάδελφοι έχουν «ανοίξει» αντίστοιχα των αναθέσεων τους μαθήματα, τα οποία ενημερώνουν συστηματικά. Επίσης μέσω eclass η επικοινωνία 

ΠΦ-διδασκόντων γίνεται περισσότερο παραγωγική και φυσικά διαφανέστερη. Το Αναλυτικό Διάγραμμα Μελέτης (ΑΔΜ) που προβλέπεται και 

από την νομοθεσία έχει καθιερωθεί στο Τμήμα και συμβάλλει στον ουσιαστικό προγραμματισμό του προσωπικού ακαδημαϊκού ημερολογίου των 

φοιτητών. 

Ορισμένοι συνάδελφοι χρησιμοποιούν και προχωρημένες τεχνικές λειτουργίες του eclass όπως για παράδειγμα την δημιουργία ασκήσεων 

πολλαπλής επιλογής ή ανοικτές ή μικτές κλπ. 

 

4.3. Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές. 

Μία από τις καινοτομίες στο διδακτικό έργο του ΠΠΣ είναι και τα σύγχρονα λογισμικά (ERPs) υποστήριξης της σύνολης λειτουργίας των 

επιχειρήσεων και οργανισμών παγκοσμίως στα οποία εκπαιδεύονται και οι φοιτητές μας (πχ. SAP). 

Εντούτοις, πιστεύουμε ότι οι καινοτομίες, καταρχήν σε ερευνητικό επίπεδο, θα προέλθουν από το συλλογικό ερευνητικό μας έργο, με «όχημα» 

προς το παρόν το ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική και αργότερα το Ερευνητικό μας Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. 

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται τα τελευταία χρόνια, με στόχο να γίνει θεσμός, τα θερινά σχολεία που διοργανώνουμε σε γνωστικά πεδία όπως 

Leadership or Internal Audit – Managerial Accounting. 

Το τελευταίο έτος, δηλ. το πρώτο μετά την συγχώνευση (2013-’14) πραγματοποιήσαμε (και ήδη ετοιμάζουμε τις επόμενες σε εξαμηνιαία βάση) 

Ημερίδα Σ.Δ.Ο. «Η Κρίση φέρνει και Ευκαιρίας» με επιστημονική και οργανωτική επιμέλεια ειδικής Καθηγήτριας του Τμήματος, και 

καλεσμένους επιτυχημένους επιχειρηματίες της περιφέρειας Κρήτης και όχι μόνο. Με επίτιμο καλεσμένο τον Ολυμπιονίκη μας Ν.Κακλαμανάκη 

να παρουσιάζει στο κατάμεστο αμφιθέατρο των περίπου 500 καθισμένων φοιτητών τον «αγώνα» του χωρίς να περιμένει «πολλά» από «έξω», η 

Ημερίδα κρίθηκε επιτυχημένη από τους ίδιους τους φοιτητές που την αξιολόγησαν αφού ήλθαν σε επαφή με (ενδεχομένως) μελλοντικούς 

διευθυντές τους που τους ανέλυσαν «βιώματα» καθημερινής επαγγελματικής πρακτικής. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.4. Διδακτικό Έργο – Tμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Άγιος Νικόλαος) 

4.1 Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος, οι οποίες προκύπτουν από την 

ανάλυση των ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι φοιτητές με βάση σχετικά σχόλια που περιλαμβάνονται  στις «Ετήσιες Εσωτερικές 

Εκθέσεις» των οικείων Τμημάτων. 

Η διαδικασία αξιολόγησης των καθηγητών από τους φοιτητές εφαρμόζεται στο νέο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Άγιος Νικόλαος) του Τ.Ε.Ι. 

Κρήτης από την έναρξη λειτουργίας του (Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014) και πραγματοποιείται στο τέλος κάθε διδακτικού εξαμήνου. Η 

αξιολόγηση λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της πρώτης εξεταστικής περιόδου πριν την διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης του κάθε μαθήματος. 

Η χρήση διδακτικών μεθόδων γίνεται κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος. Οι συνήθεις μέθοδοι διδασκαλίας που 

χρησιμοποιούνται είναι οι παρακάτω: 

 Διαλεκτική 

 Διαδραστική 

 Συνεργατική 

 Μαιευτική (Σωκρατική Μέθοδος) 

Παράλληλα στην διδασκαλία χρησιμοποιούνται νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. 

Ως προς το περιεχόμενο των μαθημάτων, το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος  έχει σχεδιαστεί το Σεπτ. του 2013 και περιλαμβάνει σαφή 

μαθησιακά αποτελέσματα και στόχους ανά μάθημα. Η διαφοροποίηση του Τμήματός μας εδράζει στη φιλοσοφία οργάνωσης και λειτουργίας του, 

με επίκεντρο το φοιτητή όσον αφορά στην παρεχόμενη εκπαίδευση και στη δημιουργία και διάχυση σύγχρονης γνώσης μέσω των ερευνητικών 

του δραστηριοτήτων και των σύγχρονων υποδομών του.  Επίσης, υπάρχει επιτροπή ΟΜΕΑ αποτελούμενη από όλα τα μέλη ΕΠ του τμήματος η 

οποία έχει ως στόχο να παρακολουθεί να βελτιώνει και να εξελίσσει το πρόγραμμα σπουδών.  Για τα απόμενα ακαδημαϊκά έτη έχει αποφασιστεί 

από την ΟΜΕΑ πως σε ετήσια βάση οι καθηγητές του Τμήματος είναι υποχρεωμένοι να αναβαθμίζουν τις διδακτικές τους μεθόδους σε 

συνεργασία με την ΟΜΕΑ. 
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4.2 Αναφορά σε μεθόδους,  χρήση νέων τεχνολογιών, βοηθήματα/συγγράμματα. 

 Χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-class. Την πρώτη βδομάδα κάθε εξαμήνου στην περιοχή του κάθε μαθήματος στο E-Class 

αναρτώνται το σύνολο των αναλυτικών παρουσιάσεων (Powerpoint) του μαθήματος, οι εργασίες που οι φοιτητές πρέπει να 

πραγματοποιήσουν στο μάθημα, η ύλη των μαθημάτων, η αναλυτική περιγραφή του μαθήματος και οι τίτλοι των διαλέξεων διδασκαλίας 

του εξαμήνου.  Έτσι διασφαλίζεται ότι οι φοιτητές έχουν άμεση πρόσβαση και γνώση στην ύλη του κάθε μαθήματος που πρόκειται να 

παρακολουθήσουν. Επιπλέον, στο e-class αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή βιβλία, άρθρα, σύνδεσμοι, βίντεο και κάθε τύπου βοηθητικό 

υλικό που αφορά το μάθημα.   

 Σε κάθε μάθημα υπάρχουν τουλάχιστον δύο συγγράμματα. Στην πλειοψηφία των μαθημάτων μοιράζονται και σημειώσεις. Στο σύνολο των 

μαθημάτων δίνεται υλικό στους φοιτητές από ιστοσελίδες ή / και από Ακαδημαϊκές Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες (π.χ.: ScienceDirect, Heal-

Link).  

 Επίσης, στα μαθήματα του τμήματος γίνεται χρήση video-διαλέξεων για συμπληρωματική μελέτη από τους φοιτητές.  

 

4.3.Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές. 

Αρκετά μαθήματα είναι διαθέσιμα στους φοιτητές μας σε μορφή βίντεο (Βιντεοδιαλέξεις), ώστε να μπορούν να τα παρακολουθούν όποτε το 

επιθυμούν ακόμα κι από το σπίτι τους. Επίσης, παράλληλα με τη θεωρία οι φοιτητές μας διδάσκονται σύγχρονα εργαλεία και λογισμικά που θα 

τους φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα και θα τους διαφοροποιήσουν στην αγορά εργασίας. Οι εργασίες των μαθημάτων είναι ατομικές είτε ομαδικές για 

να προωθήσουν την συνεργασία και συνδέονται όχι μόνο με την κατανόηση της ύλης του μαθήματος αλλά και με τις απαιτήσεις της αγοράς, οπότε 

και αποτελούν σημαντικό στοιχείο του βιογραφικού κάθε αποφοίτου μας. Το ίδιο ισχύει και με την υποχρεωτική 6μηνη πρακτική άσκηση και τη 

διπλωματική εργασία.  

Παράλληλα οι καθηγητές του τμήματος χρησιμοποιούν όλες τις νέες τεχνολογίες όπως email, skype, eclass, dropbox, πλατφόρμα ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης (eclass) κτλ. ώστε να μπορούν ανά πάσα στιγμή να επικοινωνούν με τους φοιτητές.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.4. Διδακτικό Έργο – Tμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων 

4.1 Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος, οι οποίες προκύπτουν από την 

ανάλυση των ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι φοιτητές με βάση σχετικά σχόλια που περιλαμβάνονται  στις «Ετήσιες Εσωτερικές 

Εκθέσεις» των οικείων Τμημάτων. 

Α. Η βασική διδακτική μέθοδος  που εφαρμόζεται για τα θεωρητικά μέρη των μαθημάτων είναι η διάλεξη και σε μικρότερο βαθμό άλλες 

μέθοδοι όπως η εργασία σε ομάδες εντός και εκτός διδακτικής αίθουσας, η  έρευνα της βιβλιογραφίας, η μελέτη περιπτώσεων, η συζήτηση κλπ. 

Γενικά οι διδακτικές μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν  επαφίενται στην κρίση των διδασκόντων, οι περισσότεροι όμως αξιοποιούν πολλαπλές 

μεθόδους. Θα ήταν σκόπιμο πάντως να υπάρχει διοργάνωση εκ μέρους της Σχολής, σε τακτά χρονικά διαστήματα σεμιναρίων για το προσωπικό, 

όπου θα ενημερώνονται για την διδακτική και τις νέες ή πρωτοπόρες μεθόδους της. 

Όσον αφορά τα εργαστήρια η διάλεξη έχει πολύ μικρότερο ρόλο, και περιορίζεται σε μικρής διάρκειας περίληψη του θεωρητικού υπόβαθρου που 

απαιτείται. Στα εργαστηριακά μαθήματα εφαρμόζονται πολλές διδακτικές μέθοδοι, οι κατάλληλες για κάθε τύπο και στόχο εργαστηρίου.  

Σε αρκετά μαθήματα (28 από τα 42) η διδασκαλία συνεπικουρείται από την χρήση του e-class.  

Σε μερικά μαθήματα υπάρχουν και βιντεοσκοπημένες διαλέξεις.  

Σε λίγα μαθήματα –λιγότερα από όσο θα έπρεπε- πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και εγκαταστάσεις, 

και σε φυσικά περιβάλλοντα. 

Ισχυρό σημείο της διδασκαλίας, είναι ο τεχνολογικός της χαρακτήρας. Οι σπουδαστές έρχονται σε επαφή με νέες τεχνολογίες της επιστήμης τους 

τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά μέσω των εργαστηρίων αλλά κυρίως  μέσω των συνεργασιών που συνάπτονται μεταξύ του τμήματος και 

φορέων έρευνας και /η επιχειρηματικότητας.  

 

Β. Η ύλη – το περίγραμμα μαθημάτων - μπορεί να αλλάξει όταν γίνονται αναμορφώσεις του προγράμματος σπουδών – περίπου ανά διετία. Η 

τελευταία αναμόρφωση (που έγινε Αύγουστο του 2013) ακολούθησε την σύμπτυξη των δύο προηγούμενων τμημάτων της σχολής σε ένα, το 

τμήμα «Τεχνολόγων Γεωπόνων» που λειτουργεί σήμερα. Η επόμενη αναμόρφωση αναμένεται να γίνει το 2015.  

Το πρόγραμμα που διαμορφώθηκε τον Αύγουστο του 2013, προήλθε από τη συγχώνευση των προγραμμάτων των δύο προηγούμενων τμημάτων  
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δηλαδή το «Φυτικής Παραγωγής» και το  «Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας» τα οποία παραμένουν σαν κατευθύνσεις του νέου 

τμήματος, ενώ δημιουργήθηκε και μια νέα κατεύθυνση «Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων» που αναμένεται να επιλεγεί από τους πρώτους 

φοιτητές το Σεπτέμβριο του 2015. Η αναμόρφωση του προγράμματος περιελάμβανε αλλαγές (προσθήκες ή αφαιρέσεις) διδακτικών αντικειμένων 

ή και ολόκληρων μαθημάτων.  

Οι περισσότεροι διδάσκοντες δηλώνουν ότι επικαιροποιούν τις διαλέξεις των μαθημάτων τους κάθε φορά που τα διδάσκουν, ενώ μετά από 2 ή 3 

φορές κάνουν μεγαλύτερης έκτασης βελτιώσεις, βασιζόμενοι στις επιστημονικές εξελίξεις, τα μηνύματα της αγοράς, τις απαιτήσεις των καιρών 

και φυσικά συνυπολογίζοντας τα μηνύματα που προέρχονται από τους φοιτητές είτε μέσω προσωπικής επικοινωνίας είτε μέσω των 

ερωτηματολογίων.   

 

4.2  Αναφορά σε μεθόδους,  χρήση νέων τεχνολογιών, βοηθήματα/συγγράμματα. 

Μέθοδοι διδασκαλίας: 

 Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται κατά την θεωρητική αλλά κυρίως κατά την εργαστηριακή 

διδασκαλία των μαθημάτων: 

 η εργασία σε ομάδες, 

 η κατάστρωση και εκτέλεση πειραμάτων, 

 η καταγραφή, επεξεργασία και αξιολόγηση αποτελεσμάτων, 

 η εκπαίδευση στην χρήση μηχανημάτων, μεθόδων και τεχνικών σε πραγματικές συνθήκες και σε πραγματικό χρόνο, 

 η αναγνώριση φυτών, εντόμων, ασθενειών, κλπ με τη χρήση πραγματικών δειγμάτων 

 η φροντίδα και συντήρηση καλλιεργειών, ο σχεδιασμός κήπων  κλπ 

 αξιοποίηση συλλογών φυτών herbarium, εντόμων, ασθενειών 

 χρήση συσκευών υψηλής τεχνολογίας όπως HPLC, μετρητών φωτοσύνθεσης, και φθορισμού χλωροφύλλης, κυρίως για την εκπόνηση 

πτυχιακών εργασιών  
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 εφαρμογή ειδικών μεθόδων καλλιέργειας (in vitro, aquaculture, υδροπονίας)  

 

Χρήση νέων τεχνολογιών 

Η χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών περιλαμβάνει τη χρήση υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία ( π.χ. με power point), την αξιοποίηση 

των ηλεκτρονικών σημειώσεων, την όλο και μεγαλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων  που παρέχει η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

eClass, την εκτεταμένη επικοινωνία και διεκπεραίωση εκπαιδευτικών θεμάτων, την ενθάρρυνση των φοιτητών να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες της βιβλιοθήκης,  να ερευνούν, να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να αξιοποιούν διαδικτυακές πηγές για   την εκπαίδευσή τους. 

Τα συγγράμματα προσφέρονται μέσω του ΕΥΔΟΞΟΥ και είναι εφικτό σε κάθε διδάσκοντα να προτείνει νέο σύγγραμμα κάθε έτος εφόσον έχει 

κυκλοφορήσει στην αγορά. Επιπλέον οι διδάσκοντες προτείνουν πολλαπλά συγγράμματα από την ελληνική αλλά κυρίως από την διεθνή 

βιβλιογραφία, όμως στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος δεν υπάρχουν όλα τα προτεινόμενα, ή υπάρχουν πολύ λίγα αντίτυπα.  

 Όλοι οι διδάσκοντες προσφέρουν τόσο στις διαλέξεις τους όσο και στις εργαστηριακές ασκήσεις, ελεύθερα φύλλα (hand outs) με περίληψη του 

μαθήματος και / ή επιπλέον πληροφορίες.   

Σε πολλά μαθήματα προσφέρονται στους φοιτητές μέσω του e-class πολλές διδακτικές πληροφορίες, σημειώσεις, επικοινωνία και 

προσωποποιημένη ενημέρωση.  

Σε 10 μαθήματα υπάρχουν διαθέσιμες και ηλεκτρονικές σημειώσεις στο διαδυκτιακό τόπο της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος 

 

4.3.Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές. 

Συμμετοχή των φοιτητών σε καινοτόμες ερευνητικές δραστηριότητες: Οι δραστηριότητες των μελών ΔΕΠ του τμήματος που αφορούν σε 

καινοτόμες έρευνες ή πρακτικές αποτελούν τομέα δραστηριοποίησης και των φοιτητών που συμμετέχουν με διάφορους τρόπους σε αυτές. Αυτό 

γίνεται μέσω της πτυχιακής τους – ερευνητικής -  εργασίας ή της πρακτικής τους άσκησης στα εργαστήρια του τμήματος ή ακόμη και μέσω της 

εργασίας τους ως αμειβόμενοι φοιτητές στα ερευνητικά προγράμματα, και έτσι προσεγγίζουν τις πιο σύγχρονες μεθόδους άσκησης της γεωπονίας . 

Ενδεικτικά αναφέρονται τομείς έρευνας όπου συμμετέχουν και φοιτητές:   

 Καινοτόμες προσεγγίσεις για την καταπολέμηση του Δάκου της Ελιάς.  
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 Την ανανέωση ή και αντικατάσταση του Κρητικού αμπελώνα. 

 Καινοτόμες εφαρμογές σε πεδία όπως Βιολογική καλλιέργεια 

 Σύσταση Εταιρίας Τεχνοβλαστού (Spin-off) για τη δημιουργία Φορητής Μονάδας Ανακύκλωσης Οργανικών Στερεών. 

 Δημιουργία καινοτόμων υλικών για απορρύπανση, 

 Ιχνηλασιμότητα προϊόντων που διατίθενται προς κατανάλωση. 

 

Αξιοποίηση των συνεργασιών των μελών ΕΠ με τον παραγωγικό τομέα για την εκπαίδευση των φοιτητών.  

Η συμμετοχή των φοιτητών σε επιχειρήσεις για την πρακτική τους άσκηση, πέρα από το άμεσο όφελος, ανατροφοδοτεί το εκπαιδευτικό 

σύστημα με τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς και επιτρέπει την ταχύτερη προσαρμογή του, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των 

πληροφοριών από τα μέλη ΕΠ. 

Κινητικότητα Erasmus 

Η κινητικότητα των φοιτητών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για ένα ή και δύο εξάμηνα στο πλαίσιο 

του προγράμματος Erasmus είναι αυξανόμενη. Η κινητικότητα αλλοδαπών φοιτητών από διάφορα πανεπιστήμια προς το Τμήμα είναι αρκετά 

μεγάλη, περίπου 5 φοιτητές ανά εξάμηνο. Κάπως λιγότεροι είναι οι καθηγητές που επισκέπτονται το τμήμα ή τα μέλη ΕΠ του τμήματος που 

επισκέπτονται ξένα Πανεπιστήμια (2-3 ανά εξάμηνο)  

Εκπόνηση  μεταπτυχιακού ή διδακτορικού 

Μέλη ΕΠ του Τμήματος επιβλέπουν μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς φοιτητές, σε συνεργασία όμως με Πανεπιστήμια του εξωτερικού 

όπως το Cranfield University. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.4. Διδακτικό Έργο – Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας 

4.1 Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος, οι οποίες προκύπτουν από την 

ανάλυση των ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι φοιτητές με βάση σχετικά σχόλια που περιλαμβάνονται στις «Ετήσιες Εσωτερικές 

Εκθέσεις» των οικείων Τμημάτων. 

Οι διδάσκοντες αξιολογούνται από τους διδασκόμενους μέσω των σχετικών ερωτηματολογίων της ΑΔΙΠ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των 

διδασκόντων από τους φοιτητές αναλύονται στατιστικής ανάλυσης και είναι αντικείμενο απευθείας συζητήσεων με τους διδάσκοντες κυρίως αλλά 

και τους διδασκόμενους. Θετικό στοιχείο είναι η αμεσότητα της επικοινωνίας μεταξύ των διδασκόντων, που επιτρέπει διορθωτικές κινήσεις. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις έχει διαπιστωθεί ότι η προσήνεια και η φιλικότητα των διδασκόντων είναι κύριο χαρακτηριστικό που διαμορφώνει τις 

απόψεις των φοιτητών, εμφανίζεται δηλαδή ένα είδος «συναισθηματικής» επικοινωνίας όπου οι διδασκόμενοι εκτιμούν κυρίως τη στάση των 

διδασκόντων. Σε σχέση με το περιεχόμενο των μαθημάτων διαπιστώνεται ότι εκείνα που έχουν ισχυρή «διαιτολογική ταυτότητα¨, δηλαδή 

θεωρούνται επαγγελματικά εργαλεία, έχουν μεγαλύτερη αποδοχή. Το κύριο θέμα για την διδασκαλία φαίνεται να είναι η έγκειρη παροχή των 

σημειώσεων ή/και η ανάρτησή τους στο e-class. 

Από την πλευρά των διδασκόντων, ένας πολύ μικρός αριθμός έκτακτων διδασκόντων έχει αντιμετωπίσει την διαδικασία αξιολόγησης ως κίνηση 

που θίγει την αυτονομία της διδασκαλίας τους. Η διαθεσιμότητα των καθηγητών , με εντολή του Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης, αναρτάται στο 

διαδίκτυο και γενικά τηρείται από τους καθηγητές και τους φοιτητές. Ορισμένοι καθηγητές θυροκολλούν τις ανακοινώσεις για τα διαθεσιμότητά 

τους, για διευκόλυνση των φοιτητών. Κύριο θετικό στοιχείο είναι η υψηλή διαθεσιμότητα του προσωπικού και των διδασκόντων στους φοιτητές. 

Το Τμήμα λειτουργεί καθημερινά, συνεχώς από τις 09.00΄ έως τις 19.00΄. 

Οι φοιτητές φαίνονται να συμμετέχουν ενεργά στις σπουδές, π.χ. σε ποσοστό 60-95% κάθε τάξης, στις εξετάσεις. Γενικά, τα ποσοστά επιτυχίας 

των φοιτητών στις εξετάσεις είναι στην περιοχή του 25-75%. Το Τμήμα Διατροφής-Διαιτολογίας του ΤΕΙ Κρήτης, μέσω της συστηματικής 

εργασίας της Γραμματείας του και προσωπικής εργασίας των μελών του ΕΠ, προχωρεί τακτικά  σε καταγραφή, της προόδου των σπουδαστών – 

χρόνος αποφοίτησης και τι τον επηρεάζει, αλλά και της απασχολησιμότητας των αποφοίτων και ενημερώνει τους φοιτητές και την ΜΟΔΙΠ/ΑΔΙΠ, 

ενδεικτικά: 

1). Georgios A. Fragkiadakis, Vassilis Zafiropulos, Anastasia Markaki, Aspasia Spyridaki, Nikolaos Thalassinos, Petros Dimitropoulakis, 

Grigorios Kyriakidis (2013) Some determinants of studies success in tertiary technological-education students - A case study. Twentieth 

International Conference on Learning, University of the Aegean, Rhodes, Greece, 11th-13th July 2013 (accepted for presentation as a full paper). 
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2). Georgios A. Fragkiadakis, Vasillios Zafiropulos, Aspasia Spyridaki, Anastasia Markaki, Grigorios Kyriakidis, Aggeliki Papadaki, 

Christophoros Papandreou (2012). Employment of nutrition-dietetics tertiary technological-education graduates - a case study. Proceedings of the 

8th International Conference on Education Educational Leadership and Management, Research and Training Institute of East Aegean (INEAG) & 

National & Kapodistrian University of Athens, Samos Island Greece, July 05-07, 2012. Editor: Chrysovaladis Prachalias, ISBN: 978-618-5009-05-

2, ISSN: 17-92-3867, pp. 477-483. 

 

4.2  Αναφορά σε μεθόδους, χρήση νέων τεχνολογιών, βοηθήματα/συγγράμματα. 

Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών χρησιμοποιούνται εκτενώς στο Τμήμα. Τα περισσότερα μαθήματα παρέχουν υλικό μέσω του 

ιστοτόπου του Τμήματος ενώ χρησιμοποιείται το e-class και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Διαθέτουμε δύο εργαστήρια διδασκαλίας υπολογιστών 

αλλά και μαθημάτων μέσω των υπολογιστών και εξοπλισμό τηλεδιάσκεψης. Σε όλα τα αμφιθέατρα οι παρουσιάσεις γίνονται με ηλεκτρονικό 

σύστημα. Σε όλα τα εργαστήρια οι παρουσιάσεις μπορούν να γίνονται και με ηλεκτρονικό σύστημα. Η υποβολή εργασιών σε συστήματα όπως το 

e-class. Στο ΤΕΙ Κρήτης λειτουργούν οι πιo κάτω πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (LMS): 

 Εξυπηρετητής νέας έκδοσης (πλατφόρμα Open eClass του GUNET). Υπάρχουν μαθήματα του τμήματος ΕΠΠ και του Τομέα Επιστήμης 

Υπολογιστών. Από τον Σεπτέμβριο 2010 είναι ο κεντρικός εξυπηρετητής του ΤΕΙ Κρήτης. Η πιστοποίηση των χρηστών γίνεται από την 

Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου του ΤΕΙ Κρήτης. 

 Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης «e-class»/ «Open eClass» του GUNET:  H συγκεκριμένη πλατφόρμα «e-class» είναι η πρόταση 

του ακαδημαϊκού διαδικτύου GUNET για την υποστήριξη των υπηρεσιών ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

(http://teledu.teicrete.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=14&Itemid=28). 

 

Η επικοινωνία των φοιτητών με τον διδάσκοντα γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με e-class. Στο ΤΕΙ Κρήτης έχουν διαμορφωθεί 

κατάλληλα αίθουσες (http://teledu.teicrete.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=15&Itemid=29) που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης και είναι εφοδιασμένες με αντίστοιχα συστήματα για την υλοποίηση μαθημάτων σύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης. Τέτοιες αίθουσες υπάρχουν στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος:  

•στο Ηράκλειο (αίθουσα σεμιναρίων ΣΤΕΦ / 20 άτομα, αίθουσα συσκέψεων της βιβλιοθήκης / 20 άτομα) 
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•στα Χανιά (εργαστήριο τηλεπικοινωνιών COMNETTA / 10 άτομα, βιβλιοθήκη) 

•στη Σητεία και  

•στο Ρέθυμνο, όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μαθήματα.  

 

Βοηθήματα και μάλιστα βιβλία διατίθενται σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα εξελίσσονται ανά έτος. Διατίθενται 

από τη βιβλιοθήκη, τη γραμματεία του Τμήματος και τους διδάσκοντες. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα εξελίσσονται ανά έτος μέσω των αποφάσεων 

της ΓΣ του Τμήματος και των κονδυλίων που μας διατίθενται για την αγορά τους. Διατίθενται από τη βιβλιοθήκη, τη γραμματεία του Τμήματος 

και τους διδάσκοντες. Η συγγραφή διδακτικών σημειώσεων δεν αποζημιώνεται, κάτι που θα βοηθούσε την ταχύτερη ανανέωσή τους. Τα 

βοηθήματα διατίθενται στην αρχή αλλά και κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αναλόγως των παραλαβών από τους εκδοτικούς οίκους και της 

λειτουργίας των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. Τα τελευταία χρόνια με το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ, διατίθενται και απευθείας από τα 

βιβλιοπωλεία. Υπολογίζουμε ότι πάνω από το 80% της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα.. 

Στο Τμήμα παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων, μέσω των ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών και των βάσεων 

δεδομένων στις όποιες έχει πρόσβαση το ίδρυμα. Δοκιμάσαμε να αξιολογήσουμε την αξιοποίηση της βιβλιοθήκης από τους φοιτητές και το 

προσωπικό. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε άρθρα που διατέθηκαν στην ΜΟΔΙΠ?ΑΔΙΠ: (Maria Kampouraki, Aikaterini Papathanasaki, 

Nikos Thalassinos, and Georgios A. Fragkiadakis, 2011. An intervention to increase books borrowing and internet searches in a Nutrition-Dietetics 

department library. 3rd Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference - QQML 2011, National Hellenic Research 

Foundation, Athens, Greece, May 24-27 2011, Conference Proceedings CD; Papers section (Kampouraki), pp. 1-3, CD edited and web developed 

by Anthi Katsirikou (University of Piraeus Library, Greece), επίσης (Maria Kampouraki, Nikos Thalassinos, and Georgios A. Fragkiadakis, 2010. 

Books circulation and teaching support: a case study in a Nutrition-Dietetics department library. In "NEW TRENDS IN QUALITATIVE AND 

QUANTITATIVE METHODS IN LIBRARIES", selected papers presented at the 2nd Qualitative & Quantitative Methods in Libraries. 

Proceedings of the International Conference on QQML2010, (http://www.worldscibooks.com/compsci/8144.html), held at Chania, Crete, Greece, 

25 - 28 May 2010. Edited by Anthi Katsirikou (University of Piraeus Library, Greece) & Christos Skiadas (Technical University of Crete, Greece), 

World Scientific Publishing, and ISBN: 978-981-4350-30-3(eBook), pp. 439-442). 

Θετικό στοιχείο του Τμήματος είναι η συνεχής εξέλιξη και ο εμπλουτισμός των βοηθημάτων στην οποία επιδιδόμαστε. Επίσης, η καταγραφή και 
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παρακολούθηση της χρήσης της βιβλιοθήκης. Αρνητικό στοιχείο είναι πως υπάρχουν ενδείξεις μη επαρκούς χρήσης των προσφερόμενων 

βοηθημάτων/βιβλίων από τους σπουδαστές, αλλά αναζήτησης παλαιών σημειώσεων ή τυποποιημένων απαντήσεων σε παλαιά θέματα. 

 

4.3.Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές. 

Το περιεχόμενο των μαθημάτων στην λεπτομέρεια του αναπροσαρμόζεται συνεχώς. Γίνεται ευρεία χρήση Η/Υ και βιντεοπροβολέων στη 

διδασκαλία. Το Τμήμα διαθέτει ένα ΕΤΠ με ειδικότητα πληροφορικής. Σε σχέση με τα διαθέσιμα μέσα και υποδομές: 

Αίθουσες διδασκαλίας: Επαρκείς, συνολικά το κτίριο, μαζί με τις γραμματείες και τον περίβολο προσφέρει 5.500 m2. 

(α) Αριθμός και χωρητικότητα: 8 (7 Χ100 άτομα και 1Χ200) 

(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα: Εξαιρετική. 

(γ) Βαθμός χρήσης: 70-100%. 

(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του υποστηρικτικού εξοπλισμού:  

Εκπαιδευτικά εργαστήρια: 8 

(α) Αριθμός και χωρητικότητα: (2Χ25, 3Χ20, 1Χ30, 2Χ15) 

(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων: Καλή. 

(γ) Βαθμός χρήσης: Σχεδόν 100%. 

(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού: Μέτρια. 

(ε) Επάρκεια αποθηκών (εργαστηριακού εξοπλισμού, αντιδραστηρίων, κ.λπ.): Καλή. 

Αναπτύσσονται συγκεκριμένες εκπαιδευτικές συνεργασίες με τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς φορείς. Συνεργασία με 

κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η σύγχρονης μορφής διατροφική παρέμβαση 

στα σχολεία, που περιλαμβάνει μέτρηση σύστασης σώματος, πλήρη διατροφική αξιολόγηση, διαιτητική υποστήριξη και συνεχή παρακολούθηση 

των παιδιών είναι μία ιδιαίτερα σημαντική κοινωνική και υγειονομική δραστηριότητα. Η δραστηριότητα αυτή έχει εφαρμοστεί και εφαρμόζεται σε 
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πιλοτικό στάδιο τα τελευταία 8 χρόνια στο Τμήμα σε συνεργασία με τις Νομαρχίες Λασιθίου και Ηρακλείου και την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

(Δήμοι), στα πλαίσια των Προγραμμάτων του ΥΠΕΠΘ Αρχιμήδης Ι και Αρχιμήδης ΙΙ, του Intereg Ελλάδος-Κύπρου κ.λπ.. Μία από τις 

προτεραιότητές μας είναι η επέκτασή της σε περισσότερα σχολεία και κοινωνικές ομάδες (ΚΑΠΗ, σχολεία ειδικών αναγκών κ.λπ.). 

Αναπτύσσονται και άλλες δραστηριότητες που έχουν πέραν από την ερευνητική και παιδαγωγική διάσταση για τους φοιτητές που συμμετέχουν. 

Πρόσφατα η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου (Ν.Α.Λ.) ανέθεσε στο Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Κρήτης (θυγατρικό Ινστιτούτο 

του ΤΕΙ Κρήτης εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων) την εκτέλεση ερευνητικού προγράμματος με θέμα την 

Διατροφική Παρέμβαση στους μαθητές των Σχολείων. Σε πρώτη φάση το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε επιλεγμένους μαθητές της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση από τις τάξεις Α΄ και Β΄ Λυκείου. Τα παραδοτέα προς τη Νομαρχία αποτελέσματα του προγράμματος αναμένεται 

να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες σε διάφορους τομείς του άξονα Διατροφή-Υγεία, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε πρακτικό επίπεδο (π.χ. 

γνώσεις πάνω στην κατάρτιση του προσωπικού σας διαιτολογίου, πάνω στη μέτρηση του λίπους του σώματος, πάνω στη σωστή επιλογή υγιεινών 

τροφίμων κ.τ.λ.). Στην ομάδα εφαρμογής του έργου συμμετέχουν Καθηγητές και Ερευνητές από το Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας του ΤΕΙ 

Κρήτης και του ΚΤΕ Κρήτης και βέβαια πολλοί φοιτητές που εκπόνησαν την πτυχιακή τους εργασία. 

Τέλος υπάρχει εντατική προσπάθεια των διδασκόντων να καθιερώσουν τοπικές και διεθνείς επιστημονικές σχέσεις εμπλέκοντας και τους 

φοιτητές. Το Τμήμα προσφέρει βραβεία και έπαθλα, σε συνεργασία με την τοπική Μητρόπολη και τη Μονή Τομπλού, στους φοιτητές που 

αριστεύουν. Επίσης, σε συνεργασία με το Δήμο, μικρές υποτροφίες για την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών στη Διατροφή, τα Τρόφιμα και την 

περιοχή. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ IV.4. Διδακτικό Έργο – Tμήμα Κοινωνικής Εργασίας 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για την αξιολόγηση των μαθημάτων από τους φοιτητές, για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 η μέση 

βαθμολόγηση του διδακτικού προσωπικού στο σύνολο των μαθημάτων και επί  2961 ερωτηματολογίων ήταν 4.1 και σύμφωνα με τις διαβαθμίσεις 

της κλίμακας από το 1-5 αξιολογείται ως ‘ικανοποιητική’. Η επάρκεια του διδακτικού προσωπικού σε γνώσεις και εμπειρίες αξιολογήθηκε από 

τους φοιτητές με υψηλή βαθμολογία (4.5) ενώ την χαμηλότερη βαθμολογία πήρε η αξιοποίηση σύγχρονων εποπτικών μέσων κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος (3.5) και η επαρκής αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (3.7).      

Σε σχέση με την οργάνωση των θεωρητικών μαθημάτων με υψηλότερη βαθμολογία αξιολογηθήκαν από τους φοιτητές: η ανταπόκριση του 
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μαθήματος στις ανάγκες του προγράμματος σπουδών του Τμήματος (4.2) , η σαφήνεια των στόχων του μαθήματος (4,1), η οργάνωση της ύλης 

που διδάχτηκε (4.1) και η συνεισφορά των διαλέξεων στην ευκολότερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του μαθήματος (4.1).  

Με χαμηλότερη βαθμολογία αξιολογήθηκαν από τους φοιτητές: η διαθεσιμότητα της  σχετικής βιβλιογραφίας στην βιβλιοθήκη του ΤΕΙ (3.3), η 

αναγκαιότητα της ύπαρξης προαπαιτούμενων για το μάθημα (3.4), ο αριθμός των Διδακτικών Μονάδων σε σχέση με τον φόρτο εργασίας (3.5) και 

το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος σε σχέση με το τυπικό έτος του στο πρόγραμμα σπουδών (3.6). 

Όσον αφορά στην αξιολόγηση των θεωρητικών μαθημάτων οι φοιτητές /φοιτήτριες θεωρούσαν ότι υπήρχε επαρκής και εποικοδομητική 

καθοδήγηση από τον διδάσκοντα (4), τα θέματα δόθηκαν έγκαιρα (3.9), η συγκεκριμένη εργασία τους βοήθησε να κατανοήσουν το υπό μελέτη 

θέμα (3.9), ενώ χαμηλότερα αξιολόγησαν την διαθεσιμότητα σχετικού υλικού στη βιβλιοθήκη (3.5). 

Σε σχέση με τη μελέτη των θεωρητικών μαθημάτων οι φοιτητές απάντησαν ότι παρακολουθούσαν τις διαλέξεις (4.3) και είχαν ανταποκριθεί στις 

γραπτές εργασίες (4.1), σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό, ενώ είχαν αφιερώσει εβδομαδιαίως κατά μέσο όρο λίγο παραπάνω από 4 ώρες για τη 

μελέτη του συγκεκριμένου θεωρητικού μαθήματος. Οι φοιτητές απάντησαν ότι  σε μέτριο βαθμό μελετούσαν συστηματικά την τρέχουσα ύλη του 

μαθήματος (3.4), χρησιμοποιούσαν πηγές του διαδικτύου για πρόσθετη μελέτη στο μάθημα (3.2), χρησιμοποιούσαν την βιβλιοθήκη του ΤΕΙ για τη 

μελέτη πρόσθετης σχετικής βιβλιογραφίας (3) και μελετούσαν ύλη άλλων σχετικών/προαπαιτούμενων μαθημάτων (3). 

Σε σχέση με την οργάνωση των εργαστηριακών μαθημάτων με υψηλότερη βαθμολογία αξιολογήθηκαν από τους φοιτητές: η σαφήνεια των 

στόχων του μαθήματος (4,3), η οργάνωση της  ύλης που διδάχθηκε και των εργαστηριακών ασκήσεων (4.2), η συνεισφορά των εργαστηριακών 

ασκήσεων στην ευκολότερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του μαθήματος (4.2), η ανταπόκριση του μαθήματος στις ανάγκες του 

προγράμματος σπουδών του Τμήματος (4.1), η συνεισφορά του εκπαιδευτικού υλικού στην καλύτερη κατανόηση της ύλης (4) και  η επάρκεια και 

διαφάνεια των κριτηρίων εξέτασης/βαθμολόγησης του μαθήματος (3.9)  

Με χαμηλότερη βαθμολογία αξιολογήθηκε από τους φοιτητές  η επάρκεια και ο σύγχρονος ο εξοπλισμός και του εργαστηρίου (3.4), η επάρκεια 

κάλυψης  της ύλης  από το κύριο βιβλίο/α ή τις σημειώσεις (3.5), ο βαθμός ικανοποίησης τους από  το κύριο σύγγραμμα ή τις σημειώσεις του 

μαθήματος (3.6), η δυνατότητα πρόσβασης στο γραπτό τους (3.6), το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος για το τυπικό έτος του στο πρόγραμμα 

σπουδών (3.7), ο αριθμός των Διδακτικών Μονάδων σε σχέση με τον φόρτο εργασίας του μαθήματος (3.6), το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος 

για το τυπικό του έτος στο πρόγραμμα σπουδών (3.7) και  η καταλληλότητα του ο  χώρου που πραγματοποιείται  το συγκεκριμένο μάθημα (3.8).  

Σε σχέση με τη μελέτη των εργαστηριακών μαθημάτων οι φοιτητές αξιολόγησαν λίγο παραπάνω από μέτρια τη συστηματική μελέτη τους  για  την 
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ύλη του μαθήματος (3.5) και τη μελέτη ύλης άλλων σχετικών/προαπαιτούμενων μαθημάτων (3.2). Επίσης απάντησαν ότι είχαν αφιερώσει 

εβδομαδιαίως λίγο παραπάνω από 4 ώρες κατά μέσο όρο για τη μελέτη του συγκεκριμένου εργαστηριακού μαθήματος, ενώ η  πλειοψηφία 

(ποσοστό 52.3%) παρακολουθούσε ταυτόχρονα στο ίδιο εξάμηνο το αντίστοιχο θεωρητικό μάθημα. 

Η αξιολόγηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της διδακτικής διαδικασίας είναι δύσκολο να αποτιμηθεί αντικειμενικά. Γίνεται κάθε 

δυνατή προσπάθεια σε σχέση και με τις συνθήκες που δρουν περιοριστικά στην ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας, συνθήκες που αναλύονται 

διεξοδικά και σε άλλες ενότητες της έκθεσης.  

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί το πρόβλημα της μειωμένης προσέλευσης των φοιτητών που παρατηρείται ιδιαίτερα στα θεωρητικά μαθήματα 

των μεγαλύτερων εξαμήνων σπουδών. Αυτό έχει συνέπειες και για τα εργαστήρια των μαθημάτων. Επειδή σε αυτά η παρακολούθηση είναι 

υποχρεωτική, ναι μεν η προσέλευση είναι υψηλή, αλλά τις περισσότερες φορές οι καθηγητές αναγκάζονται να αφιερώσουν μέρος του χρόνου τους 

στη διδασκαλία της θεωρίας για να καλύψουν τα ‘κενά’ στην ύλη των φοιτητών που δεν παρακολουθούσαν συστηματικά τα θεωρητικά μαθήματα, 

ώστε να τους βοηθήσουν να συμμετέχουν ενεργά στο εργαστήριο. Η κατάσταση αυτή επηρεάζει σημαντικά την οργάνωση των μαθημάτων, την 

ομαλή ροή της διδασκαλίας σε κάθε μάθημα και εν τέλει την ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας. Το Τμήμα θα πρέπει να συζητήσει και 

αναλύσει διεξοδικά τα αίτια της μειωμένης συμμετοχής και να φροντίσει για την ενίσχυση της συμμετοχής των φοιτητών στα θεωρητικά 

μαθήματα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ IV.4. Διδακτικό Έργο – Tμήμα Νοσηλευτικής 

 

4.1 Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος, οι οποίες προκύπτουν από την 

ανάλυση των ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι φοιτητές με βάση σχετικά σχόλια που περιλαμβάνονται  στις «Ετήσιες Εσωτερικές 

Εκθέσεις» των οικείων Τμημάτων.  

Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις των φοιτητών: (Οι αριθμοί μέσα στις παρενθέσεις αφορούν στην προηγούμενη έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης 

κατά το χρονικό διάστημα 2008-09). 

-- Το 83,9% (από 81%) κρίνει ότι οι στόχοι των μαθημάτων ήταν πολύ καλά έως άριστα συναφείς. 
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-- Το 80,2% (από 77%) κρίνει ότι η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν πολύ καλά έως άριστα στους στόχους του μαθήματος. 

-- Το 85,5%  (από 82%) κρίνει ότι οι διδάσκοντες οργανώνουν πολύ καλά έως άριστα την παρουσίαση της ύλης. 

-- Το 83,5% (από 74%) κρίνει ότι οι διδάσκοντες επιτυγχάνουν πολύ καλά έως άριστα να διεγείρουν το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του 

μαθήματος. 

-- Το 83,7% (από 75%) κρίνει πολύ καλή έως άριστη την ενθάρρυνση των φοιτητών από τους διδάσκοντες να διατυπώνουν απορίες και 

ερωτήσεις και να για να αναπτύξουν την κρίση τους. 

-- Το 84,6% (από 79%) των φοιτητών κρίνει πολύ καλή έως άριστη την ανάλυση και παρουσίαση των εννοιών με απλό και ενδιαφέροντα 

τρόπο με χρήση παραδειγμάτων. 

Επίσης στην έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του τμήματος (σελ 9) αναφέρεται "The ATEICRENUR Department’s goals are implemented 

effectively by the curriculum in accordance with the international nursing standards. The curriculum is clearly articulated and its structure is 

functional, combining cutting edge knowledge and practice. The EEC welcomes the highly nursing-centric nature of the curriculum and 

congratulates the Faculty members for achieving such an excellent program of undergraduate studies in line with international trends for 

nursing education". 

Στη σελ 12 αναφέρεται "The students the EEC met reported to be extremely satisfied with the quality of teaching procedures. This was in line 

with the IER (Internal Evaluation Department). The Faculty seriously considers the student evaluation and implements changes in order to 

improve student satisfaction". 

Συμπέρασμα: Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις απαντήσεις των φοιτητών στα ερωτηματολόγια, όσο και τις διαπιστώσεις της ομάδας εξωτερικής 

αξιολόγησης του  τμήματος από τις συζητήσεις με τους φοιτητές και τον ειδικότερο έλεγχο στο τμήμα, διαπιστώνεται  ότι οι φοιτητές 

δηλώνουν συστηματικά πολύ υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από τους καθηγητές και από την εκπαιδευτική διαδικασία. Παρατηρείται μια 

σαφώς βελτιωμένη εικόνα σε όλες σχεδόν τις παραμέτρους που αφορούν στο διδακτικό έργο την τελευταία πενταετία. 

 

4.2  Αναφορά σε μεθόδους, χρήση νέων τεχνολογιών, βοηθήματα/συγγράμματα. 

  Το τμήμα εκπαιδεύει επαγγελματίες υγείας των οποίων η γνώση απαιτεί συνεχή επικαιροποίηση για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των 
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ασθενών στις μονάδες υγείας, αλλά και των υγιών ατόμων στην κοινότητα. Στα πλαίσια αυτά, γίνεται συχνά επικαιροποίηση των διδακτικών 

σημειώσεων και του υλικού στην μονάδα σύγχρονης εκπαίδευσης e-class. To e-class σε συνδυασμό με την ατομική διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που προμηθεύεται κάθε φοιτητής, διευκολύνουν όχι μόνο την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και την προσωποποιημένη 

υποστήριξη των χρηστών.  Οι διδάσκοντες χρησιμοποιούν μεθόδους όπως είναι οι διαδραστικές διαλέξεις με χρήση παρουσιάσεων με το 

λογισμικό Power Point. Παράλληλα όμως, σε αρκετά μαθήματα, η διδασκαλία γίνεται μέσω σεμιναρίων, ως εναλλακτική πρόταση των 

διαλέξεων. Σε συγκεκριμένα μαθήματα χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση εξειδικευμένες μέθοδοι διδασκαλίας με παράλληλη χρήση Η/Υ, 

όπως για παράδειγμα στα μαθήματα που σχετίζονται με την Πληροφορική και τη Στατιστική. 

 Το 2008 εισήχθησαν στο εκπαιδευτικό κλινικό έργο τα μοντέλα αναστοχαστικής πρακτικής ως εργαλεία – τρόπος σκέψης,  ανάλυσης και 

επανεξέτασης εμπειριών στον κλινικό χώρο. Η διαδικασία προβληματισμού που οφείλεται στις διαφορές ανάμεσα στις προσδοκίες των 

φοιτητών και στις εμπειρίες τους στον κλινικό χώρο δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να αποκτήσουν κριτική και αναλυτική σκέψη 

και να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία μάθησης εμβαθύνοντας στα αίτια που προκάλεσαν ένα νοσηλευτικό πρόβλημα και στην ιδιαίτερη 

διαδικασία προσέγγισης ενός νοσηλευόμενου ασθενή αλλά και του περιβάλλοντος του.  

  Η εκπαίδευση σε επίπεδο εργαστηρίων κρίνεται ικανοποιητική. Τα τελευταία χρόνια έχουν εμπλουτιστεί με νέο εξοπλισμό και υλικά, όπως 

εξελιγμένα προπλάσματα, ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές προσομοίωσης κ.ά. 

 Τα συγγράμματα καλύπτουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις ανάγκες των εκπαιδευομένων ιδιαίτερα μετά την μετάφραση, τα τελευταία 6-7 

χρόνια, ορισμένων από τα καλύτερα νοσηλευτικά βιβλία παγκοσμίως από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα και τη διάθεση τους στους 

φοιτητές και στους επαγγελματίες του χώρου. Αποτελούν νέες εκδόσεις με πιο πρόσφατη ύλη που όχι μόνο ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 

απαιτήσεις της επιστήμης, αλλά και βασίζονται σε σύγχρονες εκπαιδευτικές αντιλήψεις για τη μάθηση. 

 

4.3. Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές. 

Το τμήμα Νοσηλευτικής, τα τελευταία χρόνια, προσπαθεί να εφαρμόζει καλές πρακτικές και καινοτομίες στην εκπαιδευτική διαδικασία που 

το καθιστούν μαζί με το ερευνητικό του έργο σε ένα από τα καλύτερα αντίστοιχης ειδικότητας τμήματα στην Ελλάδα, με βάση και την 

πρόσφατη έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά οι σημαντικότερες από αυτές. 
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1. Επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας, που ασχολείται με ιδιαίτερα θέματα σπουδαστών, ερευνητικά πρωτοκόλλα που αφορούν προσωπικά 

δεδομένα, κ.λ.π.  

2. Σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και με την εφαρμογή της κλινικής άσκησης των φοιτητών σε δυο μεγάλα νοσοκομεία και σε πλήθος 

δομών στην κοινότητα (ΠαΓΝΗ, Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, Κέντρα Υγείας, προγράμματα ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ κ.ά.). Με αυτό τον 

τρόπο οι φοιτητές αποκτούν μια ολιστική προσέγγιση των διαφορετικών διαστάσεων της νοσηλευτικής επιστήμης. 

3. Εκπαίδευση και αυστηρή τήρηση πρωτοκόλλων και των επικαιροποιημένων κατευθυντήριων οδηγιών των νοσηλευτικών διαδικασιών.  

4. Έγκριση και υλοποίηση στο τμήμα πληθώρας ανταγωνιστικών χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων (Αρχιμήδης ΙΙΙ, 

Προγραμμάτων Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ, Grundtvig multilateral project) προσδίδει στο τμήμα και στα μέλη ΕΠ 

εξωστρέφεια, ενώ παράλληλα συμβάλει στην απόκτηση εμπειρίας για την επέκταση της έρευνας αλλά κα την υιοθέτηση νέων πρακτικών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

5. Συμμετοχή των φοιτητών σε ερευνητικές διαδικασίες και σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα. Αυτή περιλαμβάνει προπτυχιακές 

ατομικές ή και ομαδικές εργασίες, εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας και συμμετοχή επί αμοιβή προπτυχιακών φοιτητών σε ερευνητικά 

προγράμματα του Τμήματος μετά από ανοιχτή πρόσκληση, διαδικασία επιλογής και υπογραφή συμβάσεων οι οποίες συντονίζονται από τον 

ΕΛΚΕ. 

6. Κλινικά φροντιστήρια βασικής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (BLS). Από το 2008 μέχρι και το 2013 έχουν πραγματοποιηθεί 28 

κλινικά φροντιστήρια με 800 συμμετέχοντες φοιτητές. Επίσης, σημαντική είναι η συμμετοχή 22 πιστοποιημένων φοιτητών ως εκπαιδευτές. 

7. Ενεργή υποστήριξη της ιστοσελίδας www.nursegr.blogspot.com στην οποία αποδελτιώνονται θέματα που αφορούν στην νοσηλευτική 

επιστήμη, ειδήσεις που αφορούν το επάγγελμα, πρωτόκολλα και άρθρα. Η επισκεψιμότητα της από το 2008 που ενεργοποιήθηκε μέχρι 

σήμερα ανέρχεται στους 145751 επισκέπτες. 

8. Ένταξη φοιτητών στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, με επιπλέον χρηματοδότηση φοιτητών και ταυτόχρονη άσκηση τους 

εκτός από τις μονάδες υγείας του ΕΣΥ σε ιδιωτικές κλινικές και το ΔΟΚΑΠΗ του δήμου Ηρακλείου. 
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9. Σύνδεση της Νοσηλευτικής με τις τεχνολογίες της πληροφορικής και την εμπέδωση γνώσεων για τις εφαρμογές νέων συστημάτων στον 

τομέα της Υγείας. Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν επιτυχώς 4 από τα παραπάνω μαθήματα παίρνουν, βάση νόμου, πιστοποίηση 

γνώσεων χειρισμού Η/Υ για διαγωνισμούς Δημοσίου. 

10. Καταγραφή των εργαστηριακών ασκήσεων και των νοσηλευτικών διαδικασιών που έχουν εκτελέσει επιτυχώς οι φοιτητές στο σύνολο των 

εξαμήνων σε ενιαίο έντυπο, έτσι ώστε να εκτιμηθεί η υλοποίηση συγκεκριμένων τεχνικών/διαδικασιών/ενεργειών από όλους τους φοιτητές 

για κάθε εξάμηνο και να λειτουργεί ως μηχανισμός ανατροφοδότησης. 

11. Εφαρμογή στο εκπαιδευτικό κλινικό έργο των μοντέλων αναστοχαστικής πρακτικής ως εργαλείο – τρόπος σκέψης,  ανάλυσης και επανεξέτασης 

εμπειριών στον κλινικό χώρο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.4. Διδακτικό Έργο – Tμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ 

 

4.1 Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος, οι οποίες προκύπτουν από την 

ανάλυση των ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι φοιτητές με βάση σχετικά σχόλια που περιλαμβάνονται  στις «Ετήσιες Εσωτερικές 

Εκθέσεις» των οικείων Τμημάτων. 

 Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών κατά κοινή ομολογία αποφοίτων, εξωτερικών συνεργατών, φορέων 

πρακτικής και εκπροσώπων συλλογικών/ παραγωγικών φορέων χαρακτηρίζεται σύγχρονο, καινοτόμο και εναρμονισμένο με τις 

απαιτήσεις του παρόντος και τις προκλήσεις του μέλλοντος. Ωστόσο, επειδή πάντα υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης, 

φροντίζουμε για την επικαιροποίηση του και όπου κρίνεται αναγκαίο για την αναμόρφωση του, ώστε το πρόγραμμα σπουδών να 

αποτελέσει σημαντικό στοιχείο ιδιοπροσωπίας που ενισχύει την προβολή και αναγνωρισιμότητα του Τμήματος με απτά 

αποτελέσματα: 1) την προσέλκυση ποιοτικότερων φοιτητών, 2) την ενσωμάτωση νέων τάσεων και τεχνολογιών που θα καθιστούν 

τους αποφοίτους μας ανταγωνιστικούς στο χώρο εργασίας εξασφαλίζοντας τους μεγαλύτερες πιθανότητες καλής επαγγελματικής 

αποκατάστασης, 3) τη δυνατότητα διεκδίκησης νέων ερευνητικών/ αναπτυξιακών προγραμμάτων σε διαφορετικές γνωστικές περιοχές. 

Σε αυτή την κατεύθυνση θα αξιοποιηθούν οι παρατηρήσεις διδασκόντων/ αποφοίτων/ εξωτερικών συνεργατών, οι δυνατότητες του 

Τμήματος, οι ανάγκες της αγοράς, και τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών σε ημεδαπά/ αλλοδαπά πανεπιστήμια. 

 Το επίπεδο των εισακτέων δυστυχώς ούτε ήταν ούτε είναι το επιθυμητό, όπως συμβαίνει και στα ομοειδή Τμήματα Αθήνας, Πειραιά, 

Θεσσαλονίκης και Λαμίας. Όμως πρέπει να σημειωθεί ότι το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, παρά το ότι έχει ένα χαμηλό σημείο 

εκκίνησης, παράγει αποφοίτους εξαιρετικά ικανούς, όπως αποδεικνύεται από την επαγγελματική τους αποκατάσταση, καθώς και από 

το ότι πολλοί από αυτούς έχουν συνεχίσει τις σπουδές τους και σε υψηλότερο επίπεδο, έχοντας αποκτήσει μεταπτυχιακούς και 

διδακτορικούς τίτλους σπουδών από τριτοβάθμια ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα της Ελλάδας και του  Εξωτερικού. Η 

παρατήρηση αυτή δείχνει ότι η διαδικασία παροχής γνώσεων και δεξιοτήτων ήταν και είναι ιδιαίτερα επιτυχής. Παρόλα αυτά το 

επίπεδο των φοιτητών, μόνο ως μέτριο μπορεί αντικειμενικά να χαρακτηριστεί, με αποτέλεσμα πολλές φορές να αποτελεί εμπόδιο 

στην ανάπτυξη των σπουδών. 
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 Η εκπαιδευτική διαδικασία και το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, που πολλές φορές είναι 

εξωγενείς. Το πλήθος και η ποιότητα των φοιτητών, καθώς και η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης, εμποδίζουν εν μέρει το Τμήμα 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών να χαράξει την στρατηγική ανάπτυξης  που επιθυμεί. 

 Η οργάνωση του διδακτικού έργου γύρω από τους τρεις πόλους: θεωρητικό μέρος, ασκήσεις πράξεις, και εργαστηριακό μέρος, είναι 

καλή και βέβαια εφαρμόζεται σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Ωστόσο, η εφαρμογή της στην καθημερινότητα του τμήματος, που 

δυστυχώς λόγω θεσμικού πλαισίου επιτρέπει μόνο την προαιρετική συμμετοχή στις δύο πρώτες μορφές, σε συνδυασμό με την 

ουσιαστική ανυπαρξία πλήρους αλυσίδας προαπαιτούμενων μαθημάτων, έχει οδηγήσει σε σοβαρότατες στρεβλώσεις με ιδιαίτερα 

αρνητικά αποτελέσματα. Δυστυχώς μεγάλο ποσοστό των φοιτητών δηλώνει και παρακολουθεί μόνο το εργαστηριακό μέρος των 

μαθημάτων, χωρίς να παρακολουθεί ή καν να εγγραφεί στο αντίστοιχο θεωρητικό μέρος. 

 

4.2 Αναφορά σε μεθόδους,  χρήση νέων τεχνολογιών, βοηθήματα/συγγράμματα. 

Χρήση νέων τεχνολογιών 

 Παρά τη δεδομένη την έλλειψη χρηματοδότησης, ο βαθμός αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών είναι αυτός που απαιτείται από ένα 

τεχνολογικό ίδρυμα και ιδιαίτερα από ένα Τμήμα που πραγματεύεται τις νέες τεχνολογίες. 

 Η χρήση και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής κι επικοινωνιών έχει παγιωθεί με τη μαζική εισαγωγή υπολογιστών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, τη χρήση/εξάπλωση ηλεκτρονικών σημειώσεων, την από απόσταση παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, την 

εισαγωγή κύκλων σπουδών πληροφορικής/αυτοματισμού και τηλεπικοινωνιών, την ηλεκτρονική διεκπεραίωση πολλών διοικητικών 

υπηρεσιών, κ.ά. 

 Χρησιμοποιούνται τεχνολογίες πληροφορικής κι επικοινωνιών στη διδασκαλία πολλών μαθημάτων. Η εισαγωγή διαδραστικών 

υπολογιστικών εργαλείων στη θεωρία και στα εργαστήρια έχει επαυξήσει τις δυνατότητες των φοιτητών να αντιλαμβάνονται 

φαινόμενα, μηχανισμούς και συμπεριφορές, κι έτσι: α) έχουν βελτιωθεί αισθητά οι επιδόσεις των φοιτητών, β) έχουν αυξηθεί 

σημαντικά το ενδιαφέρον, η ικανοποίηση και το μαθησιακό όφελος των φοιτητών, και γ) έχει ουσιαστικά εξαλειφθεί η προϋπάρχουσα 

αποστροφή των φοιτητών προς ορισμένα ιδιαίτερα βαριά (από θεωρητική σκοπιά), δύσκολα (από μαθηματική σκοπιά) και απαιτητικά 

(από φυσική σκοπιά) μαθήματα. 
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 Επίσης χρησιμοποιούνται τεχνολογίες πληροφορικής κι επικοινωνιών στην αξιολόγηση των φοιτητών, μέσα από τις δυνατότητες και 

τα εργαλεία που παρέχουν η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eClass και ο ιστότοπος της πρακτικής άσκησης. 

Παράδειγμα χρήσης νέων τεχνολογιών 

 Για το μάθημα “Κεραίες & Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων” έχουν αναπτυχθεί προγράμματα σε Mathematica και Matlab με 

στόχο την επίλυση, προσομοίωση και αναπαράσταση (με κινούμενες εικόνες) προβλημάτων ακτινοβολίας κεραιών και διάδοσης 

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Κατά τη διάρκεια ορισμένων διαλέξεων και εργαστηρίων, χρησιμοποιείται υπολογιστής που “τρέχει” 

τις αντίστοιχες (κάθε φορά) προσομοιώσεις, με παραμέτρους που επιλέγονται κατάλληλα ώστε να προκαλείται το ενδιαφέρον των 

φοιτητών και να αφομοιώνεται καλύτερα η διδασκόμενη ύλη. Συνοδεύοντας τις κλασικές διαλέξεις του μαθήματος με την 

βιντεοπροβολή (σε μια οθόνη τοίχου) των πλούσιων γραφικών από τις σχετικές προσομοιώσεις και δίνοντας συστηματικά τις 

απαραίτητες διευκρινήσεις, δημιουργούμε ένα διαδραστικό περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης, που επιτρέπει την πραγματική 

καλλιέργεια της γνώσης πάνω στο αντικείμενο του μαθήματος. Η εισαγωγή διαδραστικών υπολογιστικών εργαλείων στη θεωρία και 

στα εργαστήρια του μαθήματος έχει επαυξήσει τις δυνατότητες των φοιτητών να αντιλαμβάνονται τόσο τη συμπεριφορά 

ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και κυμάτων, όσο και τους μηχανισμούς που προκαλούν τα φαινόμενα διάδοσης, σκέδασης και 

ακτινοβολίας στις διάφορες δομές, διατάξεις, γεωμετρίες και συστήματα. Έτσι: α) έχουν βελτιωθεί αισθητά οι επιδόσεις των φοιτητών, 

β) έχουν αυξηθεί σημαντικά το ενδιαφέρον, η ικανοποίηση και το μαθησιακό όφελος των φοιτητών, και γ) έχει ουσιαστικά εξαλειφθεί 

η προϋπάρχουσα αποστροφή των φοιτητών προς ένα ιδιαίτερα βαρύ (από θεωρητική σκοπιά), δύσκολο (από μαθηματική σκοπιά) και 

απαιτητικό (από φυσική σκοπιά) μάθημα. 

Εξοπλισμός-Υποδομές 

 Παρά το ότι η έλλειψη χρηματοδότησης μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη υποδομών, το εκπαιδευτικό και τεχνικό προσωπικό του 

Τμήματος συντηρεί και επισκευάζει τις διαθέσιμες υποδομές, ενώ επιπλέον ιδιο-κατασκευάζει νέες υποδομές, ώστε το σύνολο του 

εξοπλισμού να είναι σε πλήρη λειτουργία και να χρησιμοποιείται για εκπαίδευση και έρευνα. 

 Το Τμήμα διαθέτει σε κάποια Εργαστήρια του, ιδιαίτερα αξιόπιστο, εξειδικευμένο, ή/και πρωτοποριακό εργαστηριακό εξοπλισμό. 

Όμως οι οικονομικοί πόροι από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΤΕΙ Κρήτης είναι πενιχροί, κι έτσι ουσιαστικά μόνη διέξοδος για την 

ανάπτυξη υποδομών αποτελούν τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά/εθνικά ερευνητικά/αναπτυξιακά προγράμματα, οι προγραμματικές 
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συμβάσεις, η παροχή υπηρεσιών, η εκπόνηση μελετών, η ανάπτυξη προϊόντων, και κάθε άλλο διατιθέμενο μέσο. Τόσο 

βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα, η προσπάθεια για αναβάθμιση του συνολικού εργαστηριακού εξοπλισμού θα συνεχιστεί. 

Συγγράμματα 

 Στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ποτέ δεν επικρατούσε η νοοτροπία του ενός συγγράμματος αλλά η κουλτούρα της χρήσης 

πολλαπλών πηγών πληροφόρησης. Έτσι τα βιβλία, οι σημειώσεις των παραδόσεων και γενικά τα εκπαιδευτικά βοηθήματα που 

παρέχονται στους φοιτητές είναι πολύ σημαντικά και ιδιαίτερα αξιόλογα. Επίσης αξιόλογο θεωρείται το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό 

σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που σχεδόν όλοι οι διδάσκοντες του τμήματος διαθέτουν για τα μαθήματα τους, φροντίζοντας για 

το διαρκή εμπλουτισμό του υλικού. 

 

4.3.Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές. 

Συνεργασίες 

 Οι συνεργασίες του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού, 

αλλά και με το κοινωνικό σύνολο, είναι πολυάριθμες, αξιόλογες, σημαντικές και ιδιαίτερα παραγωγικές. 

Κινητικότητα Erasmus 

 Η κινητικότητα των φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για ένα ή και δύο εξάμηνα 

στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus είναι πολύ μεγάλη και ιδιαίτερα επιτυχής. Επίσης η κινητικότητα αλλοδαπών φοιτητών από 

διάφορα πανεπιστήμια προς το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών για να παρακολουθήσουν μαθήματα και να εκπονήσουν πρακτική 

άσκηση είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, καθώς κατά μέσο όρο υποδεχόμαστε 10 αλλοδαπούς ανά εξάμηνο, αυξάνοντας έτσι κατά 10-

20% τον αριθμό των εισακτέων κάθε έτους. 

Μαθήματα στην Αγγλική 

 Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών προσφέρει σημαντικό αριθμό μαθημάτων στην Αγγλική γλώσσα. Και επειδή η εξωστρέφεια 

αποτελεί σημαντική προτεραιότητα του Τμήματος, συνεχίζουμε να καταβάλουμε σημαντική προσπάθεια για να υποδεχόμαστε ακόμα 

περισσότερους ξένους φοιτητές κάθε εξάμηνο. Αξίζει να αναφερθεί ότι το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών διακινεί περίπου το 30% 

των φοιτητών Erasmus (εισερχόμενων & εξερχόμενων) όλου του Ιδρύματος. Ίσως να είναι το πρώτο Τμήμα ΑΕΙ στην Ελλάδα σε 

φοιτητές Erasmus αναδεικνύοντας την ποιότητα του και τη διεθνή του διάσταση. 
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Σύνδεση εκπαίδευσης και έρευνας 

 Ήδη υπάρχει ικανοποιητική συμμετοχή των προπτυχιακών φοιτητών στην ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος, η οποία θα ήταν 

πολύ μεγαλύτερη αν τα ΤΕΙ οργάνωναν από παλιά μεταπτυχιακά προγράμματα. 

Επίβλεψη φοιτητών για διδακτορικό 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέλη ΕΠ του Τμήματος επιβλέπουν διδακτορικούς φοιτητές, τους οποίους αναγκάζονται να εγγράψουν σε 

άλλα Πανεπιστήμια του εσωτερικού και εξωτερικού, ώστε να υπερβούν το εμπόδιο της έλλειψης θεσμικού πλαισίου. 

Σύνδεση με την κοινωνία 

 Οι πρωτοβουλίες που λαμβάνει το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών για την ενημέρωση της τοπικής και της περιφερειακής κοινωνίας 

(με δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο, συνεντεύξεις σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα, ομιλίες σε ανοικτές εκδηλώσεις, και διαδικτυακή 

προβολή) έχουν αρχίσει να ‘πιάνουν τόπο’, και έτσι η δυναμική των συνεργασιών με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς 

φορείς διαγράφεται καλή. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.4. Διδακτικό Έργο – Tμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

4.1 Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος, οι οποίες προκύπτουν από την 

ανάλυση των ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι φοιτητές με βάση σχετικά σχόλια που περιλαμβάνονται  στις «Ετήσιες Εσωτερικές 

Εκθέσεις» των οικείων Τμημάτων. 

Το Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης νέου Προγράμματος Σπουδών, 

προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και στις νέες τεχνολογίες.  Στο νέο πρόγραμμα συνυπάρχουν 

μαθήματα/εργαστήρια τα οποία παρέχουν ολοκληρωμένη και σύγχρονη γνώση σε τρεις κύριες κατευθύνσεις:  1.  Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας, 2. Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες, 3. Υδατικοί Πόροι και Γεωπεριβάλλον. 

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται με χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μεθόδων και πολυμέσων (χρήση Η/Υ και συστημάτων 

προβολής, κλπ), ενώ το Τμήμα συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα “open courses” του ΤΕΙ Κρήτης, στα πλαίσια του οποίου 

πραγματοποιούνται βιντεοσκοπήσεις μαθημάτων και εργαστηρίων.  Στο Τμήμα λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία ιστότοπος e-class, στον οποίο 

υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών ΕΠ και των φοιτητών, αρχείο με παραδόσεις μαθημάτων, σημειώσεις, ασκήσεις, κλπ. 

Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-15 τίθεται σε λειτουργία το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος “Geoenvironmental 

Resources and Risks”, το οποίο πραγματοποιείται στην Αγγλική γλώσσα και είναι συνδεδεμένο με σειρά ακαδημαϊκών ιδρυμάτων του 

εξωτερικού. 

Παρακάτω παρατίθεται αυτολεξεί μέρος των τελικών συμπερασμάτων της Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ (2012), η οποία 

εξακολουθεί να περιγράφει και τη σημερινή εικόνα του Τμήματος: 

• the Department provides high quality teaching, extension services, research and training in an area of strategic economic importance for 

Greece 

• in general, the staff, the equipment, the teaching methods, the communication between teachers and students, and the library services are at a 

very high level 

• the lab facilities are considered as state of the art equipment that can be utilized for pioneering research and high quality services to the sector 

of environmental and natural resource management 
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• The interactions of the Department with the local and regional stakeholders is extremely high 

• the evaluation of the students during the interview was very positive in all aspects 

• faculty members are productive, with a significant number of them obtaining grants from competitive projects and a good output of 

publications and presentations from their research; their collaboration with national and international institutions are also commendable 

• the students are motivated and engaged in their studies and the program in general 

• the employment rate and absorption of the graduates in the production process are very high 

• the EEC recognizes the practice of the Department to continuously adapt the curriculum in accordance with market needs and scientific 

and/or technological advances 

 

4.2  Αναφορά σε μεθόδους,  χρήση νέων τεχνολογιών, βοηθήματα/συγγράμματα. 

 Στο Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος γίνεται χρήση της πιο σύγχρονης τεχνολογίας στη διδασκαλία.  Στα εργαστηριακά μαθήματα 

έχουν ενταχθεί ασκήσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται όργανα υψηλής και σύγχρονης τεχνολογίας, ώστε οι φοιτητές να αποκτούν γνώσεις 

και εμπειρίες στις νέες τεχνολογίες και να έχουν υψηλή ανταγωνιστικότητα στην αγορά εργασίας.   

Οι παραδόσεις γίνονται με χρήση πολυμέσων, ενώ μαθήματα του προγράμματος σπουδών βιντεοσκοπούνται στα πλαίσια του προγράμματος 

“open courses” του ΤΕΙ Κρήτης. 

Λειτουργεί ιστότοπος e-class με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια (βλέπε παρ. 4.1). 

Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος επικουρείται από σύγχρονα συγγράμματα, με δυνατότητα πολλαπλής επιλογής μέσω του  

συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ, επιλεγμένα από τα μέλη ΕΠ και τους επιστημονικούς συνεργάτες.  Παράλληλα, και όπου υπάρχει ανάγκη, υπάρχουν 

συμπληρωματικά βοηθήματα/σημειώσεις από τους διδάσκοντες του Τμήματος, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην σελίδα του αντίστοιχου 

μαθήματος στον ιστότοπο e-class, και αναπαράγονται στο γραφείο εκτυπώσεων της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών. 
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4.3.Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές. 

Στο Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος εκπονούνται σειρά ερευνητικών προγραμμάτων, με ανταγωνιστική 

χρηματοδότηση από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ παράλληλα γίνεται και παροχή υπηρεσιών από τα εργαστήρια του Τμήματος.  Στα 

πλαίσια αυτής της δραστηριότητας αφενός αναπτύσσονται καινοτομία και νέες τεχνολογίες, και αφετέρου γίνεται χρήση των πιο σύγχρονων 

και καινοτόμων τεχνολογιών.   

Τα εργαστήρια του Τμήματος λειτουργούν τόσο εκπαιδευτικά όσο και ερευνητικά σύμφωνα με τους κανόνες και πρακτικές που 

περιγράφονται σε αντίστοιχες οδηγίες, καθώς και στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.  Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα 

περιβάλλοντος, όπως είναι φυσικό και από τη φυσιογνωμία του Τμήματος. 

 

4.4. Έδρα UNESCO. 

Στο Τμήμα το 2015 ιδρύθηκε η Έδρα UNESCO ‘Solid Earth Physics and Geohazards Risk Reduction’, με Υπεύθυνο τον Καθηγητή Φίλιππο 

Βαλλιανάτo. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ IV.4. Διδακτικό Έργο – Tμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ΤΕ 

4.1.–Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος, οι οποίες προκύπτουν από την 

ανάλυση των ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι φοιτητές με βάση σχετικά σχόλια που περιλαμβάνονται  στις «Ετήσιες Εσωτερικές 

Εκθέσεις» των οικείων Τμημάτων. 

Οι φοιτητές δείχνουν να θεωρούν ικανοποιητική την αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού, όπως συνάγεται και από τις απαντήσεις 

των φοιτητών στα σχετικά ερωτηματολόγια. Ενδεικτικά αναφέρουμε την σχετικά καλή βαθμολογία που έχουν δώσει οι φοιτητές στα ακόλουθα 

ερωτήματα στον παρακάτω Πίνακα: 

Πίνακας 1: Ενδεικτικά ποσοστά ερωτήσεων αξιολόγησης των φοιτητών σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού 

(μόνιμου - έκτακτου) του Τμήματος 
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Ερώτηση 

Απαράδ

εκτη 

Μη 

Ικανοποι

ητική 

Μέτρια 

Ικανοπ

οιητικ

ή 

Πολύ 

Καλή 

Δεν 

Απάντησαν 
Μ.Ο. 

Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς; 3.83% 5.04% 19.45% 36.91% 25.98% 8.8% 3.5/5 

Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη; 2.63% 6.25% 18.95% 36.27% 27.32% 8.59% 3.54/5 

Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη; 4.12% 6.88% 19.52% 34.71% 25.55% 9.23% 3.43/5 

Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα; 4.54% 6.32% 6.04% 34.21% 28.53% 10.36% 3.45/5 

Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα 

μαθήματα, έγκαιρη διόρθωση εργασιών ή εργαστηριακών 

αναφορών, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές); 

4.48% 4.76% 12.08% 27.29% 39.66% 11.73% 3.57/5 

Είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές;  4.47% 4.26% 14.06% 25.5% 39.49% 12.22% 3.54/5 

Παρακολουθώ τακτικά τα εργαστήρια. 1.99% 1.06% 5.39% 20.23% 54.15% 17.18% 3.72/5 

  

4.2  Αναφορά σε μεθόδους, χρήση νέων τεχνολογιών, βοηθήματα/συγγράμματα. 

 Η ύλη των μαθημάτων γνωστοποιείται στους φοιτητές μέσω του οδηγού σπουδών. Επιπλέον οι περισσότεροι από τους διδάσκοντες 

γνωστοποιούν στην αρχή του εξαμήνου την ύλη τους μαθησιακούς στόχους  των μαθημάτων είτε προφορικά είτε μέσω εντύπου που παρέχεται 

στην αρχή του εξαμήνου. Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων ελέγχεται μόνο μέσω της θεσμοθετημένης εξεταστικής διαδικασίας στο τέλος του 

εξαμήνου και της προόδου στο μέσον αυτού. Επίσης υπάρχει άμεση και προσωπική εποπτεία κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργαστηριακών 

ασκήσεων. 

Το πρόγραμμα των μαθημάτων τηρείται σε μεγάλο ποσοστό. Η οργάνωση και δομή του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων πρέπει να 
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προσαρμοσθεί στον περιορισμένο αριθμό αιθουσών διδασκαλίας καθώς και των πολλαπλών εργαστηριακών ομάδων λόγω περιορισμένου αριθμό 

θέσεων εργασίας στα εργαστήρια. Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες, οι δυνατότητες οργάνωσης του ωρολογίου προγράμματος με 

γνώμονα είτε την συγκέντρωση μαθημάτων του ίδιου εξαμήνου σε “γειτονικές” ώρες είτε την παροχή της διδασκαλίας κυρίως πρωινές ώρες 

κρίνεται αδύνατη. 

Η επιλογή των βιβλίων που διανέμονται στους φοιτητές είναι μία διαδικασία που γίνεται κάθε εξάμηνο ή κάθε έτος. Η επιλογή γίνεται από τους 

ίδιους τους διδάσκοντες. Αυτό, μαζί με το γεγονός ότι η διαδικασία επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

τα συγγράμματα που επιλέγονται είναι πάντα επίκαιρα. Αναφορικά με τις διδακτικές σημειώσεις των διδασκόντων, και αυτές ανανεώνονται όταν 

αυτό κρίνεται σκόπιμο. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη μέθοδος επικαιροποίησης τους ούτε κάποιος συγκεκριμένος χρονικός 

προγραμματισμός για το πότε θα πρέπει να γίνεται αυτή. Όταν όμως κρίνει κάποιος διδάσκων ότι αυτό απαιτείται, ανανεώνει το περιεχόμενο των 

διδακτικών του σημειώσεων ούτως ώστε να συμβαδίζουν με το περιεχόμενο του μαθήματος αλλά και με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και τα 

τρέχοντα δεδομένα στον χώρο της Μουσικής Τεχνολογίας και της Ακουστικής.  

 

4.3.Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές. 

Σχετικά με τις διδακτικές σημειώσεις, αυτές δίδονται στους φοιτητές συνήθως στην αρχή του εξαμήνου, σχεδόν ταυτόχρονα με την έναρξη των 

μαθημάτων. Οι σημειώσεις δίδονται στους φοιτητές είτε από τους ίδιους τους καθηγητές την ώρα του μαθήματος είτε από την αρμόδια υπάλληλο 

που αναλαμβάνει και την αναπαραγωγή τους. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.5. Ερευνητικό Έργο της τελευταίας 4ετίας (ανά Τμήμα) 
 

Σε αυτή την ενότητα προτείνεται ένα ελεύθερο κείμενο ανάλογα με τις εκθέσεις των Τμημάτων. Προτρέπουμε να δοθεί προσοχή, μεταξύ άλλων, 

στα τρία σημεία που ακολουθούν : 

 
1. Αναφορά σε ιδιαίτερα  σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος ερευνητικές δραστηριότητες. 

2. Σημαντικές ερευνητικές συνεργασίες. 

3. Αναφορά σε ιδιαίτερα σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος διακρίσεις. 

 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια έντονη ερευνητική δραστηριότητα στις θεματικές περιοχές των ενεργειακών 

συστημάτων (Εργαστήριο Ενεργειακών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων αλλά και ερευνητικός σταθμός δοκιμών υψηλής τάσης «Τάλως» του ΔΕΔΔΗΕ), των 

νανοϋλικών και των νανοσύνθετων υλικών (Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής), της μηχατρονικής (Εργαστήριο Ρομποτικής, Αυτοματισμού και Ευφυών 

Συστημάτων) και της πληροφορικής (Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικών Συστημάτων). Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών υλοποιούνται 

καινοτόμα ερευνητικά έργα σε συνεργασία με ιδιαίτερα αξιόλογους φορείς, εταιρείες και ιδρύματα της Ελλάδος και του εξωτερικού, τα αποτελέσματα των οποίων 

δημοσιεύονται σε περιοδικά υψηλού δείκτη απήχησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε την συμμετοχή του Τμήματος σε ένα από τα κορυφαία ερευνητικά έργα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης το FLAGSHIP GRAPHENE, μέλος του Τμήματος είναι εθνικός εκπρόσωπος σε προγράμματα COST για θέματα οργανικών φωτοβολταϊκών,  

και τη συνεργασία με κορυφαία ιδρύματα σε Ελλάδα και το εξωτερικό σε θέματα όπως:  

(α) καινοτόμα νανο-σύνθετα υλικά για εφαρμογές σε ενέργεια, περιβάλλον και οπτοηλεκτρονική (University of Cambridge, Imperial College, Tyndall National 

Institute, Cork, Ireland, University of Salford, ENEA Centro Ricerche Casaccia, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Struttura della Materia, 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Εθνικό 

Κέντρο Ερευνών, Δημόκριτος, Πανεπιστήμιο Κύπρου κλπ),  

(β) συμπεριφορά συνθετικών μονωτήρων για συστήματα υψηλής τάσης (ΔΕΔΔΗΕ, ABB, Chalmers University, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

Πανεπιστήμιο Κύπρου κλπ) 

(γ) σχεδίαση, σύνθεση και κατασκευή ρομποτικών / μηχατρονικών διατάξεων και συστημάτων έλεγχου (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας,  Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κ.α.) 

(δ) Δίκτυα Υπολογιστών, ενσωματωμένα  συστήματα, Τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών στην εκπαίδευση, τεχνητή νοημοσύνη (ST Microelectronics, 

Intracom, ISD, ST Micro, Thales, ESA, Alenia, Bell Labs, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Πολυτεχνείο Κρήτης) 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Κρήτης - Έκδοση 4η, Μάρτιος 2016 

 309 

(ε) Μοντελοποίηση της παραγόμενης ισχύος από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Φυσικό τμήμα του Πανεπιστημίου του Oregon, Φυσικό τμήμα του  

Πανεπιστημίου Κρήτης) 

Ακαδημαϊκό 

Έτος 

Σύνολο Ερευνητικών και 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων * 

Από Ελληνικές 

πηγές/φορείς 

Από το Εξωτερικό Παρατηρήσεις 

2013-2014 3 2 1  

2012-2013 7 7   

2011-2012 2 2   

2010-2011 1 1   

2009-2010 2 2   

* Κάθε πρόγραμμα χρεώνεται στο έτος έναρξης. 

Ακαδημαϊκό 

Έτος 
Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων ΕΠ 

Αριθμός δημοσιεύσεων 

(από βάση δεδομένων 

Scopus) 

Αναγνώριση 

ερευνητικού έργου 

(σύνολο) 

Διεθνείς 

συμμετοχές 

2013-2014 24 24 59  

2012-2013 20 20 136  

2011-2012 17 17 193  

2010-2011 18 18 185  

2009-2010 24 24 263  

2008-2009 22 22 438  

*αφορά τις δημοσιεύσεις της αντίστοιχης χρονιάς 
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Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 
 

Η ερευνητική δραστηριότητα στο Τμήμα χαρακτηρίζεται σημαντική ενώ, αν την αξιολογήσει κανείς αναφορικά με τους οικονομικούς πόρους που διοχετεύονται 

για την έρευνα στο Τμήμα, τότε θα πρέπει να είναι κανείς ιδιαίτερα ικανοποιημένος. 

Η παραπάνω κρίση τεκμηριώνεται από τα παρακάτω αντικειμενικά στοιχεία. 

 Στο τμήμα υπάρχει σημαντική παραγωγή δημοσιεύσεων καθώς και συμμετοχών σε επιστημονικά συνέδρια. 

 Το τμήμα διαθέτει αξιόλογη συμμετοχή σε ερευνητικά και εθνικά ερευνητικά έργα.  Συγκεκριμένα το τμήμα έχει συμμετάσχει : 

 σε προγράμματα του 6ου ΠΠ (ακρωνύμιο POLIS, Π/Υ 2.3ΜΕ, με συντονιστή καθηγητή του τμήματος),  

 σε προγράμματα Leonardo da Vinci (2 συμμετοχές),  

 στα προγράμματα Αρχιμήδης του Υπουργείου Παιδείας, (5 συμμετοχές) ενώ 

 ιδιαίτερη αξιοσημείωτη είναι η συμμετοχή σε προγράμματα Interreg (3 συμμετοχές στο Ελλάδα- Κύπρος), όπου η επιτυχία του τμήματος δημιούργησε 

αίσθηση σε όλη την Κρήτη.  Στο πρόγραμμα αυτό υπήρξε συμμετοχή μελών του τμήματος στο διεθνές WIND-TECH, Intereg II, Με συμμετοχές από 11 

Ευρωπαϊκές Χώρες. 

 σε διακρατικές συνεργασίες (2 έργα Ελλάδα- Σλοβενία, Ελλάδα- Σερβία). 

 στελέχη του τμήματος εξασφάλισαν τη συμμετοχή του τμήματος αλλά και του ΤΕ Κρήτης γενικότερα για πρώτη φορά ισότιμα σε περιφερειακές 

πρωτοβουλίες έρευνας. Τέτοια ήταν η χρηματοδότηση για τον πόλο καινοτομίας στην Κρήτη, όπου το τμήμα διαδραματίζει συντονιστικό ρόλο συνολικά 

για το ίδρυμα. 

 σε 189 ερευνητικά και μελετητικά προγράμματα σχετικά με τις ΑΠΕ (ιδιαίτερα την Αιολική Ενέργεια και τα υδροηλεκτρικά έργα) Τα προγράμματα αυτά 

χρηματοδοτήθηκαν κατά 85% από τον ιδιωτικό Τομέα. 

 Το Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας του τμήματος, μοναδικό από όλα τα ΤΕΙ της χώρας, χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΑΚΜΩΝ από 

την ΓΓΕΤ για 7 υποέργα με κοινό άξονα την μέτρηση της ποιότητας και συμμετείχε επίσης σε πρόγραμμα ΠΕΝΝΕΔ με την Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου 

Κρήτης και το ΙΤΕ ενώ αναπτύσσει αυτοχρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. 

 Έχουν δημιουργηθεί στο τμήμα σημαντικές υποδομές έρευνας και υποστήριξης της παραγωγής, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια (μετά από 

ανταγωνιστική έγκριση φακέλου που υποβλήθηκε) απολύτου καινοτόμου εξοπλισμού rapid prototyping, reverse engineering, κ.λπ ικανού να διασφαλίσει στο 

τμήμα μοναδική θέση και πλεονέκτημα και να το καταστήσει διεθνώς αναγνωρίσιμο και αξιόπιστο συνεργάτη.  

Τα ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται στο τμήμα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και γνωστικών περιοχών. Κινούνται σε επίπεδο θεωρητικής 

έρευνας αλλά και εφαρμογής. Πολλά προγράμματα εμφανίζουν συνέργεια ως προς την ενότητα της παραγωγής θεωρητικής γνώσης της εφαρμογής αυτής της 

γνώσης στην πράξη έως και την ανάπτυξη βιομηχανικών προϊόντων. 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω τα προγράμματα που εκτελούνται σήμερα στο τμήμα το φέρνουν σε πολλή καλή θέση διεθνώς.  
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Το τμήμα έχει αποκτήσει απόλυτα σύγχρονο και καινοτόμο μηχανολογικό εξοπλισμό που είναι εξαιρετικά χρήσιμος  ερευνητικά, εκπαιδευτικά και όσον αφορά τη 

διασύνδεση με την παραγωγή.  

Αυτό δε σημαίνει ότι υπάρχει επάρκεια υποδομών σε όλο το εύρος του τμήματος. Υπάρχουν εργαστήρια που δεν έχουν πρόσβαση σε αντίστοιχα σημαντικούς 

πόρους, αφού κάτι τέτοιο απαιτεί ετοιμασία φακέλων εξαιρετικά υψηλής ποιότητας, πράγμα που ασφαλώς δεν είναι στην δυνατότητα του καθενός. Από την άλλη 

απουσιάζουν τελείως κονδύλια άμεσης (μη ανταγωνιστικής) χρηματοδότησης της έρευνας στο τμήμα. Με δυο λόγια στο τμήμα αποδεικνύεται σήμερα περίτρανα 

ότι μια άλλη προοπτική και ερευνητική αντίληψη είναι δυνατή, και ότι καμιά θεσμική ακαμψία δε μπορεί σε βάθος χρόνου να την εμποδίσει. Οι νέες υποδομές 

στην περιοχή των κατασκευαστικών τεχνολογιών θα αλλάξουν τη φυσιογνωμία του τμήματος και θα λειτουργήσουν ως καλή πρακτική που θα ξεπεράσει κατά 

πολύ ως εμβέλεια το τμήμα και το ΤΕΙ Κρήτης συνολικά.  

Με το δεδομένο της μη ύπαρξης αξιολόγησης του ερευνητικού έργου και οργανωμένων μεταπτυχιακών σπουδών μέχρι πριν 2 έτη, το επίπεδο του 

δημοσιευμένου έργου κρίνεται με άνεση σημαντικό. Ο αριθμός των αναθέσεων ειδικών έργων για τα οποία εφαρμόζεται η παραχθείσα από εργαστήρια του 

τμήματος γνώση, είναι απόδειξη της αναγνώρισης του ερευνητικού έργου του τμήματος. Πάνω από 100 έργα έχουν ανατεθεί σε εργαστήρια του τμήματος λόγω 

της σημαντικής και πολλές φορές μοναδικής διεθνώς υποδομής που υπάρχει στο τμήμα. 

Ο αριθμός των ετεροαναφορών στις δημοσιεύσεις των μελών ΕΠ του τμήματος και των συνεργατών τους είναι επίσης ένας δεύτερος σημαντικός δείκτης. 

Περισσότερες από 300 ετεροαναφορές έχουν γίνει σε δημοσιευμένες εργασίες μελών ΕΠ του τμήματος. 

Οι ερευνητικές συνεργασίες είναι απόλυτα ικανοποιητικές. Στελέχη του τμήματος είναι ευρύτερα αναγνωρίσιμα και γνωστά. Αντανάκλαση της 

πραγματικότητας αυτής είναι οι πολλές συμμετοχές σε ερευνητικά έργα και οι πολλές συμβάσεις με παραγωγικούς φορείς. 

Υπάρχουν βραβεύσεις και διακρίσεις (στέλεχος του τμήματος πήρε το βραβείο του καλύτερου άρθρου για το έτος 2002 της ASME- American Society of 

Mechanical Engineers), χωρίς όμως αυτό να κρίνεται ένα από τα δυνατά σημεία του τμήματος. Επί πλέον αν η έμφαση είναι στη εφαρμογή και τη διασύνδεση με 

την παραγωγή τα “βραβεία” μας είναι μοιραίο να έχουν άλλα χαρακτηριστικά. 

 

Ακαδημαϊκό 

Έτος 

Σύνολο Ερευνητικών και 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων * 

Από Ελληνικές 

πηγές/φορείς 

Από το Εξωτερικό Παρατηρήσεις 

2013-2014 7 1 6  

2012-2013 6 3 3  

2011-2012 4 3 1  

2010-2011 8 7 1  
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Ακαδημαϊκό 

Έτος 

Σύνολο Ερευνητικών και 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων * 

Από Ελληνικές 

πηγές/φορείς 

Από το Εξωτερικό Παρατηρήσεις 

2009-2010 38 38   

2008-2009 46 43 3  

* Κάθε πρόγραμμα χρεώνεται στο έτος έναρξης 

Ακαδημαϊκό 

Έτος 
Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων ΕΠ 

Αριθμός 

δημοσιεύσεων (από 

βάση δεδομένων 

Scopus) 

Αναγνώριση 

ερευνητικού έργου 

(σύνολο) 

Διεθνείς συμμετοχές 

2013-2014 16 14 9  

2012-2013 23 8 30  

2011-2012 15 1 0  

2010-2011 13 3 23  

2009-2010 13 5 49  

2008-2009 11 4 43  
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Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 

1. Αναφορά σε ιδιαίτερα  σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος ερευνητικές δραστηριότητες.   

Στο Τμήμα υπάρχει έντονη ερευνητική δραστηριότητα. Οι σημαντικότερες ερευνητικές κατευθύνσεις περιγράφονται παρακατω ανά ερευνητική 

περιοχή. Στις περισσότερες από τις ερευνητικές αυτές περιοχές υλοποιούνται ανάλογα ερευνητικά προγράμματα.  

Applied and Interactive Computing 

Τα μέλη του προτεινόμενου εργαστηρίου εστιάζουν την ερευνητική και αναπτυξιακή τους δραστηριότητα στους ακόλουθους τομείς: 

 Collaborative computing technologies and applications 

 Information & management 

 Network eServices with a focus on Music Performance and Musical Content Interaction 

 Multimodal Sensing and Natural User Interfaces 

 Biomedical informatics, Biomedical engineering and Bioinformatics 

 Social computing and platforms  

Στα πλαίσια των παραπάνω γενικών επιστημονικών και ερευνητικών περιοχών στόχος των μελών του Εργαστηρίου είναι να αναπτύξουν ή να 

εμβαθύνουν την ερευνητική τους δραστηριότητα σε επιμέρους, αναδυόμενους τομείς, όπως: 

 e-infrastructures in application areas with high societal impact. Έρευνα και ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας ηλεκτρονικές υποδομές (e-

Inftrastructures) σε επιλεγμένες περιοχές μεγάλης κοινωνικής σημασίας (ηλικιωμένοι, ασθενείς, κοινωνική φροντίδα) ή τομείς με 

σημαντική σημασία για την περιφερειακή και εθνική οικονομία (πρωτογενής τομέας, τουρισμός). 

 Σύγχρονες διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως networked music performance, και    ανάπτυξη των αναγκαίων υποστηρικτικών συνεργατικών 

περιβαλλόντων που απαιτούνται, μελετώντας κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με τη σε πραγματικό χρόνο δημιουργία, ανάλυση και 

μετάδοση μουσικού περιεχομένου.  

 Ubiquitous smart spaces. Θεωρούμε ότι μία σημαντική ερευνητική πρόκληση στο επόμενο διάστημα είναι η δημιουργία έξυπνων χώρων 

(smart spaces) διαβίωσης. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο το Εργαστήριο θα εστιάσει σε θέματα που σχετίζονται με α) αυτόματη καταγραφή 
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συμπεριφοράς (behavioral modelling) και γεγονότων της καθημερινότητας (Capturing everyday experiences), β) υποστήριξη της 

συνεργασίας, και γ) Natural interfaces. 

 Συναισθηματική υπολογιστική (Αffective computing). Στόχος μας είναι να επικεντρωθούμε: (1) στο σχεδιασμό νέων τρόπων αναγνώρισης 

& επικοινωνίας συναισθηματικών-γνωστικών καταστάσεων, ιδίως μέσω της χρήσης φορετών (wearable) αισθητήρων και νέων 

αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, οι οποίοι αναλύουν από κοινού πολυτροπικά (Multimodal) κανάλια πληροφoρίας, και (2) στη 

δημιουργία νέων τεχνικών για την, με αυτόματο υπολογιστικό τρόπο, εκτίμηση και αξιολόγηση συναισθημάτων, όπως απογοήτευση, 

άγχος, και διάθεση, μέσω φυσικής αλληλεπίδρασης. 

 Ανάκτηση Μουσικής Πληροφορίας και Αυτόματη ταξινόμηση Μουσικού Περιεχομένου. Στα πλαίσια αυτής της δράσης το εργαστήριο 

στοχεύει στην αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που αφορούν στην αυτοματοποιημένη ανάλυση και ταξινόμηση 

(classification) πολυμεσικού περιεχομένου. Ειδικότερα, ένα από τα σημεία εστίασης του υπό σύσταση εργαστηρίου αφορά στην 

αυτοματοποιημένη ανάλυση μουσικού περιεχομένου (σημάτων ήχου  και μετα-δεδομένων) και την ανάκτηση σημασιολογικής 

πληροφορίας στη μουσική. Η πληροφορία αυτή, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη καινοτόμων δικτυακών υπηρεσιών και εργαλείων 

σύγχρονης συνεργασίας μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη προϊόντων με εξαιρετικά μεγάλο αντίκτυπο στα πλαίσια ακαδημαϊκών 

δραστηριοτήτων (π.χ. πρόσβαση σε research oriented audio datasets) όσο και σε επιχειρηματικό πλαίσιο (π.χ. διαδικτυακοί ραδιοφωνικοί 

σταθμοί με προσωποποιημένη πρόσβαση σε μουσικό περιεχόμενο) 

 Digital Ecosystem: Έρευνα και ανάπτυξη σε θέματα που αναφέρονται σε (α) Inclusive Education με την χρήση serious games, (β) 

gamification mechanics applied in non-leisure contexts. Στόχος μας είναι η υλοποίηση νέων μεθοδολογιών και εργαλείων για την 

παραγωγή, την εφαρμογή και την χρήση ψηφιακών παιχνιδιών και των τεχνικών gamification σε περιβάλλοντα non-leisure, καθώς και 

στην διερεύνηση επιστημονικών αποδείξεων για τα οφέλη τους 

 

Ευφυή Συστήματα 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων αφορούν ένα ευρύτατο φάσμα της επιστήμης της Πληροφορικής 

με έμφαση στη θεωρία, μεθοδολογία / μηχανική και υποστήριξη ευφυών συστημάτων. Οι βασικοί επιστημονικοί και τεχνολογικοί κλάδοι που συνθέτουν την 

τεχνογνωσία του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν: 

 Αναγνώριση Προτύπων  

 Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα   
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 Έμπειρα Συστήματα  

 Τεχνολογίες Διαχείρισης Γνώσης  

 Τεχνολογίες και μηχανική λογισμικού  

 Τεχνολογίες προσωποποιημένης αλληλεπίδρασης  

 Διεπαφή Χρήστη-Υπολογιστή   

 Συνεργατική εργασία 

Πεδία εφαρμογής των παραπάνω, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου περιλαμβάνουν τους τομείς των υπηρεσιών ιατρικής, ιατρικής 

πληροφορικής και βιοιατρική, χρηματοοικονομία, προηγμένες υπηρεσίες διαδικτύου, ανάπτυξη εργαλείων σχεδίασης & προδιαγραφών διεπαφών, καινοτόμες 

μεταφορές αλληλεπίδρασης σε επιλεγμένα θεματικά πεδία κα. 

Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Συστημάτων 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του εργαστηρίου ανήκουν στους εξής  τομείς: 

 Τεχνητή Νοημοσύνη.  

 Ενσωματωμένα Συστήματα και Εργαλεία Σχεδιασμού (EDA). 

 Ιατρική Πληροφορική. 

 Προγραμματισμός  και Υπηρεσίες Δικτύων. 

Ο στόχος του εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων επικεντρώνεται στην εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα κι ανάπτυξη (R&D) σε 

τεχνολογίες αιχμής, με έμφαση στην ανάπτυξη λογισμικού, από την οπτική της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Συστημάτων. Οι ερευνητικές 

δραστηριότητες του Εργαστηρίου καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής λογισμικού ή υλικού, από την περιγραφή και ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών 

μέχρι το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την επαλήθευση και τη συντήρησή του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Εργαστήριο έχει, επίσης, η ανάπτυξη: 

 Λογισμικού ανοιχτού κώδικα (π.χ. βλέπε http://occn.sourceforge.net). 

 Ερευνητικών προτύπων με δυνατότητα άμεσης απορρόφησης τους από τη βιομηχανία.  

http://occn.sourceforge.net/
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 Μοντέλων, συστημάτων κι εργαλείων, που καλύπτουν διάφορα σημαντικά ερευνητικά πεδία, για ενσωμάτωσή τους σε εμπορικά 

προϊόντα.  

Επίσης, το εργαστήριο αναλαμβάνει την εξειδικευμένη επιμόρφωση φοιτητών κι εργαζομένων σε τεχνολογίες αιχμής, καθώς και την παροχή 

υπηρεσιών συμβουλευτικής σε τεχνολογικά θέματα του ενδιαφέροντός του. 

Πολυμέσα, Δίκτυα και Επικοινωνίες 

Οι βασικές ερευνητικές περιοχές περιλαμβάνουν: 

 Βασική έρευνα σε επίκαιρους τομείς των δικτύων επικοινωνιών και των πολυμέσων, και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών αιχμής. 

 Mελέτη κατανεμημένων συστημάτων ευρείας κλίμακας καθώς και εφαρμογών σε κοινωνικά δίκτυα όπως για παράδειγμα την ανάπτυξη εξειδικευμένων 

τεχνικών για εντοπισμό κοινοτήτων και recommendation systems. 

 Εφαρμογή πολυμέσων και γραφικών στο διαδίκτυο. Το εργαστήριο επικεντρώνεται στην σύγκλιση μεταξύ γραφικών και πολυμέσων ροής όπως το βίντεο 

και η εικόνα και η δημιουργία κοινών δομών ροής. Επίσης έχουμε συνεισφορά σε σημαντικά πρωτόκολλα όπως MPEG7, MPEG4, MPEG DASH και στην 

εισαγωγή ρεαλιστικής φυσικής προσομοίωσης γραφικών στο διαδίκτυο. 

 Κινησιοθεραπεία με ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο. Η νέα αυτή δραστηριότητα ξεκίνησε 2014 και προχωρά σε δύο παράλληλες και 

συμπληρωματικές κατευθύνσεις: (α) Ανάπτυξη μεθοδολογίας και εργαλείων που υποβοηθούν τον νευρολόγο να αξιολογήσει καλύτερα την εξέλιξη της 

νόσου του Πάρκινσον (PD) με χρήση τεχνικών ακριβούς καταγραφής και ανάλυσης βαδίσματος. (β) Υλοποίηση ασκήσεων αποκατάστασης καθώς και 

σοβαρών παιγνίων για άτομα με κινητικά προβλήματα με ανάλυση και ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο με ή χωρίς τη βοήθεια φυσιοθεραπευτή. 

 Δίκτυα αισθητήρων και τηλεμετρίας, βιομηχανική πληροφορική και αυτοματισμοί. Πρόκειται για την ανάπτυξη εφαρμογών τύπου pervasive computing 

και τηλεμετρίας, μέσω αισθητήρων διαφόρων τύπων, και αφετέρου της πληροφορικής, γενικότερα, σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Στόχος είναι η 

μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας, η πιστοποίηση προϊόντων και ο έλεγχος αποθήκευσης (Logistic),   η έγκαιρη γνώση και διάγνωση των βλαβών, η 

ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, και η βέλτιστη εκμετάλλευση των διαθέσιμων πόρων μιας επιχείρησης. Στα πλαίσια του εργαστηρίου 

πραγματοποιείται έρευνα σε τεχνολογίες όπως: 

 Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (WSN) 

 Η Τηλεμετρία 

 Η Συλλογή και επεξεργασία Μετεωρολογικών δεδομένων 

 Δίκτυα Πιστοποίησης και ελέγχου προϊόντων (RFID, NFS, RTLS) 

 Συστήματα φροντίδας υγείας (Health care Systems) 

 Οι Προγραµµατιζόµενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC:Programmable Logic Controllers) 

 Τα Βιομηχανικά δίκτυα τεχνολογίας Bus  



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Κρήτης - Έκδοση 4η, Μάρτιος 2016 

 317 

 Οι τεχνολογίες Industrial Ethernet και Scada 

 

2. Σημαντικές ερευνητικές συνεργασίες.  

Στην περιοχή του Applied and Interactive Computing 

Μέλη του Εργαστηρίου έχουν αναπτύξει σταθερές σχέσεις συνεργασίας με σημαντικούς και καθιερωμένους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, όπως 

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 

Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Πανεπιστήμιο του Αννόβερου, Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, Philips Research, Fraunhofer Institute for Intelligent Analysis and 

Information Systems, Πολυτεχνείο της Μαδρίτης, κλπ. 

Στην περιοχή της Τεχνητή Νοημοσύνη 

Οι εξωτερικές συνεργασίες του “AISE Lab” περιλαμβάνουν συνεργασίες με ιδιωτικές εταιρείες, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Συγκεκριμένα,  το 

“AISE Lab” είχε και έχει ερευνητικές συνεργασίες με την εταιρία Πληροφορικής IST  Microelectronics, η οποία έχει την έδρα της στη Γαλλία,  με  το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και  Ιατρική Σχολή),  με το Πολυτεχνείο Κρήτης (Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης),  με το  Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ινστιτούτο Πληροφορικής και  Ινστιτούτο 

Υπολογιστικών Μαθηματικών). Μέλη του εργαστηρίου συνεργάζονται με ερευνητές αυτών των ιδρυμάτων. 

Στη περιοχή των Πολυμέσων, Δικτύων και Επικοινωνιών 

Στα δίκτυα υπολογιστών υπάρχει συνεργασία με τα παρακάτω Ινστιτούτα 

 National Centre for Scientific Research "Demokritos", Media Networks Lab. (GR) 

 University of the Aegean, Information and Communication Systems Engineering Dept. (GR) 

 University of Patras, Electrical and Computer Engineering Dept. (GR) 

 University of Peloponnese, Telecommunication Sciences and Technology Dept. (GR) 

 University of Nicosia, Computer Science Dept. (CY) 

 Université Bordeaux 1, Telecommunications Dept. (FR) 

 University of Nantes, Department of Computer Science (FR) 

Στην περιοχή των πολυμέσων υπάρχει συνεργασία με το ΕΠΙΣΕΥ, το FH-IGD, το Monterey CA NAVAL AC, και το WEB 3D Consortium. 

Στην περιοχή των δικτύων αισθητήρων υπάρχει συνεργασία με το FH-Duesseldorf, το Brasov  University Romania, και το VIA University 

Denmark. 
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Ακαδημαϊκό 

Έτος 

Σύνολο Ερευνητικών και 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων * 

Από Ελληνικές 

πηγές/φορείς 

Από το Εξωτερικό Παρατηρήσεις 

2013-2014 13 6 7  

2012-2013 14 6 8  

2011-2012 13 7 6  

2010-2011 9 3 6  

2009-2010 10 2 8  

2008-2009 10 4 6  

 

Ακαδημαϊκό 

Έτος 
Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων ΕΠ 

Αριθμός 

δημοσιεύσεων (από 

βάση δεδομένων 

Scopus) 

Αναγνώριση 

ερευνητικού έργου 

(σύνολο) 

Διεθνείς συμμετοχές 

2013-2014 77  974 22 

2012-2013 85  1012 33 

2011-2012 64  845 18 

2010-2011 62  783 33 

2009-2010 49  710 19 

2008-2009 55  696 23 
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Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Ηράκλειο 

1. Αναφορά σε ιδιαίτερα  σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος ερευνητικές δραστηριότητες.   

 A. Apostolakis
8
 (2013), VIREG (European Islands Continue Education on resources Efficiency Virtual Gateway) project, ERASMUS lifelong research 

programme (Ref: 539230 – LLP – 1 – 2013 – 1 – ES- ERASMUS – EQR) Accepted on 16/07/2013, Total Budget 535,105.000€ (42,500€ στο ΤΕΙ 

Κρήτης) 

 A. Apostolakis (2014), ‘Holy Grail’ (“Cooperation Projects to Support Transnational Tourism Based on European Cultural and Industrial Heritage”) 

project (REF: SI2.682292), Total Budget 255,455.82€ Euros (27,084.89€ στο ΤΕΙ Κρήτης) 

2. Σημαντικές ερευνητικές συνεργασίες.  

 Μνημόνια Συνεργασίας με τα Εμπορικά Επιμελητήρια της Κρήτης: Το τμήμα είναι στη διαδικασία κατάθεσης συγκεκριμένων προτάσεων για τις 

δυνατότητες παροχής  συμβουλευτικών υπηρεσιών και προτάσεων που αφορούν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της συνεισφοράς της στον 

τοπικό αναπτυξιακό σχεδιασμό. 

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθησης - Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Το τμήμα έχει καταθέσει πρόταση με 

τίτλο «Σύγχρονές Τεχνικές Περιφερειακού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» (κωδ. 144_32_2.1_3) και 

επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Γ. Ξανθό
9
 σε συνεργασία με το τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ενώ 

συμμετέχει στην πρόταση με τίτλο «Στοχευμένες Δράσεις Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» 

(κωδ. 144_22_2.1_1) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δ. Γιαννιά, και σε δυο ακόμη προτάσεις άλλων 

τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης και συγκεκριμένα (i) στην πρόταση με τίτλο «Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα και Εφαρμογές e-Marketing για την 

Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών» (144_32_2.1_1) με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ι. Κοπανάκη και (ii) στην πρόταση με τίτλο «Σύγχρονη 

επιχειρηματικότητα: Από τη θεωρία στην πράξη» (κωδ. 144_32_2.1_2) με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Σ. Αρβανίτη. 

3. Αναφορά σε ιδιαίτερα σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος διακρίσεις.  

 N. Loukeris
10

 & I. Eleftheriadis (2012), Bankruptcy Prediction into Hybrids of Time Lag Recurrent Networks with Genetic optimisation, Multi Layer 

Perceptrons Neural Nets, and Bayesian Logistic Regression, International Summer Conference of the International Academy of Business and Public 

Administration Disciplines (IABPAD), Honolulu, Hawaii, USA, Volume: Proceedings of the International Summer Conference of the International 

Academy of Business and Public Administration Disciplines (IABPAD), ISSN 547-4836 Library of Congress, - Research Paper Award  

 K. Chelst, J. Sidelko, A. Przebienda, J. Lockledge, D. Mihailidis
11

 (2001), Rightsizing and Management of Prototype Vehicle Testing at Ford Motor 

Company, Interfaces, Volume 31, Number 1, January – February 2001 (Special Issue: Franz Edelman Award Papers) - Franz Edelman Finalist Award 

for Achievement in Operations Research and Management Science  

                                                           
8 Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος 
9 Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος 
10 Επιστημονικός Συνεργάτης του τμήματος 
11 Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος 

http://www.researchgate.net/publication/260018775_Bankruptcy_Prediction_into_Hybrids_of_Time_Lag_Recurrent_Networks_with_Genetic_optimisation_Multi_Layer_Perceptrons_Neural_Nets_and_Bayesian_Logistic_Regression
http://www.researchgate.net/publication/260018775_Bankruptcy_Prediction_into_Hybrids_of_Time_Lag_Recurrent_Networks_with_Genetic_optimisation_Multi_Layer_Perceptrons_Neural_Nets_and_Bayesian_Logistic_Regression
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2000-05/IfOR-Ftvo-2405100.php
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2000-05/IfOR-Ftvo-2405100.php
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Ακαδημαϊκό 

Έτος 

Σύνολο Ερευνητικών και 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων * 

Από Ελληνικές 

πηγές/φορείς 
Από το Εξωτερικό Παρατηρήσεις 

2013-2014 2 0 2  

2012-2013     

2011-2012     

2010-2011     

2009-2010     

2008-2009     

* Κάθε πρόγραμμα χρεώνεται στο έτος έναρξης 

Ακαδημαϊκό 

Έτος 
Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων ΕΠ 

Αριθμός 

δημοσιεύσεων (από 

βάση δεδομένων 

Scopus) 

Αναγνώριση 

ερευνητικού έργου 

(σύνολο) 

Διεθνείς συμμετοχές 

2013-2014 6 3 >29 / >62 8 

2012-2013 10 7 >36 / >91 2 

2011-2012 6 6 >21 / >67 4 

2010-2011 7 4 >16 / >61 5 

2009-2010 7 2 >8 / >34 7 

2008-2009 3 2 >6 / >27 4 
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Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

1. Αναφορά σε ιδιαίτερα σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος ερευνητικές δραστηριότητες.   

Οι συμμετοχές μας στο διεθνή επιστημονικά συνέδρια (βλ. ιστοσελίδα Τμήματος http://www.sdo.teicrete.gr/accfin/?q=el/research ). 

 

2. Σημαντικές ερευνητικές συνεργασίες.  

Με τα Πανεπιστήμια Πειραιώς (Τμήματα Ναυτιλιακών Σπουδών και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων) και Μακεδονίας (Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής) καθώς και με το University of Portsmouth και το Aix-Marseille University (AMSE/GREQAM). 

 

3. Αναφορά σε ιδιαίτερα σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος διακρίσεις.  

Οι συμμετοχές μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική σε διεθνή συνέδρια όπως International Conference on Applied Business and 

Economics ICABE-2012; International Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association,  HFAA-2012 ; International Conference on Enterprise 

Systems Accounting and Logistics (ICESAL),  ICESAL-2012, & ICESAL-2014 . 

 

Ακαδημαϊκό 

Έτος 

Σύνολο Ερευνητικών και 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων * 

Από Ελληνικές 

πηγές/φορείς 

Από το Εξωτερικό Παρατηρήσεις 

2013-2014 3 3   

2012-2013 1 1   

2011-2012 1 1   

2010-2011 1 1   

2009-2010 3 2 1  

Κάθε πρόγραμμα χρεώνεται στο έτος έναρξης 

 

http://www.sdo.teicrete.gr/accfin/?q=el/research
http://www.maritime-unipi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=25%3A2008-05-30-11-28-57&catid=901%3A2008-08-13-08-22-38&Itemid=1&lang=el
http://www.ode.unipi.gr/
http://www.uom.gr/index.php?tmima=5&categorymenu=2
http://www.uom.gr/index.php?tmima=5&categorymenu=2
http://www.port.ac.uk/accounting-and-financial-management/
http://www.greqam.fr/
http://www.icabe.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=29
http://www.hfaa.gr/?p=924
http://www.icesal.org/proceedings.html
http://www.icesal.org/proceedings.html
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Ακαδημαϊκό 

Έτος 
Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων ΕΠ 

Αριθμός 

δημοσιεύσεων (από 

βάση δεδομένων 

Scopus) 

Αναγνώριση 

ερευνητικού έργου 

(σύνολο) 

Διεθνείς συμμετοχές 

2013-2014 14 6 161 21 

2012-2013 23 8 237 24 

2011-2012 13 8 162 23 

2010-2011 11 8 140 15 

2009-2010 7 4 84 30 

2008-2009 8 4 73 10 
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Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τον Αγιο Νικόλαο 

1. Αναφορά σε ιδιαίτερα  σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος ερευνητικές δραστηριότητες.  

Τα μέλη ΕΠ του τμήματος έχουν συμμετάσχει αθροιστικά σε πάνω από 40 εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αποτελέσματα των οποίων  έχουν 

εφαρμοστεί στην παραγωγή από  μεγάλες εταιρίες όπως ΔΕΗ/ΑΔΜΗΕ κτλ.  

 

2. Σημαντικές ερευνητικές συνεργασίες.  

Εκτός από τα τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης, τα μέλη ΕΠ του τμήματος συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα και επιστημονικές δημοσιεύσεις σε συνεργασία 

με μέλη ΔΕΠ/ΕΠ και ερευνητές από  

 Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

 Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

 Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού 

 ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος 

 Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 Τμήμα Επιστήμης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης 

 ΙΤΕ 

 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, ΑΠΘ 

 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης,  ΔΠΘ 
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 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Αθήνας 

 Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων, ΕΜΠ 

 Πανεπιστήμιο Κύπρου  

 ENSMM (Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques de Besançon) and  FEMTO-ST (Franche Comté Electronics Mechanics 

Thermics Optics - Science and Technology), France 

 EUCog - European Network for the Advancement of Artificial Cognitive Systems, Interaction and Robotics 

 

3. Αναφορά σε ιδιαίτερα σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος διακρίσεις.  

 Επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών ΕΠ έχουν λάβει διακρίσεις παγκόσμιου επιπέδου όπως best paper awards, first prize, Best Application Paper, Sponsor 

Award.  

 Πρώτο παγκόσμιο βραβείο (First Prize) στο διαγωνισμό Unsupervised Image Segmentation στο παγκόσμιο συνέδριο πληροφορικής 22nd 

International Conference on Pattern Recognition 2014. 

 Βράβευση (Best Paper Award) σε παγκόσμιο συνέδριο πληροφορικής για την εργασία «Local Community Finding using Synthetic Coordinates, 

International Conference on Future Information Technology (FutureTech 2011),  2011». 

 

 Απονομή Βραβείου "Best Application Paper" στο IEEE International Conference on Data Mining  (ICDM09), Miami, FL,USA, 6-9 December 2009 

για το άρθρο “Clustering Trajectories of Moving Objects in an Uncertain World”. 

 

 Τελική φάση (finalists) στον ετήσιο πανευρωπαϊκό διαγωνισμό “Cor Baayen Award” που έχει θεσμοθετήσει το ERCIM (European Research 

Consortium for Informatics and Mathematics) για τον πιο πολλά υποσχόμενο νέο ερευνητή στις περιοχές της Επιστήμης Υπολογιστών και των 

Μαθηματικών στην Ευρώπη, 2009.   

 Βράβευση σε παγκόσμιο συνέδριο πληροφορικής για την εργασία «Shape-Motion Based Athlete Tracking for Multilevel Action Recognition, Intern. 

Conf. on Articulated Motion and Deformable Objects»: Sponsor Award on International Conference on Articulated Motion and Deformable Objects, 

2006, Mallorca, Spain.  
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Ακαδημαϊκό 

Έτος 

Σύνολο Ερευνητικών και 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων * 

Από Ελληνικές 

πηγές/φορείς 

Από το Εξωτερικό Παρατηρήσεις 

2013-2014 0 0 0  

2012-2013 0 0 0  

2011-2012 1 1 0  

2010-2011 0 0 0  

2009-2010     

2008-2009     

 

Ακαδημαϊκό 

Έτος 
Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων ΕΠ 

Αριθμός 

δημοσιεύσεων (από 

βάση δεδομένων 

Scopus) 

Αναγνώριση 

ερευνητικού έργου 

(σύνολο) 

Διεθνείς συμμετοχές 

2013-2014 37 25 298 36 

2012-2013 29 21 252 35 

2011-2012 18 13 181 33 

2010-2011 23 15 161 25 

2009-2010     

2008-2009     
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Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων 

1. Αναφορά σε ιδιαίτερα  σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος ερευνητικές δραστηριότητες.   

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ  

 Ταυτοποίηση της Περιβαλλοντικής Αντίληψης του Αγροτικού Πληθυσμού της Κρήτης και των Αιτιών Διαμόρφωσής της  Αξιοποίηση γενετικών 

πόρων οργανισμών στη γεωργία για την ετερόλογη βιοσύνθεση βιοενεργών ουσιών φυτικής προέλευσης από ζύμη και E. coli μέσω της τεχνολογίας 

μεταβολικής μηχανικής . 

 «Αξιοποίηση αιθέριων ελαίων στη συντήρηση νωπών γεωργικών προϊόντων της Κρήτης» στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ" 

 Μεγιστοποίηση  της Δυνατότητας Παραγωγής Βιοαερίου Υφιστάμενων και εν Λειτουργία Αναερόβιων Αντιδραστήρων  

ΘΑΛΗΣ   

 Χρήση μεταβολικής μηχανικής για την ετερόλογη βιοσύνθεση υδροξυτυροσόλης από τον Saccharomyces cerevisiae και το Chlamydomonas 

reinhardtii με την αξιοποίηση γενετικών πόρων ελαίας, Arabidopsis thaliana και μικροοργανισμών με εφαρμογές στη φυτοπροστασία  

LIFE 

 The Condense Managing System: Production Of Novel Fertilizers From Manure And Olive Mill Wastewater.  

 From Treated Wastewater To Alternative Water Resources In Semi-Arid Regions-Life Pure  

MED INTERREG  

 Αντιπυρικές Λωρίδες Απο Κυπαρίσσι Για Πρόληψη Πυρκαγιών : Μια Λύση Ρεαλιστική, Οικολογική και Οικονομική για Προστασία των Μεσογειακών 

Χωρών  

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ –  

 Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων  
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 Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής και Αξιοποίησης Ξυλωδους Βιομάζας για τη Θέρμανση Δημοτικών Κτηρίων.  

Επιπλέον διεξάγονται ερευνητικές συνεργασίες για θέματα που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες όπως την αξιοποίηση  φυτικών υποπροϊόντων, διαχείριση των 

κλαδοκάθαρων σε δήμους με την τεχνολογία της κομποστοποίησης, την αναδιάρθρωση καλλιεργειών συγκεκριμένων περιοχών, αλλά και θέματα που αφορούν 

συγκεκριμένες καλλιέργειες και προϊόντα όπως τα  αμπελοοινικά που αναπτύσσονται ιδιαίτερα στη ευρύτερη περιοχή της Κρήτης και όχι μόνο όπως η διατήρηση 

και αξιολόγηση αυτοχθόνων οινοποιήσιμων ποικιλιών των νήσων Πάρου Αντιπάρου.  

Ενδεικτικά αναφέρονται  

 Συνεργασία με την εταιρεία δακο-φάκα για τη δοκιμή ελκυστικών για τη μύγα της μεσογείου  

 Εξέταση καλλιεργητικής συμπεριφοράς της Roussanne   (Vitis vinifera L) και  Ποιοτικοί χαρακτήρες παραγομένων αμπελοοινικών προϊόντων   

 Βελτίωση ποιότητας σταφυλιών των νέων επιτραπέζιων ποικιλιών Crimson Seedless, Red Globe και Flame Seedless (Vitis vinifera L) 

 

Σημαντικές ερευνητικές συνεργασίες.  

Το τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων συνεργάζεται εδώ και πολλά χρόνια με αρκετά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού σε κοινά 

ερευνητικά πεδία. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πιο πρόσφατες συνεργασίες με: 

 Παν/μιο Κρήτης 

 Εθνικό Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών  (ΕΚΠΑ), 

 Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ-ΙΤΕ) 

 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών. 

 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού, 

 Rensselaer Polytechnic Institute-Center for Biotechnology and Interdisciplinary Studies (USA). 

 ENEA, Dipartimento di Biotecnologie e Agroindustria, Roma, Italy 
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 Istituto di Nematologia Agraria Applicata ai Vegetali, CNR, Bari, Ιταλίας. 

 University of Newcastle UK  

 University of Texas at Austin  

 Grifith University (Australia) 

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά ερευνητικά θέματα που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τα προαναφερθέντα ιδρύματα: 

 «Developing an Evaluation Model for Extensive Wastewater Reuse Distribution Systems Effect, on Soil, Plant and Effluent Quality»,  

 Αξιολόγηση Πολλαπλασιαστικού Υλικού έναντι των νηματωδών. 

 Προσδιορισμός δείκτη έγκαιρης ανίχνευσης της σωμακλωνικής  παραλλακτικότητας σε Πολλαπλασιαστικό Υλικό με τεχνολογίες ανάλυσης DNA.  

 Μοριακή ανάλυση για έλεγχο σωμακλωνικής παραλλακτικότητας σε Π.Υ. προερχόμενο από in vitro καλλιέργεια.  

 Διάγνωση και ταυτοποίηση  ιολογικών ασθενειών που μεταδίδονται με το Πολλαπλασιαστικό Υλικό.  

 «Correlating Pollution Build up in Highway Runoff with Quantity and Quality of Traffic»  και άλλα. 

 

3. Αναφορά σε ιδιαίτερα σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος διακρίσεις.  

Η έρευνα που διεξάγεται στο τμήμα δημοσιεύεται / δημοσιοποιείται σε επιστημονικά περιοδικά, επαγγελματικά περιοδικά, επιστημονικά συνέδρια και 

ενημερωτικές συναντήσεις και σεμινάρια.  

Ειδικότερα το επιστημονικό έργο αναγνωρίζεται διεθνώς με 125 ετεροαναφορές μόνο το έτος 2013-2014 για άρθρα που δημοσιεύτηκαν από το 2008 και μετά  
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Το τμήμα καινοτομεί στον Πρωτογενή Τομέα με  

 Καινοτόμες προσεγγίσεις για την καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών.  

 Αξιοποιώντας Καινοτόμες τεχνικές όπως  Υδροπονική καλλιέργεια, Βιολογική καλλιέργεια, Ιστοκαλλιέργεια 

 στο  Δευτερογενή Τομέα με την 

 Σύσταση Εταιρίας Τεχνοβλαστού (Spin-off) για τη δημιουργία Φορητής Μονάδας Ανακύκλωσης Οργανικών Στερεών. 

 Δημιουργία καινοτόμων υλικών για απορρύπανση, 

 Ιχνηλασιμότητα προϊόντων που διατίθενται προς κατανάλωση. 

 στον Τριτογενή Τομέα με 

 Λειτουργία Ερευνητικών Μονάδων παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών  

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων έχει άμεση συμβολή στην τοπική ανάπτυξη & κοινωνία αφού στηρίζει την ανάπτυξη της Υπαίθρου αλλά και του κοινωνικού 

συνόλου της Περιφέρειας Κρήτης με 

 Τεχνολογικές υπηρεσίες και επιστημονική υποστήριξη τοπικών φορέων  

 Συμμετοχή στη μετοχική σύνθεση του «Αγροτικού Κέντρου Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Κρήτης», που εμπεριέχει: 

 Εκπόνηση Μελέτης για τη Διατήρηση Παραδοσιακών / Ιστορικών Αρχαίων Ελαιώνων. 

 Εστιασμένες μελέτες για άμεση εφαρμογή, όπως "Το Αμπέλι και οι Νέες Καλλιέργειες στο Νομό Ηρακλείου. Αναγκαιότητες Αναδιάρθρωσης". 

 Με Εστιασμένες δραστηριότητες Δια Βίου μάθησης των Οργανώσεων Παραγωγών στους τομείς του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς για την 

ποιότητα των προϊόντων τους και την προστασία του περιβάλλοντος. 

 Με εκπαιδεύσεις αγροτών της Περιφέρειας σε θέματα όπως Βιολογική Γεωργία και μελισσοκομίας 

 Με Σεμινάρια – Ημερίδες σε Θέματα Φυτοπροστασίας,  Γευσιγνωσίας Κρασιού, Ελαιολάδου. 

 Με Μελέτες Αναδιάρθρωσης Καλλιεργειών στοχευμένων περιοχών, όπως της Δ.Ε. Λεύκης και της Τ.Κ. Ζάκρου Περιοχής ΣΗΤΕΙΑΣ 
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Ακαδημαϊκό 

Έτος 

Σύνολο Ερευνητικών και 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων * 

Από Ελληνικές 

πηγές/φορείς 

Από το Εξωτερικό Παρατηρήσεις 

2013-2014 9 5 4  

2012-2013 7 3 4  

2011-2012 13 8 5  

2010-2011 4 2 2  

2009-2010 14 5 9  

2008-2009 2 1 1  

* Κάθε πρόγραμμα χρεώνεται στο έτος έναρξης 

Ακαδημαϊκό 

Έτος 
Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων ΕΠ 

Αριθμός 

δημοσιεύσεων (από 

βάση δεδομένων 

Scopus) 

Αναγνώριση 

ερευνητικού έργου 

(σύνολο) 

Διεθνείς συμμετοχές 

2013-2014 30 9 125 2 

2012-2013 20 8 97 2 

2011-2012 26 6 78 1 

2010-2011 15 4 51 3 

2009-2010 31 10 48 6 

2008-2009 30 13 58 7 
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Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας 

1. Αναφορά σε ιδιαίτερα σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος ερευνητικές δραστηριότητες. 

Από την ίδρυσή του το 1999-2000, το Τμήμα έχει συνολικά εμπλακεί στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων συνολικού επιπέδου περίπου 500.000 €.  

Α). Υποέργο με τίτλο «Αξιολόγηση Διατροφικής Παρέμβασης μέσω Διαδικτύου σε παιδιά Δημοτικών Σχολείων της Κρήτης» και α/α «07», της πράξης με τίτλο 

«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης». Υπεύθυνος Κος Ζαφειρόπουλος. Πρόγραμμα Διατροφής για παιδιά Δημοτικού Σχολείου 

Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου: Τα χρόνια νοσήματα πλήττουν εκατομμύρια ενήλικες σε ολόκληρο τον κόσμο και αποτελούν την πρώτη αιτία 

θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες. Η αύξηση των ποσοστών εμφάνισης αυτών των νοσημάτων συνδέεται άμεσα με τις αλλαγές στον τρόπο ζωής στις σύγχρονες 

κοινωνίες και πιο συγκεκριμένα στις συμπεριφορές που αφορούν στη φυσική δραστηριότητα, στις διατροφικές συνήθειες και στο κάπνισμα. Η διαμόρφωση των 

συμπεριφορών αυτών φαίνεται να ξεκινά ήδη από την παιδική ηλικία και να επηρεάζεται σημαντικά τόσο από τις συμπεριφορές και συνήθειες του κοινωνικού 

περιβάλλοντος όσο και από τις συμπεριφορές που προωθούνται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Δεδομένου λοιπόν ότι η παθογένεια έχει τις ρίζες της στην 

παιδική ηλικία, κρίνεται απαραίτητη η έγκαιρη παρέμβαση, προκειμένου να υιοθετηθούν και να βελτιωθούν οι αντιλήψεις των παιδιών ούτως ώστε να αλλάξει η 

στάση τους απέναντι στον τρόπο ζωής τους (διατροφή, φυσική δραστηριότητα κτλ) που είναι επωφελείς για τη μετέπειτα υγεία τους. Το σχολείο αποτελεί ιδανικό 

χώρο για την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας, αφού τα παιδιά περνούν μεγάλο μέρος του χρόνου τους στο χώρο αυτό.  

Διαδίκτυο: Στις μέρες μας, το Διαδίκτυο προσφέρει πολυάριθμες πηγές συμβουλών για υγιεινή διατροφή, συνταγές και διαδραστικά εργαλεία διατροφικής 

εκτίμησης. Παρά τα πλεονεκτήματα της εύκολης και γρήγορης πρόσβασης από μεγάλο αριθμό ατόμων, η αξιοπιστία των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο 

Διαδίκτυο παραμένει αμφιλεγόμενη. Επιπλέον δεν υπάρχει ένα πρωτόκολλο χρήσης συγκεκριμένων διατροφικών ιστοσελίδων από τους εκπαιδευτικούς που να 

εγγυάται την αποτελεσματική επίτευξη του στόχου. 

Μελέτη Ολοκληρωμένης Διατροφικής Παρέμβασης: Το ερευνητικό πρόγραμμα αποτελεί μια μελέτη ολοκληρωμένης διατροφικής παρέμβασης και στοχεύει στη 

βελτιστοποίηση της μεθοδολογίας για μελλοντικές διατροφικές παρεμβάσεις σε παιδιά του Δημοτικού (κυρίως τάξεις Γ΄, Δ΄ και Ε΄). Απώτερος σκοπός μας είναι η 

προαγωγή της σωστής διατροφικής αγωγής σε μαθητές του Δημοτικού Σχολείου, μέσω της χρήσης του Διαδικτύου. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί στους Νομούς 

Λασιθίου και Ηρακλείου. Η παρέμβαση θα είναι πολυπαραγοντική. Ένα τυχαίο δείγμα Σχολείων των Δήμων Σητείας και Ηρακλείου θα επιλεγεί ώστε να 

αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα μιας παραδοσιακής διατροφικής παρέμβασης μέσω πρωτότυπων διαλέξεων κ.ά. (Ομάδα Α). Ένα τυχαίο δείγμα Σχολείων 

στους Δήμους Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου ή/και Ιεράπετρας θα επιλεγεί προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της υπό αξιολόγηση σύγχρονης 

παρέμβασης μέσω του Διαδικτύου (Ομάδα Β) και ένα τρίτο δείγμα Σχολείων από απομακρυσμένες περιοχές του Νομού Ηρακλείου ή/και Λασιθίου θα αποτελέσει 

την ομάδα ελέγχου (Ομάδα Γ), για συγκριτικούς λόγους αξιολόγησης. Μετρήσεις της σύστασης σώματος των παιδιών με τρεις μεθόδους πραγματοποιούνται πριν 

και μετά τη διατροφική παρέμβαση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

Συμμετέχοντες στο έργο: Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ζαφειρόπουλος Βασίλειος Μέλη ΚΕΟ Όπως αυτά φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα: Μέλη ΚΕΟ και 
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ΟΕΣ: Δρ. Ζαφειρόπουλος Βασίλειος, Δρ. Φραγκιαδάκης Γεώργιος, Μαρκάκη Αναστασία (MSc), Δρ. Μανιός Ιωάννης ΟΕΣ: Δρ. Καφάτος Αντώνιος, Θαλασσινός 

Νικόλαος (MSc), Δημητροπουλάκης Πέτρος (MSc), Καλαμάρη Ασπασία (MSc), Δρ. Μαυρικάκης Ιωάννης, Χατζή Βασιλική (MSc), Κουφάκη Νίκη (MSc). 

Β). Δράση στη Διατροφή– Εφαρμοσμένη Διαιτητική, Πρόγραμμα DIETS (www.thematicnetworkdietetics.eu), Κα Μαρκάκη Α. Η Κα Μαρκάκη είναι εκπρόσωπος 

Τμήματος και Επαγγελματικός (Σύλλογος Διατροφολόγων-Διαιτολόγων ΤΕ) εκπρόσωπος της Ελλάδος στο πρόγραμμα αυτό. Με τη χρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόγραμμα DIETS έχουν δημιουργηθεί τα κατάλληλα "εργαλεία" τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης 

δια της πρακτικής άσκησης και δια της δια βίου μάθησης, των διαιτολόγων στην Ευρώπη». Για παράδειγμα, η Εργαλειοθήκη της Δια Βίου Μάθησης, Lifelong 

Learning Toolkit (www.efad.org), είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο που συντελεί στην επαγγελματική εξέλιξη των διαιτολόγων. 

Γ). Τρέχον έργο Γ. Φραγκιαδάκη με έναρξη εντός του 2012: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ, «Διερεύνηση της επιβάρυνσης του πληθυσμού και του περιβάλλοντος της 

νοτιοανατολικής Κρήτης από τη χρόνια και εντατική χρήση σύγχρονων φυτοπροστατευτικών ουσιών» και α/α «05», της πράξης με τίτλο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – 

Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ 380353. Το εγκεκριμένο έργο που θα εκτελεστεί 

σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης (Καθ. Δρ. Α. Τσατσάκης, Λέκτωρ Δρ. Ε. Τζατζαράκης), το ΚΤΕ (Δρ. Ε. Κοκκινάκης) και το ΤΕΙ 

Δυτικής Μακεδονίας (Καθ. Εφ. Δρ. Ι. Τσακίρης) έχει σκοπό την ανάπτυξη και μελέτη δεικτών έκθεσης στα φυτοφάρμακα και ειδικότερα, τη μελέτη της 

εναπόθεσης των προαναφερθέντων φυτοφαρμάκων στους ανθρώπους κάτω από συνθήκες έκθεσης, με στόχο τη διερεύνηση της επιβάρυνσης του πληθυσμού της 

Κρήτης από τη χρήση φυτοφαρμάκων στον αγροτικό τομέα. Θα διερευνηθεί η παρουσία φυτοφαρμάκων ή μεταβολιτών αυτών στις τρίχες και ούρα και θα 

εκτιμηθεί η μακρόχρονη έκθεση στις ουσίες αυτές. Είναι γνωστό από μελέτες ότι τα επίπεδα κάποιων φαρμάκων στις τρίχες είναι πολύ υψηλότερα από ότι σε άλλα 

βιολογικά δείγματα. Αυτό είναι πλεονέκτημα από αναλυτική άποψη. Θα μελετηθεί επίσης η επιβάρυνσης του περιβάλλοντος (ύδατος, εδάφους) και των αγροτικών 

προϊόντων της περιοχής της Κρήτης από τα παραπάνω είδη φυτοφαρμάκων. 

Δ). 01/09/2005 - 31/12/2006: «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του ΤΕΙ Κρήτης» (Κωδικός MIS: 99954, κατηγορίες πράξεων 2.2.3.στ) στα 

πλαίσια του Υποέργου 2 «Πειραματική διατροφή: επίδραση εκχυλισμάτων από ενδημικά/ αυτοφυή φυτά της Κρήτης στο μεταβολισμό θηλαστικών και ανθρώπου» 

με Ιδρυματικό Υπεύθυνο τον Δρ. Ι. Καλιακάτσο, Καθηγητή του ΤΕΙ Κρήτης και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Φραγκιαδάκη Γεώργιο. Χρηματοδότηση 75% από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και 25% από Εθνικούς Πόρους. Περιγραφή έργου: Δεδομένης της μεγάλης σημασίας της Μεσογειακής Δίαιτας, θεωρήθηκε/θεωρείται 

αναγκαία και επιβεβλημένη η εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κρήτης στον τομέα προώθησης και απόκτησης προστιθέμενης αξίας των 

τοπικών της προϊόντων, όπως τα ενδημικά φυτά, αυτοφυή βότανα κ.ά. Στη διάδοση της Μεσογειακής Δίαιτας, ενεργό ρόλο κλήθηκε/καλείται να διαδραματίσει το 

νέο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του ΤΕΙ Κρήτης στη Σητεία. Το Πρόγραμμα επιχείρησε να παίξει ρόλο στη δημιουργία των προϋποθέσεων και υποδομών 

για έρευνα στον τομέα αυτό. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος έγινε Τεχνολογική Έρευνα στους παρακάτω άξονες: Α. Πειραματική Διατροφή: Τεκμηρίωση 

της Μεταβολικής / Φαρμακολογικής δράσης ενδημικών ή/και αυτοφυών φυτών κ συστατικών τους, σε θηλαστικά-μοντέλα και άνθρωπο. Έλεγχος για 

τοξικολογικές παρενέργειες. Β. Τυποποίηση διατροφικών και φαρμακευτικών σκευασμάτων με βάση τα παραπάνω φυτά ή/και τα συστατικά τους. Η έρευνα είχε 

κύριο στόχο τη συνεργασία, σε θέματα Πειραματικής Διατροφής, μεταξύ του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, του Βιολογικού Τμήματος 

του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας Ηρακλείου. 
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Ε). 01/11/07 - 30/04/09: «Διατροφική Παρέμβαση σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με υπεύθυνο τον κ. Ζαφειρόπουλο Β.. Χρηματοδότηση Νομαρχία 

Λασιθίου.  

ΣΤ). 2005-2007 «Προαγωγή της προστασίας του περιβάλλοντος της αειφόρου ανάπτυξης και δημόσιας υγείας, με την εφαρμογή προγράμματος περιβαλλοντικής 

και διατροφικής αγωγής» (Πρόγραμμα Αρχιμήδης Ι). Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Β. Μανιός. Χρηματοδότηση 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 25% από 

Εθνικούς Πόρους. Το ερευνητικό έργο που εκτελέστηκε σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης (Καθ. Α. Καφάτος) και το Χαροκόπειο 

Πανεπιστήμιο (Επ. Καθ. Ι. Μανιός) αφορούσε τις διατροφικές και καταναλωτικές επιλογές του πολίτη και τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν την υγεία του αλλά και 

το περιβάλλον, μέσα από τη διατροφή του και την αύξηση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων, αντίστοιχα. Το πρόγραμμα αποτύπωνε και αξιολογούσε την 

υπάρχουσα κατάσταση ενώ εφάρμοσε δράσεις βελτιστοποίησης που προάγουν την υγεία του πολίτη και την αειφορική διαχείριση των αποβλήτων, με πιλοτική 

εφαρμογή στο Ηράκλειο και τη Σητεία Κρήτης. Στην πρώτη φάση καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν οι στάσεις, γνώσεις, συμπεριφορές και αντιλήψεις σε θέματα 

διατροφής και υγείας, καθώς και σε θέματα καταναλωτικών επιλογών και παραγόμενων αποβλήτων. Επίσης ελέγχθηκαν δείκτες υγείας των πολιτών και 

συμπεριφορές υγιεινής στη σίτιση. Στη δεύτερη φάση, πραγματοποιήθηκε σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση προγράμματος ενημερωτικής - εκπαιδευτικής 

παρέμβασης σε θέματα διαιτητικών επιλογών και καταναλωτικών συμπεριφορών με στόχο τη βελτιστοποίηση της υγείας του πολίτη, την ελαχιστοποίηση των 

αποβλήτων και την εφαρμογή της διαλογής τους στην πηγή και την κομποστοποίηση των διαχωριζόμενων οργανικών υλικών. 

Δράσεις υπό ανάπτυξη. 

Ζ). Υπό ανάπτυξη: Προβολή της Γαστρονομικής Ταυτότητας της Κρήτης στο Τουριστικό Προϊόν: Προώθηση της ενημέρωσης και της δυνατότητας των 

ταξιδιωτών να συμμετέχουν στην τοπική γαστρονομική εμπειρία, προβολή μέσω δωρεάν ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών οδηγών, διαδικτυακή προβολή τοπικών 

αγροτικών προϊόντων/τροφίμων και γαστρονομικών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό. Σύνδεση της γαστρονομίας με τη γεωγραφία, την ιστορία και τον ευρύτερο 

πολιτισμό της Κρήτης και της Μεσογείου. Συνεργασία: ΤΕΙ Κρήτης (Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Διατροφής & 

Διαιτολογίας, Πληροφορικής), Περιφέρεια Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης (Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών). Δείγμα Βιβλιογραφίας: 

- G. A. Fragkiadakis, V. Zafiropulos, A. Papadaki, and G. Kraniou (2011) Integrated Services/Facilities for Fitness, Nutrition and Wellness, in Elite Hotels. The 

2011 Athens Tourism Symposium (ATS), 2-3 February 2011, Athens, Conference Proceedings, pp 1-7, ISBN 978-960-6746-11-6. 

- V. Zafiropulos & G. A. Fragkiadakis (2011) Utilizing advanced Nutrition-Dietetics technology in sports tourism services: A proposal. The 2011 Athens Tourism 

Symposium (ATS), 2-3 February 2011, Athens, Conference Proceedings, pp 1-8, ISBN 978-960-6746-11-6. 

- G. A. Fragkiadakis and A. Markaki (2010) Internet-Based Promotion of Gastronomic Tourism Activities in Greece. The 2010 Athens Tourism Symposium: 

International Scientific Congress on Current Trends in Tourism Management and Tourism Policy, 10-11 February 2010, Megaron Athens International Conference 

Centre, Athens, Greece. Conference Proceedings, pp. 1-9. ISBN 978-960-6746-05-5. 

Η). Συμφωνηθείσα συνεργασία: Αναβάθμιση της δράσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ετοιμάζουμε σχετική συνεργασία με το Δήμο Σητείας) στον αυτοέλεγχο για 

την ποιότητα του πόσιμου ύδατος στην αγροτική περιφέρεια της Κρήτης: Δείκτες ποιότητας πόσιμου ύδατος σε απομακρυσμένες περιοχές, συστήματα τοπικών 

γεωτρήσεων και δεξαμενών, συστήματα αυτοελέγχου και παρακολούθησης ποιότητας, συστήματα χλωρίωσης, κατάλοιπα χλωρίου κ.λπ. Συνεργασία: ΤΕΙ Κρήτης 
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(Τμήματα Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και Διατροφής & Διαιτολογίας), Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Χημικό Τμήμα Πανεπιστημίου Κρήτης, 

Περιφέρεια Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης (Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος). Δείγμα Βιβλιογραφίας: 

- M. Lazaraki, G. Nedelku, E. Kokkinakis, A. Kokkinaki, N. Lapidakis, G.A. Fragkiadakis (2013) Microbial quality of potable water in rural Eastern Crete: A case 

study. In the e-proceedings of the 1st International Conference “Improving Efficiency of Water Systems in a Changing Natural and Financial Environment” 

(EWaS-MED), Thessaloniki, Greece, 11-13 April 2013, pp. 102-106. Zouboulis A., Samaras P., Kanakoudis V., Tsitsifli S. (Ed); Aristotle University of 

Thessaloniki, Copyright 2013, ISBN 978-960-9717-13-7. 

- E. N. Kokkinakis, G. A. Fragkiadakis, Aikaterini N. Kokkinaki (2008) Monitoring microbiological quality of bottled water as suggested by HACCP methodology. 

Food Control, Volume 19, Issue 10, pp. 975-961. 

Θ). Υπάρχουν ορισμένα δείγματα στρατηγικής συμβολής (κυρίως στην ποιότητα παραγωγής τροφίμων και εστίασης, αλλά και στη διατροφή ομάδων πληθυσμού) 

και έχουν καταγραφεί σχετικά: 

1). Emmanouil Kokkinakis, Aikaterini Kokkinaki, Grigorios Kyriakidis, Anastasia Markaki, Georgios A. Fragkiadakis (2011) HACCP implementation in public 

hospitals: A survey in Crete, Greece. Procedia Food Science, Volume 1, Pages 1073-1078. 

2). Emmanouil Kokkinakis, Aikaterini Kokkinaki, Grigorios Kyriakidis, Anastasia Markaki, Georgios A. Fragkiadakis (2011) HACCP implementation in local 

food industry: a survey in Crete, Greece. Procedia Food Science, Volume 1, Pages 1079-1083. 

3). Angelopoulos P., Kourlaba G., Kondaki K., Fragiadakis G. A., Manios Y. (2009), Assessing children's diet quality in Crete based on Healthy Eating Index: The 

Children Study. European Journal of Clinical Nutrition, Volume: 63, Issue: 8, Pages: 964-969. 

Ι). Συμφωνηθείσα συνεργασία: Συνεργασία με τη Νεφρολογική Κλινική του ΠΑΓΝ Ηρακλείου Κρήτης για δημιουργία Ιατρείου Διατροφικής υποστήριξης 

νεφροπαθών ασθενών. Διατροφική συμβουλευτική και εξατομικευμένα διαιτολόγια σε νεφροπαθείς σταδίου 1-5 με στόχο την επιβράδυνση της εξέλιξης της 

νόσου, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τη διαχείριση των μεταβολικών επιπλοκών και την αναχαίτιση της μυικής καταβολής των ασθενών, που είναι απόρροια 

της νόσου. 

 

Οι παραπάνω δράσεις έχουν παράγει ορισμένες υψηλής ποιότητας ερευνητικές δημοσιεύσεις, ενδεικτικά: 

1. Anastasia Markaki, Kalliopi Gkouskou, Emmanuel Ganotakis, Andrew Margioris, Eugene Daphnis. A longitudinal study of nutritional and inflammatory 

status and prognosis in Haemodialysis and Peritoneal Dialysis Patients. Journal of Renal Care, 2014;40(1):14-22 

2. Anastasia Markaki, Kalliopi Gkouskou, Kostas Stylianou, Eirini Dermitzaki, Kostas Perakis, Andreas Margioris, Eugene Daphnis. Relationship between 

adiposity, adipokines, inflammatory markers and lipid profile in Haemodialysis and Peritoneal Dialysis Patients. European Review fοr Medical and 

Pharmacological Sciences, 2013;18:1496-1498 
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3. Y. Manios, S. Kanellakis, G. Moschonis, I. Pipidis, E. Skoufas, V. Zafiropulos, (2013) “Estimation of abdominal fat mass percentage: validity of 

abdominal bioelectrical impedance analysis and a new model based on anthropometry compared with dual-energy x-ray absorptiometry. The Journal of 

The North American Menopause Society, 20 (12) (1280-1283). 

4. Anastasia Markaki, John Kyriazis, Kostas Stylianou, George Fragkiadakis, Kostas Perakis, Andrew N Margioris, Emmanuel S. Ganotakis, Eugene 

Daphnis. The role of serum magnesium and calcium on the association between adiponectin levels and all-cause mortality in End Stage Renal Disease 

Patients. PLOS ONE, 2012; 7(12), e52350, 1-9.IF: 3,73 

5. Z.G. Fthenakis, D. Balaska, V. Zafiropulos (2012). Uncovering the FUTREX-6100XL prediction equation for the percentage body fat. Journal of Medical 

Engineering & Technology, 36, 351-357. 

6. K. Gkouskou, A. Markaki, M. Vasilaki, Α. Roidis, Ι. Vlastos. Quality of nutritional information on the Internet in health and disease. Hippokratia 

2011;15(4):304-307 

7. Gkouskou K.K., I.M. Vlastos, I. Hajiioannou, I. Hatzaki, M. Houlakis, G.A. Fragkiadakis (2010). Dietary habits of pre-school aged children with tonsillar 

hypertrophy. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 14, 1025-1030. 

8. Angelopoulos P., Kourlaba G., Kondaki K., Fragiadakis G. A., Manios Y. (2009). Assessing children's diet quality in Crete based on Healthy Eating Index: 

The Children Study. European Journal of Clinical Nutrition, 63(8), 964-969. 

9. Manios Y, Kourlaba G, Kafatos A., Cook TL, Spyridaki A., Fragiadakis GA (2008). Comparison of several anthropometric indices as screening tools for 

fasting glucose levels and insulin resistance among schoolchildren from Crete; Τhe children study. Acta Paediatrica, 97(4), 494-499. 

10. Y. Manios, G. Moschonis, G. Kourlaba, Z. Bouloubasi, E. Grammatikaki, A. Spyridaki, C. Hatzis, A. Kafatos, G.A. Fragiadakis (2008). Prevalence and 

independent predictors of insulin resistance in children from Crete, Greece: the children study. Diabetic Medicine, 25(1), 65-72. 

 

2. Σημαντικές ερευνητικές συνεργασίες. 

Εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού με τα οποία συνεργάζεται το Τμήμα: Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ιατρική Σχολή και Τμήμα Βιολογίας), Χαροκόπειο 

Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΤΕΙ Ηπείρου. Επισκέψεις, έρευνα, κοινά προγράμματα. Εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού με τα οποία συνεργάζεται το 

Τμήμα: Στενή συνεργασία με το Τμήμα Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών της Χάγης, Ολλανδίας. Επισκέψεις και ανταλλαγές φοιτητών 

(πρόσφατες δημοσιεύσεις που έχουν προκύψει: “Education and Hospitality-Industry: Training Food Service Managers by Bonnie Oosterveld, Vrolijk Jolien, 

Markaki Anastasia, Thalassinos Nikolaos, Fragkiadakis Georgios A.”, αλλά και “ Education and Food-Industry: Promotion of Olive Oil Consumption, by Jolien 

Vrolijk, Oosterveld Bonnie, Markaki Anastasia, Thalassinos Nikolaos, Fragkiadakis Georgios A.”). 

Στοιχεία συνεργατών εξωτερικού:  

1. Academy of Health, The Hague University of Applied Sciences 

Johanna Westerdijkplein 75, 2521 EN The Hague, The Netherlands 

D.W.Voskuil@hhs.nl mailto:D.W.Voskuil@hhs.nl, +31 70445 8277 
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2. Gabinete de Programas e Relatυes Internacionais 

International Relations Office, Escola Superior de Tecnologia da Saϊde de Lisboa (ESTeSL), Av. D. Joγo II, Lote 4.69.01, Parque das Natoes 

1990-096 LISBOA, PORTUGAL 

[mailto: cristina.marques@estesl.ipl.pt] 

3. Fakultet for Helse- Og Idrettsvitenskap, Universitetet i Agder 

Serviceboks 422, 4604 Kristiansand, Tlf 38 14 12 83, Mobil 99243380 

e-post: ingebjorg.aarek@uia.no, Blogg: http://matreise.wordpress.com/ 

4. Universidad VALENCI01, para la titulacin de Nutricin Humana y Diettica. 

Inmaculada Carro Decanato, Facultat de Farmacia, Universitat de Valencia 

 

- Συγκεκριμένες εκπαιδευτικές συνεργασίες με τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς φορείς. Σχετική δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί ήδη και βέβαια 

είναι απαραίτητο να επεκταθεί. - Συνεργασία με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η σύγχρονης 

μορφής διατροφική παρέμβαση στα σχολεία, που περιλαμβάνει μέτρηση σύστασης σώματος, πλήρη διατροφική αξιολόγηση, διαιτητική υποστήριξη και συνεχή 

παρακολούθηση των παιδιών είναι μία ιδιαίτερα σημαντική κοινωνική και υγειονομική δραστηριότητα. Η δραστηριότητα αυτή έχει εφαρμοστεί και εφαρμόζεται 

σε πιλοτικό στάδιο τα τελευταία 4 χρόνια στο Τμήμα σε συνεργασία με τις Νομαρχίες Λασιθίου και Ηρακλείου και την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι), στα 

πλαίσια των Προγραμμάτων του ΥΠΕΠΘ Αρχιμήδης Ι και Αρχιμήδης ΙΙ, του Intereg Ελλάδος-Κύπρου κ.λπ.. Μία από τις προτεραιότητές μας είναι η επέκτασή 

της σε περισσότερα σχολεία και κοινωνικές ομάδες (ΚΑΠΗ, σχολεία ειδικών αναγκών κ.λπ) σε ολόκληρη την Κρήτη (μέσω ΕΣΠΑ). 

 

3. Αναφορά σε ιδιαίτερα σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος διακρίσεις.  

Ενδεικτικά: 

Ζαφειρόπουλος Β. Καθηγητής του Τμήματος: 

 Μέλος του Συμβουλίου του ΤΕΙ Κρήτης 

 • Μέλος του OPTICAL SOCIETY OF AMERICA (OSA) 

 • Μέλος του INSTITUTE OF PHYSICS 

 • Μέλος του Editorial Board του Διεθνούς Περιοδικού “European Journal of Science and Theology” ISSN 1841-0464 (έως 2009) 

 • Ιδρυτικό μέλος και μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής LACONA (Lasers in the Conservation of Artworks) και τακτικό μέλος της 

Επιστημονικής Επιτροπής 
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 • Εθνικός Αντιπρόσωπος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο του EUREKA “EULASNET” (Οκτώβριος 2001 – 2003) 

 • Συμμετοχή στις κρίσεις Επιστημονικών Προτάσεων Ελληνο-Γερμανικής Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 

(Μάρτιος 2002) 

 • Κριτής επιστημονικών άρθρων στα διεθνή περιοδικά Applied Surface Science, Surface & Coatings Technology, Applied Physics A  και 

περιστασιακά σε άλλα περιοδικά 

 

Μαρκάκη Α., Καθηγήτρια Εφαρμογών του Τμήματος: 

 Συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό Πρόγραμμα DIETS της Κας Αναστασίας Μαρκάκη (www.thematicnetworkdietetics.eu). Η Κα Μαρκάκη είναι εκπρόσωπος 

Τμήματος και Επαγγελματικός (Σύλλογος Διατροφολόγων-Διαιτολόγων ΤΕ) εκπρόσωπος της Ελλάδος στο πρόγραμμα αυτό. 

 Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόγραμμα DIETS έχουν δημιουργηθεί τα κατάλληλα "εργαλεία" τα οποία μπορούν να συμβάλλουν 

στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης δια της πρακτικής άσκησης και δια της δια βίου μάθησης, των διαιτολόγων στην Ευρώπη». Για παράδειγμα, η 

Εργαλειοθήκη της Δια Βίου Μάθησης, Lifelong Learning Toolkit (www.efad.org), είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο που συντελεί στην επαγγελματική 

εξέλιξη των διαιτολόγων. 

 

Φραγκιαδάκης Γ., Αν. Καθηγητής του Τμήματος: 

 Κριτής επιστημονικών εργασιών στα περιοδικά: Journal of Food and Agricultural Sciences και Crustaceana. Μέλος της συντακτικής επιτροπής (editorial 

board) στο Crustaceana (http://www.brill.com/crustaceana) σε θέματα Βιοχημείας-Μεταβολισμού, συνεργάζεται και ως σύμβουλος με το Συντάκτη Dr. 

Christoph Schubart, Universität Regensburg, Institut für Zoologie, D-93040 Regensburg, Deutschland. 

 Μέλος της Υποεπιτροπής «Πολιτισμός και Διατροφή», της «Επιτροπής Διατροφικής Πολιτικής» του Υπουργείου Υγείας, 2011. ([PDF] ΑΔΑ: 4570Θ-

1ΕΜ, static.diavgeia.gov.gr/doc/4570Θ-1ΕΜ) 

 Διορισμένο από το Τ.Ε.Ι Κρήτης (2008) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας» που έχει συσταθεί από τις 

Νομαρχίες της Κρήτης με στόχο την προώθηση της Κρητικής Διατροφής και των τοπικών παραδοσιακών τροφίμων, την περίοδο 2008-2012. 

(http://www.cretan-nutrition.gr/wp/?lang=el) 

 Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης. Αντιπρόεδρος της Ομάδας «Τρόπος Ζωής, Ψυχολογικοί Παράγοντες, Διατροφή και Αθηροσκλήρωση» 

την περίοδο 2007-2009. (www.atherosclerosis-gr.org/pdf/2nd_Symbosium_EEA.pdf) 

 Κριτής ερευνητικών προγραμμάτων (Αρχιμήδης Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) και Προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης για ΤΕΙ και ΑΕΙ. 
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Ακαδημαϊκό 

Έτος 

Σύνολο Ερευνητικών και 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων * 

Από Ελληνικές 

πηγές/φορείς 

Από το Εξωτερικό Παρατηρήσεις 

2013-2014 2 2 0 - 

2012-2013 2 2 0 - 

2011-2012 1 1 0 - 

2010-2011 1 1 0 - 

2009-2010 2 2 0 - 

2008-2009 2 2 0 - 

* Κάθε πρόγραμμα χρεώνεται στο έτος έναρξης 

Ακαδημαϊκό 

Έτος 
Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων ΕΠ 

Αριθμός 

δημοσιεύσεων (από 

βάση δεδομένων 

Scopus) 

Αναγνώριση 

ερευνητικού έργου 

(σύνολο) 

Διεθνείς συμμετοχές 

2013-2014 5 3 3 1 

2012-2013 6 3 5 0 

2011-2012 6 3 4 1 

2010-2011 4 2 8 0 

2009-2010 4 2 7 0 

2008-2009 10 4 15 0 
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Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 

1. Αναφορά σε ιδιαίτερα  σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος ερευνητικές δραστηριότητες.   

Την τελευταία πενταετία καταβάλλεται μια σημαντική προσπάθεια δημιουργίας μικρών ερευνητικών ομάδων με κοινούς ερευνητικούς στόχους και σε 

συγκεκριμένους τομείς με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που απασχολούν την κοινωνική εργασία.  

Όλα τα μέλη ΕΠ αναλαμβάνουν ερευνητικές πρωτοβουλίες σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Στα ερευνητικά προγράμματα συμμετέχουν επιστημονικοί και 

εργαστηριακοί συνεργάτες του Τμήματος, καθώς και ΕΠ ή ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ. Από το 2007 έως και το 2014 ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη σειρά 

ανταγωνιστικών ερευνητικών χρηματοδοτούμενων έργων, αλλά και μη χρηματοδοτούμενων. Το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτούμενων έργων προέρχεται 

από το εργαστήριο υγείας και οδικής ασφάλειας.  

Παρακάτω αναφέρονται τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα του Τμήματος: 

1ο Έργο: «Relais plus – Transfert d’innovation pour developper la relation d’aide aux public en situation d’abandon (enfants, adolescents, personnes agees) en 

Europe» Leonardo Da Vinci, προϋπολογισμός: 336.510€. Διάρκεια: 2009 -2012.  Επ. Υπεύθυνη: Σ. Κουκούλη   

2ο  Έργο: « Η μετάβαση από την Νεότητα στην Ενηλικίωση: Μια Μελέτη στους Νέους της Κρήτης» Αρχιμήδης III, προϋπολογισμός: 82.000€. Διάρκεια: 2012 -

2015 .  Επ. Υπεύθυνη: Σ. Κουκούλη  

3ο Έργο: «Πανελλήνια Έρευνα για τον τρόπο ζωής και την υγεία των εφήβων  μαθητών» WHO/ HBSC (σε συνεργασία με το ΕΠΙΨΥ). Διάρκεια: Ιανουάριος- 

Μάρτιος 2014. Χρηματοδότηση: Εθελοντική συμμετοχή. Συντ. Έργου: Α. Καλαιτζάκη 

4ο Έργο: «Κοινωνική Εργασία σε κατάσταση κρίσης στην Πρωτοβάθμια Κοινωνική  Πρόνοια» πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Α.Ε.Ι. Διάρκεια: 2013-2014  

Δικαιούχος: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Συντ. Έργου: Ε. Παπαδάκη 

5ο Έργο: “ Towards safer bicycling through optimization of bicycle helmets and usage” COST Programme, Travel Reimbursement. Διάρκεια: 2011- 2015. Συντ. 

Έργου: Ι. Χλιαουτάκης 

6ο Έργο: Συνομιλία με κινητό κατά την οδήγηση και η επίδραση της στην οδηγική συμπεριφορά» Αρχιμήδης III, προϋπολογισμός: 82.000€. Διάρκεια: 2012-2015.  

Επ. Υπεύθυνος: Ι. Χλιαουτάκης 

7ο Έργο: “Understanding and addressing youth sexual coercion and violence as a threat to young people’s sexual health in Europe” (YSAV) Executive Agency for 

Health and Consumers(EAHC), προϋπολογισμός: 139.881,84€. Διάρκεια: 2010 -2013. Συντ. Έργου: Ι. Χλιαουτάκης 

8ο  Έργο: “ Increasing the capacity of domestic workers of different origins to respond to sexual violence through community- based interventions” (COMMUN- 

AID) DG Justice – Daphne III, προϋπολογισμός: 134.900,25€. Διάρκεια: 2012 -2014. Επ. Υπεύθυνος: Ι. Χλιαουτάκης  
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9ο  Έργο: “Empowering women to fight against domestic violence through an integrated model of training, support and counseling” (WOM- POWER) DG Justice-

Daphne III, προϋπολογισμός: 58.750€. Διάρκεια: 2012-2014. Συντ. Έργου: Ι. Χλιαουτάκης 

10ο  Έργο: “Reducing the harm and the burden of injuries and human loss caused by road traffic crashes and addressing injury demands through effective 

interventions” (REHABILAID) DG Mobility and transport-DG MOVE,προϋπολογισμός:215.340 € Διάρκεια: 2012 – 2015. Συντ. Έργου: Ι. Χλιαουτάκης 

 

 2. Σημαντικές ερευνητικές συνεργασίες 

Τα περισσότερα μέλη του Τμήματος συνεργάζονται μεταξύ τους ή έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν σε κοινά ερευνητικά προγράμματα. Επίσης πολλά εξ αυτών 

έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια αρκετές ερευνητικές συνεργασίες και εκτός Τμήματος που έχουν αποδώσει και θα αποδώσουν περισσότερο στο άμεσο 

μέλλον. Οι ερευνητικές αυτές συνεργασίες καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κάθε μέλους και τα ερευνητικά προγράμματα που 

υλοποιούνται. 

Υπάρχουν επίσης συνεργασίες με φορείς και ιδρύματα του εσωτερικού. Οι συνεργασίες αυτές με φορείς και ιδρύματα του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού 

έχουν καταλήξει σε κοινές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, σε ανακοινώσεις σε συνέδρια, σε διοργάνωση ημερίδων κοινού ενδιαφέροντος, στη 

συγγραφή ερευνητικών προτάσεων προς χρηματοδότηση ή σε ήδη χρηματοδοτούμενα προγράμματα κλπ 

Ακαδημαϊκό 

Έτος 

Σύνολο Ερευνητικών και 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων * 

Από Ελληνικές 

πηγές/φορείς 

Από το Εξωτερικό Παρατηρήσεις 

2013-2014 2 1 1  

2012-2013 5  5  

2011-2012 1  1  

2010-2011 1  1  

2009-2010 1  1  

Κάθε πρόγραμμα χρεώνεται στο έτος έναρξης 
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Ακαδημαϊκό 

Έτος 
Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων ΕΠ 

Αριθμός 

δημοσιεύσεων (από 

βάση δεδομένων 

Scopus) 

Αναγνώριση 

ερευνητικού έργου 

(σύνολο) 

Διεθνείς συμμετοχές 

2013-2014     

2012-2013     

2011-2012 43 24 95  

2010-2011 55 22 102  

2009-2010 51 12 86  

2008-2009 16 8 50  
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Τμήμα Νοσηλευτικής 

1. Αναφορά σε ιδιαίτερα  σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος ερευνητικές δραστηριότητες.   

Το Τμήμα Νοσηλευτικής έχει να επιδείξει σημαντική πρόοδο στην αναζήτηση, συμμετοχή και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων την τελευταία 3ετία. Σε ένα 

περιβάλλον που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί φιλικό και βοηθητικό για τη διεξαγωγή έρευνας στις Σχολές Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας των ΤΕΙ, μέλη Ε.Π. 

από το Τμήμα Νοσηλευτικής διεκδίκησαν και ανέλαβαν πληθώρα ανταγωνιστικών χρηματοδοτούμενων εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων 

(Αρχιμήδης ΙΙΙ, Grundtvig multilateral project, ΠΕΓΑ, LLP’s κ.ά). Παράλληλα, μέλη του Ε.Π. συμμετέχουν ατομικά σε ερευνητικές ομάδες άλλων 

χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων. Το τμήμα συμμετέχει σε μια σειρά από ερευνητικές δραστηριότητες είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλα 

ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια επέκταση αυτών των δραστηριοτήτων, μέσω της διεκδίκησης 

ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων και τη συμμετοχή αρκετών μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι σημαντικότερες ερευνητικές δραστηριότητες 

του τμήματος Νοσηλευτικής είναι: 

        Α. ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ  

 ‘Social Capital and other social and environmental factors as predictors of health behaviour change in young adults: a 36 month cohort study’.  Επιστημονικός 

Υπεύθυνος: Δρ Γιώργος Κριτσωτάκης, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης (διάρκεια 36 μήνες από 01-05-2012). 

 ‘Epidemiologic profiling, health needs assessment and health education intervention in the rural population of Crete, Greece’. Επιστημονικά Υπεύθυνη: Καθ. 

Ζαχαρένια Ανδρουλάκη, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης (διάρκεια 36 μήνες από 01-05-2012).  

 Συνομιλία με κινητό κατά την οδήγηση και η επίδραση της στην οδηγική συμπεριφορά. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Ιωάννης Χλιαουτάκης, Τμήμα 

Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕΙ Κρήτης (διάρκεια 36 μήνες από 01-05-2012).   

 ‘The transition process from youth to adulthood. A study on the young people of Crete’. Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δρ Σοφία Κουκούλη, Τμήμα Κοινωνικής 

Εργασίας, ΤΕΙ Κρήτης (διάρκεια 36 μήνες από 01-05-2012). 

 

      Β. Πρόγραμματα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων AEI 

 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ «Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις στη Νοσηλευτική». Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 100 ωρών που απευθύνεται σε απόφοιτους Νοσηλευτικής και 

θα πραγματοποιηθεί σε 9 κύκλους (ΤΕΙ Κρήτης – ΤΕΙ Αθήνας – ΤΕΙ Θεσσαλονίκης). Επιστημονική Υπεύθυνη: Dr. Aρετή Σταυροπούλου. 

 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Περιεγχειρητική Νοσηλευτική». Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 150 ωρών που απευθύνεται σε απόφοιτους Νοσηλευτικής και θα 

πραγματοποιηθεί σε 8 κύκλους (ΤΕΙ Θεσσαλονίκης – ΤΕΙ Κρήτης – ΕΚΠΑ). Επιστημονική Υπεύθυνη: Dr. Ευγενία Μηνασίδου/ Dr. Θάλεια Μπελάλη & Dr. 

Αρετή Σταυροπούλου για το ΤΕΙ Κρήτης.  

 

      Γ. Grundtvig multilateral project 
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«Evaluation for the Professional Development of Adult Education Staff» (διάρκεια 24 μήνες από 01-01-2014 έως 31-12-2015, Νο 538743-LLP-1-2013-1-IT-

GRUNDTVIG-GMP). Συντονιστής: Università degli Studi di Milano-Bicocca. Χρηματοδότηση: ΕΕ. Επιστημονικά Υπεύθυνος, για το ΤΕΙ Κρήτης: Δρ Γιώργος 

Κριτσωτάκης. 

 

     Δ. ‘Άλλα ερευνητικά προγράμματα’ 

 ‘Μελέτη του Επιπολασμού των Νοσοκομειακών λοιμώξεων και της χρήσης των αντιβιοτικών στα Ελληνικά νοσοκομεία,σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 

Κρήτης ,το ECDC και το ΚΕΕΛΠΝΟ’. 

 “REducing the HArm and the Burden of Injuries and human Loss caused by road traffic crashes and Addressing Injury Demands through effective 

interventions” (REHABIL-AID) (23/08/2012 – 22/08/2015). Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΤΕΙ Κρήτης: Καθ. Ιωάννης Χλιαουτάκης, Τμήμα Κοινωνικής 

Εργασίας, ΤΕΙ Κρήτης. 

 “Youth sexual aggression and victimization” (Y-SAV) (1/7/2010 - 31/12/2013). Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΤΕΙ Κρήτης: Καθ. Ιωάννης Χλιαουτάκης, 

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕΙ Κρήτης. 

 

     Ε.‘Life-Long-Learning’ 

 Life-Long-Learning Program GRUNDTVIG, ‘Active ageing & Pre-retirement counseling’ (διάρκεια 24 μήνες από 01-09-2010, No: 2010-1-DK-GRU06-01891 

3, www.seniorforce.dk). Χρηματοδότηση: ΙΚΥ, ΕΕ. Επιστημονικά Υπεύθυνος, για το ΤΕΙ Κρήτης: Δρ Γιώργος Κριτσωτάκης, Τμήμα Νοσηλευτικής. 

 ‘Formateurs de professionnels de santé en Europe: Quelles qualifications? Quelles competences?’ (διάρκεια 24 μήνες από 01-09-2009, No 2009-1-FR1-LEO04-

07319). Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθ. Τάσος Φιλαλήθης, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Χρηματοδότηση: ΙΚΥ, ΕΕ. 

 

   ΣΤ. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών 

 Εποπτεία πρακτικής άσκησης φοιτητών στο Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης: 01/10/2010 – 31/03/2013. Επιστημονικά Υπεύθυνος, για το Τμήμα 

Νοσηλευτικής: Μιχάλης Ζωγραφάκης - Σφακιανάκης. 

Η ερευνητική δραστηριότητα στο Τμήμα Νοσηλευτικής διαχέεται στην επιστημονική και υγειονομική κοινότητα, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα, με 

κλασσικές προσεγγίσεις, όπως προκύπτει την τελευταία πενταετία από (τα στοιχεία αφορούν το μόνιμο ΕΠ που υπηρετεί αυτή τη στιγμή στο Τμήμα): 

 Περισσότερες από 50 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, εκ των οποίων περίπου οι μισές (24) σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με δείκτη 

απήχησης (impact factor). 

 Περισσότερες από 150 ετεροαναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία. 

 Περισσότερες από 70 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές. 

 Περισσότερες από 4 συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων.  

 Περισσότερες από 10 προσκλήσεις για διαλέξεις. 
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 Τη συμμετοχή 7 μελών Ε.Π. σε επιμέλεια βιβλίων στον επιστημονικό τομέα τους.  

 Τη βράβευση των εργασιών 3 μελών Ε.Π. σε σχετικά συνέδρια. 

 Τη συμμετοχή των μελών του Τμήματος σε περισσότερα από 12 χρηματοδοτούμενα έργα.  

 Την ανάπτυξη σημαντικών μόνιμων ερευνητικών συνεργασιών με φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

 Τη συνεχή επαφή και συνεργασία του Τμήματος με παραγωγικές μονάδες για θέματα που σχετίζονται με τη Νοσηλευτική. 

H προαγωγή της έρευνας στο Τμήμα κρίνεται επαρκής, σε σχέση με τα ισχύοντα σήμερα στο χώρο του ΤΕΙ, καθώς δεν δίδονται κάποια κίνητρα  για τη διεξαγωγή 

έρευνας (π.χ. μείωση ωραρίου για τους ενεργούς ερευνητικά καθηγητές), αλλά και ούτε υπάρχει κάποιος κεντρικός βοηθητικός μηχανισμός διοικητικής 

υποστήριξης. 

 

2. Σημαντικές ερευνητικές συνεργασίες.  

Οι σημαντικότερες ερευνητικές συνεργασίες αναφέρονται παρακάτω 

1. Life-Long-Learning Program GRUNDTVIG, ‘Active ageing & Pre-retirement counseling’ (διάρκεια 24 μήνες, No: 2010-1-DK-GRU06-01891 3, 

www.seniorforce.dk). Χρηματοδότηση: ΙΚΥ, ΕΕ. Επιστημονικά Υπεύθυνος, για το ΤΕΙ Κρήτης: Δρ Γιώργος Κριτσωτάκης, Τμήμα Νοσηλευτικής. 

2. Πρόγραμματα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων AEI 

Η έγκριση δύο προγραμμάτων ΠΕΓΑ (Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ) στο Τμήμα με την  επιστημονική σύμπραξη των δύο τμημάτων 

Νοσηλευτικής (Αθήνα-Θεσ/νίκη) θα δώσει την ευκαιρία στους αποφοίτους Νοσηλευτικής να αποκτήσουν καινούργια σύγχρονη γνώση. 

3. Συνεργασία με το τμήμα νοσηλευτικής του πανεπιστημίου Αθηνών και το πανεπιστήμιο Κύπρου στα πλαίσια των προγραμμάτων Αρχιμήδης. 

 

3. Αναφορά σε ιδιαίτερα σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος διακρίσεις.  

Η σημαντικότερη διάκριση για το τμήμα είναι ότι έχει αναδειχτεί ως ένας από τους σημαντικότερους πόλους έρευνας για την Νοσηλευτική επιστήμη στην Ελλάδα. 

Με την παρούσα σύνθεση και τις προσθήκες 6 νέων συναδέλφων τα τελευταία χρόνια, άρχισε σταδιακά και με γεωμετρική πρόοδο να αυξάνονται οι ερευνητικές 

δραστηριότητες. 

Αξίζει να σημειωθεί: 

 Οι αυξανόμενες προσκλήσεις που δέχονται τα τελευταία χρόνια τακτικά και έκτακτα μέλη του Τμήματος Νοσηλευτικής για συμμετοχές σε ερευνητικές 

δραστηριότητες.  

 4 Ερευνητικές εργασίες μελών του Τμήματος Νοσηλευτικής κέρδισαν βραβείο/έπαινο από την Επιστημονική Επιτροπή των συνεδρίων στα οποία 

παρουσιάστηκαν.   
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 Συνάδελφοι έχουν ασχοληθεί με την επιμέλεια και τη συγγραφή βιβλίων νοσηλευτικής. 

 Το τμήμα Νοσηλευτικής μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι ένα από τα ελάχιστα τμήματα που κατάφεραν να εντάξουν προγράμματα 

Αρχιμήδης ΙΙΙ και ΠΕΓΑ (Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ) στο Τμήμα από όλα τα τμήματα νοσηλευτικής στην Ελλάδα. 

Για το τμήμα αυτή η συλλογική δουλειά, άρχισε να αποδίδει καρπούς και απεικονίζεται και στην έκθεση της εξωτερικής αξιολόγησης (σελ 19- Συμπεράσματα) 

,.... The ATEICRENUR Department has a clear and determined focus on achieving the highest possible international standards in nursing education in 

Greece. Furthermore the research profile of the Department is excellent considering the low human resources available. In particular, the EEC would like 

to highlight the following positive aspects: 

1. the enthusiastic and dedicated staff provides a nurse-centred education of the highest possible standards in Greece; 

2. positive staff-student relationships based on trust, professionalism and respect, support and nurturance, cooperation, loyalty, enthusiasm and 

determination, despite the current financial economic climate and low staffing level; 

3. the dedicated academic staff, which is one of the greatest assets of the department; 

4. the recognition and appreciation of the students towards the efforts made by their teachers in spite of the limited resources and support in general; 

5. the development of e-class that enables students to access e-resources; 

6. the excellent outward external profile of the Department; 

7. the high standard of clinical education at clinical placements; 

8. active participation of the students in research activities; 

9. continuous monitoring of students performance in theory classes and in clinical areas; 

10. the appropriate leadership. 
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Ακαδημαϊκό 

Έτος 

Σύνολο Ερευνητικών και 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων * 

Από Ελληνικές 

πηγές/φορείς 

Από το Εξωτερικό Παρατηρήσεις 

2013-2014 2 1 1  

2012-2013 2 2   

2011-2012     

2010-2011 1  1  

2009-2010     

* Κάθε πρόγραμμα χρεώνεται στο έτος έναρξης 

Ακαδημαϊκό 

Έτος 
Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων ΕΠ 

Αριθμός 

δημοσιεύσεων (από 

βάση δεδομένων 

Scopus) 

Αναγνώριση 

ερευνητικού έργου 

(σύνολο) 

Διεθνείς συμμετοχές 

2013-2014 22* 22  1 

2012-2013 10 8  1 

2011-2012 9 6  1 

2010-2011 5 2   

2009-2010 10 6   

2008-2009 10 7   

*Οι δημοσιεύσεις αναφέρονται με βάση το έτος, δηλαδή στο ακαδ ετος 2013-2014 αναφέρονται, οι δημοσιεύσεις του 2013. 

** Στο τελευταίο έτος είναι κατ εκτίμηση, με δεδομένο ότι πολλές είναι υπό δημοσίευση και δεν έχει καθοριστεί η ημερομηνία έκδοσης τους 
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Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. 

1. Αναφορά σε ιδιαίτερα  σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος ερευνητικές δραστηριότητες. 

1. Το Kέντρο Φυσικής Πλάσματος & Laser (CPPL), που είναι αποτέλεσμα της χρηματοδότησης κατόπιν αξιολόγησης του προγράμματος Marie Curie Daix 

(Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών) για τη δημιουργία κέντρου Αριστείας στον τομέα Οπτοηλεκτρονικής και Laser. Μετά την τελική αξιολόγηση αποδόθηκε 

στο πρόγραμμα η σημαία “success stories flag” για την επιτυχία υλοποίησης του προγράμματος και την κατάκτηση των ερευνητικών στόχων. 

2. Το πρόγραμμα HiPER (www.hiper.org) αποτελεί το επιστέγασμα των ερευνητικών δραστηριοτήτων του CPPL και αναφορά διεθνούς συνεργασίας στην 

έρευνα και εκπαίδευση. Η εθνική χρηματοδότηση του HiPER (2.000.000€ έχει προέλθει κατόπιν εξαιρετικά ανταγωνιστικής αξιολόγησης από το ΕΣΕΤ 

(Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας Τεχνολογίας)). 

3. Τα Erasmus IP [APPEPLA (success story), HiPOLiN, κ.ά.] έχουν πλέον γίνει αναγκαίο μέσο εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο με εξαιρετικές διεθνείς 

αναφορές. 

4. Το ευρωπαϊκό master “PLAPA” του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, που είναι αποτέλεσμα της συνέργειας της έρευνας με την εκπαίδευση και έχει 

αναπτυχθεί από 8 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (Technological Education Institute of Crete (Coordinator) - Imperial College London, Department of Physics, 

United Kingdom - University of Bordeaux, France - Technical University of Prague, Czech Republic - University Milano Bicocca, Italy - Queen’s University 

Belfast, United Kingdom - Technical University of Madrid, Spain - National Institute of Nuclear Science and Technology (INSTN), France) με επικεφαλής 

(coordinator) το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης. 

5. Το διατμηματικό (με το Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος) Ερευνητικό Εργαστήριο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας. 

6. Το (πρώτο σε ΤΕΙ της χώρας) IEEE Student Branch. 

7. Σημαντική ερευνητική δραστηριότητα στον έλεγχο/συντονισμό ομάδων ρομποτικών συστημάτων, που έχει χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ μέσω ανταγωνιστικών 

προγραμμάτων και έχει οδηγήσει σε ιδιαίτερα αξιόλογα αποτελέσματα που έχουν δημοσιευθεί σε κορυφαία διεθνή περιοδικά και συνέδρια του χώρου. 

8. Ερευνητική εργασία στην περιοχή των Υπολογιστικών Πλεγμάτων και συγγραφή σχετικού κεφαλαίου «Grids in Community Settings» σε βιβλίο. 

9. Έρευνα σε συστήματα συναγερμών. 

10. Τρισδιάστατη μοντελοποίηση με νέφη σημείων στο διαδίκτυο. 

11. Αναγνώριση και ταυτοποίηση ανεξάρτητων σεισμικών ζωνών στον Ελλαδικό χώρο. 

12. Μοντελοποίηση ενεργά σεισμικών τμημάτων ρηγμάτων σε περιοχές πετρελαϊκού ενδιαφέροντος στον Ελλαδικό χώρο. 

 

2. Σημαντικές ερευνητικές συνεργασίες. 

1. European networking for HiPER, multinational partnership: Project partners (at the ministerial / national funding agency level): UK, France, Greece, Czech 

Republic, Spain, Italy, Portugal. Other partners (at the institutional level): Germany, Poland, Russia. International links: Japan, China, South Korea, USA, 

Canada. 

http://www.hiper.org/
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2. Imperial College London, Department of Physics, United Kingdom. 

3. University of Bordeaux, France. 

4. Technical University of Prague, Czech Republic. 

5. University Milano Bicocca, Italy. 

6. Queen’s University Belfast, United Kingdom. 

7. Technical University of Madrid, Spain. 

8. National Institute of Nuclear Science and Technology (INSTN), France. 

9. University of California – San Diego, USA. 

10. Georgia Tech University, USA. 

11. University of Zurich. 

12. University of Minnesota. 

13. University of Porto. 

14. University of Brunel, UK. 

15. University of Central Lancashire, UK. 

16. Swiss Federal Institute of Technology in Zurich (ETHZ). 

17. Astrolab. 

18. French Institute for Research in Computer Science and Automation (INRIA). 

19. Δημιουργία Ελληνικού ερευνητικού δικτύου για το HiPER με επικεφαλής το ΤΕΙ Κρήτης (Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών/CPPL) (http://www.hiper-

hellas.teicrete.gr). 

20. Ερευνητική ομάδα «Nanomaterials group – nMat» CEMES/CNRS, Toulouse, France. 

21. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Italy. 

22. Project Unit “Physics of the Upper Atmosphere”, Dr Bruno Zolesi. 

23. Project Unit “Measurements and Methods in Environmental Geophysics”, Dr Massimo Chappini. 

24. Ερευνητικές Συνεργασίες με κράτη της Ευρώπης, Ανατολής, και Αφρικής. 

25. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

26. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

27. Ακαδημία Αθηνών. 

28. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 

29. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

30. Πανεπιστήμιο Πατρών. 
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31. Πολυτεχνείο Κρήτης. 

32. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. 

33. Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας IESL – FORTH. 

34. Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος. 

35. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης. 

36. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής (ΕΠΠ) ΤΕΙ Κρήτης. 

37. Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης. 

38. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης. 

39. ΚΤΕ Κρήτης. 

40. ΔΕΗ. 

41. Tropical. 

 

3. Αναφορά σε ιδιαίτερα σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος διακρίσεις. 

1. Ερευνητικό πρόγραμμα HiPER. Το ΤΕΙ Κρήτης (Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών) συντονίζει για όλη την Ευρώπη το “Fundamental Science”. Συμμετοχή 

και στο Project Management Committee. 

2. Εθνική Ερευνητική Υποδομή για το HiPER (2M€). 

3. Πολύ σημαντική συμβολή του Τμήματος για τη βράβευση του ΤΕΙ Κρήτης (2
ο
 Ευρωπαϊκό βραβείο Erasmus 2013) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 

Βρυξέλλες την 21/11/2013. To TEI Κρήτης βραβεύθηκε για την πολυσχιδή του δραστηριότητα στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus και ειδικότερα γιατί 

κατάφερε με επιτυχία: να αποκτήσει το Σήμα Diploma Supplement Label (Παράρτημα Διπλώματος), να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την απόκτηση του 

Σήματος ECTS Label (Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων), να συμπεριληφθεί στο βιβλίο των Καλών Πρακτικών για την 

αναμόρφωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη, χάρις στα πολλά και πολύ πετυχημένα Εντατικά Προγράμματα IP-ERASMUS που διοργάνωσε, να 

του ανατεθεί ο συντονισμός δύο έργων ανάπτυξης μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (του Τμήματος Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών) και να συνεχίσει με εντατικούς ρυθμούς τις δράσεις ERASMUS για την κινητικότητα φοιτητών και εκπαιδευτικού προσωπικού, με υπέρβαση των 

στόχων κατά 47%. 

4. Erasmus Curriculum Development (master) “Plasma Physics & Applications”. 

5. Σημαντική η συμβολή του Τμήματος για τις βραβεύσεις από το Υπουργείο Παιδείας/ΙΚΥ στην επετειακή ημερίδα του ΙΚΥ για τα εντατικά προγράμματα 

Erasmus την 9/12/2013 στη Θεσσαλονίκη, όπου η Σχολή δια του προσωπικού της (Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών) απέσπασε τα περισσότερα βραβεία. Η 

συμβολή μας στις παραπάνω βραβεύσεις είναι εξαιρετικά σημαντική (επιστολή Προέδρου ΤΕΙ Κρήτης της 29/1/2014, επιστολή από Υπουργείο 

Παιδείας/ΙΚΥ). 

6. IKY 2013 – 1ο Βραβείο Οικονομικής Διαχείρισης για το πρόγραμμα OREA. 
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7. IKY 2013 - 1o Βραβείο Video για το πρόγραμμα OREA. 

8. IKY 2013 - 2o Βραβείο Διάδοσης Αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα OREA. 

9. Marie Curie Success Story for the development of centre of excellence via transfer of knowledge (1M€). 

10. Συμμετοχή σε COST action European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research “Developing the physics and the scientific community for 

inertial confinement fusion at the time of NIF ignition”. 

11. Το πρώτο IEEE Student Branch που δημιουργήθηκε σε ΤΕΙ. 

12. Συμμετοχή στην ομάδα που ήταν 2
η
 στην κατηγορία του καλύτερου ερευνητικού βίντεο στο IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and 

Systems (IROS 2012) ενός εκ των 2 κορυφαίων συνεδρίων στο χώρο της ρομποτικής διεθνώς. 

13. Η εργασία “Vision-Controlled Micro Flying Robots: From System Design to Autonomous Navigation and Mapping in GPS-Denied Environments”, με συ-

συγγραφέα τον Ε. Δοϊτσίδη, που αποτέλεσε το εξώφυλλο του περιοδικού IEEE Robotics & Automation Magazine για το τεύχος Σεπτεμβρίου 2014. 

14. Ερευνητικές Συνεργασίες με κράτη της Ευρώπης, Ανατολής, και Αφρικής. 

Ακαδημαϊκό 

Έτος 

Σύνολο Ερευνητικών και 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

* 

Από Ελληνικές πηγές/φορείς Από το Εξωτερικό Παρατηρήσεις 

2013-2014 
6 0 5 

IP-Erasmus TRANSELECT. HiPOLIN 2013 (47.184€). 

HiPOLIN 2014 (43.352€). 

2012-2013 
5 1 3 

IP-Erasmus TRANSELECT. Εθνική Ερευνητική Υποδομή 

για το HiPER (2.000.000€). APPEPLA 2012 (53.118€). 

2011-2012 
7 5 2 

APPEPLA 2011 (57.101€). Αρχιμήδης ΙΙΙ (4 

προγράμματα). ΓΓΕΤ-MTGEAR. 

2010-2011 
5 1 4 

HiPER – GR (125.000€). APPEPLA 2010 (55.126€). 

Erasmus Curriculum Development (231.644€). Πρακτική 

Άσκηση Φοιτητών. 

2009-2010 1 1 0 Innovation Voucher for SmE. 

2008-2009 
4 1 3 

Marie Curie DAIX (1.000.000€). Erasmus OLA Crete 2008 

(38.227€). HiPER EU (268.000€). Προγραμματική 

σύμβαση με Νομαρχία Χανίων (200.000€). 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Κρήτης - Έκδοση 4η, Μάρτιος 2016 

 351 

 

Ακαδημαϊκό 

Έτος 
Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων ΕΠ 

Αριθμός 

δημοσιεύσεων (από 

βάση δεδομένων 

Scopus) 

Αναγνώριση 

ερευνητικού έργου 

(σύνολο) 

Διεθνείς συμμετοχές 

2013-2014 53 13 147 66 

2012-2013 46 17 149 65 

2011-2012 30 12 118 43 

2010-2011 39 14 81 34 

2009-2010 28 11 85 31 

2008-2009 49 25 107 49 
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Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε.  

1. Αναφορά σε ιδιαίτερα  σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος ερευνητικές δραστηριότητες.   

Το Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος παρουσιάζει μια εξαιρετικά έντονη ερευνητική δραστηριότητα, η οποία έχει  σημαντικές 

ερευνητικές συνεργασίες.  

 Τα μέλη ΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχουν αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών, το οποίο είναι εξαιρετικά 

σημαντικό για την εξωστρέφεια του Ιδρύματος.  Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω ιδρύματα/Τμήματα/ερευνητικά κέντρα: 

 University College London, Department of Earth Sciences, UK 

 UCL Institute for Risk & Disaster Reduction 

 University of Portsmouth, School of Earth and Environmental Sciences, UK 

 Brunel University, UK 

 Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Italy 

 University of Bonn, Germany 

 University of Naples, Lab. of Seismology, Italy 

 Istituto di Metodologie Avanzate di Analisi Ambientale/CNR, Italy 

  University of Basilicata, Dept. of Environmental Engineering and Physics, Italy 

 The University of Electro-Communication, Tokyo, Japan 

 Russian Academy of Sciences, Geoelectromagnetic Research Centre IPE RAS, Russia 

 St. Petersburg University, Dept. of Earth Physics, Russia 

 St. Petersburg Filial of Institute of Terrestrial Magnetism Ionosphere and Radiowave Propagation, Russian Academy of Sciences (SPbF IZMIRAN), 

Russia 

 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Τμήμα Ηλεκτρονικής, Εργαστήριο Ελέγχου και Μελέτης Ηλεκτρικών Ιδιοτήτων Υλικών 

 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Εργαστήριο Γεωφυσικής και Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής 

 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλο-ντος, Τμήμα Χημείας 

 Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας - Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), Εργαστήριο Γεωφυσικής – Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & 

Αρχαιοπεριβάλλοντος 

  Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 

 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 
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 University of Camerino, Dept of Earth Sciences 

 University of Ankara, Turkey 

 Rutgers University, Dept. of Earth and Environmental Sciences, New Jersey, USA 

 University of Lisbon, Portugal 

 Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Γεωλογίας 

 Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών - ΙΤΣΑΚ-ΟΑΣΠ 

 University of Stockholm, Department of Organic Chemistry 

 Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων 

 ΤΕΙ Ηπείρου, Τμήμα Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής τοπίου 

 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Χημείας 

 Helmholtz Centre for Infection Research, Microbial Interactions and Processes, Braunschweig, Germany 

 Διυλιστήρια Motor Oil Hellas 

 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος 

 

Ακαδημαϊκό 

Έτος 

Σύνολο Ερευνητικών και 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων * 

Από Ελληνικές 

πηγές/φορείς 

Από το Εξωτερικό Παρατηρήσεις 

2013-2014 10 6 4  

2012-2013 12 8 4  

2011-2012 8 8 0  

2010-2011 8 6 2  

2009-2010 7 6 1  

2008-2009 10 8 2  

* Κάθε πρόγραμμα χρεώνεται στο έτος έναρξης 
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Ακαδημαϊκό 

Έτος 
Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων ΕΠ 

Αριθμός 

δημοσιεύσεων (από 

βάση δεδομένων 

Scopus) 

Αναγνώριση 

ερευνητικού έργου 

(σύνολο) 

Διεθνείς συμμετοχές 

2013-2014 75 28 640 13 

2012-2013 67 33 504 14 

2011-2012 61 23 390 6 

2010-2011 42 29 339 4 

2009-2010 62 33 223 4 

2008-2009 60 33 144 4 
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Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. 

1. Αναφορά σε ιδιαίτερα  σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος ερευνητικές δραστηριότητες.  

α) Η έρευνα των Καθηγητών του τμήματος Νεκτάριου Παπαδογιάννη και Ευθύμιου Μπακαρέζου για την πιστοποίηση ποιότητας παραδοσιακών μουσικών 

οργάνων με οπτοακουστικές τεχνικές και η ανακατασκευή και μελέτη αρχαίων Ελληνικών οργάνων έχει αποσπάσει σημαντικές αναφορές στον Ελληνικό 

τύπο και έχει δημοσιευτεί σε σημαντικά επιστημονικά περιοδικά του εξωτερικού (π.χ.  αναφορά στο BHMA Science: 

http://www.tovima.gr/science/article/?aid=442855) 

β) Η συνεισφορά των καθηγητών του τμήματος Νεκτάριου Παπαδογιάννη και Ευθύμιου Μπακαρέζου για την ανάπτυξη εθνικής υποδομής για το πρόγραμμα 

HiPER (πυρηνική σύντηξη laser μέσω κρουστικών κυμάτων),  έχει σημαντική απήχηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (π.χ. δες Εφημερίδα 

Ελευθεροτυπία: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=173986 ) 

 

2. Σημαντικές ερευνητικές συνεργασίες.  

Οι καθηγητές του τμήματος Νεκτάριος Παπαδογιάννης και Ευθύμιος Μπακαρέζος συνεργάζονται Ερευνητικά με κορυφαίες ομάδες στο Εργαστήριο 

Ακουστικής και Οπτικής Τεχνολογίας και εκπονούν από κοινό πειράματα που έχουν οδηγήσει σε δημοσιεύσεις σε κορυφαία περιοδικά. Συνεργασίες: Queens 

University of Belfast, DESSY University of Hamburg, Max Planck Institute Munchen, Technical University of Madrid, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

 

3. Αναφορά σε ιδιαίτερα σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος διακρίσεις.  

α) Το άρθρο καθηγητών του τμήματος με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Νεκτάριο Παπαδογιάννη (Αρχιμήδης ΙΙΙ, υποέργο 19) : «V. Dimitriou, E. 

Kaselouris, Y. Orphanos, M. Bakarezos, N. Vainos, M. Tatarakis and N.A. Papadogiannis, “Three dimensional transient behaviour of thin films surface under 

pulsed laser excitation”, Applied Physics Letters 103, 114104 (2013)» που αφορά μελέτη νανοακουστικών κυμάτων επιλέχθηκε ως άρθρο του μήνα στο τομέα 

εφαρμοσμένης φυσικής διεθνώς από το περιοδικό “Advances in Engineering” για τον μήνα Απρίλιο του 2014 (https://advanceseng.com/?s=papadogiannis ) 

β) Ο καθηγητής του τμήματος Νεκτάριος Παπαδογιάννης βραβεύτηκε στο πρόγραμμα Αριστεία για την συμβολή στην έρευνα για τις Φυσικές Επιστήμες μετά 

από επιλογή από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (http://www.youtube.com/watch?v=51Qu0rwHCrY). 

γ) Ο καθηγητής του τμήματος Ηλία; Ποταμίτης βραβεύτηκε με το 1
ο
 βραβείο στο διεθνή διαγωνισμό 2012-2013 κατηγοριοποίησης εντόμων που συμμετείχαν 

30 διεθνείς ομάδες. (1
st
 Prize UCR Insect Classification Contest, 30 international teams). 

http://www.cs.ucr.edu/~eamonn/CE/CE_CONTEST_unofficial_results.pdf 

δ) Ο καθηγητής του τμήματος Ηλία; Ποταμίτης έχει επίσης λάβει την 3
η
 και 5

η
 θέση σε διαγωνισμούς data analysis and prediction, ενώ γενικά βρίσκεται 98

ος
 

σε διεθνή κατάταξη, http://www.kaggle.com/users/84462/rafael    

 

http://www.tovima.gr/science/article/?aid=442855
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=173986
https://advanceseng.com/?s=papadogiannis
http://www.youtube.com/watch?v=51Qu0rwHCrY
http://www.cs.ucr.edu/~eamonn/CE/CE_CONTEST_unofficial_results.pdf
http://www.kaggle.com/users/84462/rafael
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Ακαδημαϊκό 

Έτος 

Σύνολο Ερευνητικών και 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων * 

Από Ελληνικές 

πηγές/φορείς 

Από το Εξωτερικό Παρατηρήσεις 

2013-2014 2  2  

2012-2013 1 1   

2011-2012 3 1 2  

2010-2011     

2009-2010 3 3   

2008-2009 2 1 1  

Κάθε πρόγραμμα χρεώνεται στο έτος έναρξης 

Ακαδημαϊκό 

Έτος 
Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων ΕΠ 

Αριθμός 

δημοσιεύσεων (από 

βάση δεδομένων 

Scopus) 

Αναγνώριση 

ερευνητικού έργου 

(σύνολο) 

Διεθνείς συμμετοχές 

2013-2014 25 13 96 2 

2012-2013 10 6 76 4 

2011-2012 9 6 53 4 

2010-2011 20 12 53 2 

2009-2010 8 7 46 2 

2008-2009 20 13 52 1 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) 
 

 

 

  

Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 

Τμήματα 
Σύνολο Ερευνητικών και 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 
Από Ελληνικές πηγές/φορείς 

Από το 

Εξωτερικό 
Παρατηρήσεις 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 3 2 1  

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 7 1 6  

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 13 6 7  

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με 

έδρα το Ηράκλειο 
2  2  

Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής 
3 3   

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων 9 5 4  

Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας 2 2   

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 2 1 1  

Τμήμα Νοσηλευτικής 2 1 1  

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. 6 0   

Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & 

Περιβάλλοντος Τ.Ε.  
10 6 4  

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής 

Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. 
2  2  
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Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 

Τμήματα 
Σύνολο Ερευνητικών και 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 
Από Ελληνικές πηγές/φορείς 

Από το 

Εξωτερικό 
Παρατηρήσεις 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 7 7 0  

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 6 3 3  

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 14 6 8  

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με 

έδρα το Ηράκλειο 

    

Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής 

1 1 0  

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων 7 3 4  

Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας 2 2   

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 5  5  

Τμήμα Νοσηλευτικής 2 2   

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. 5 1 3  

Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & 

Περιβάλλοντος Τ.Ε.  

12 8 4  

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής 

Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. 

1 1   
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ΑκαδημαϊκόΈτος 2011-2012 

Τμήματα 
Σύνολο Ερευνητικών και 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 
Από Ελληνικές πηγές/φορείς 

Από το 

Εξωτερικό 
Παρατηρήσεις 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 2 2   

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 4 3 1  

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 13 7 6  

Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής 

1 1   

Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τον 

Αγιο Νικόλαο 

1 1   

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων 13 8 5  

Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας 1 1   

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 1  1  

Τμήμα Νοσηλευτικής 1  1  

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. 7 5 2  

Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & 

Περιβάλλοντος Τ.Ε.  

8 8   

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής 

Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. 

3 1 2  
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Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 

Τμήματα 
Σύνολο Ερευνητικών και 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 
Από Ελληνικές πηγές/φορείς 

Από το 

Εξωτερικό 
Παρατηρήσεις 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 1 1   

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 8 7 1  

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 9 3 6  

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με 

έδρα το Ηράκλειο 

2 1 1  

Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής 

1 1   

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων 4 2 2  

Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας 1 1   

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 1  1  

Τμήμα Νοσηλευτικής     

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. 5 1 4  

Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & 

Περιβάλλοντος Τ.Ε.  

8 6 2  
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ΑκαδημαϊκόΈτος 2009-2010 

Τμήματα 
Σύνολο Ερευνητικών και 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 
Από Ελληνικές πηγές/φορείς 

Από το 

Εξωτερικό 
Παρατηρήσεις 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 2 2   

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 38 38   

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 10 2 8  

Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής 

3 2 1  

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων 14 5 9  

Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας 2 2   

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 1  1  

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. 1 1 0  

Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & 

Περιβάλλοντος Τ.Ε.  

7 6 1  

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής 

Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. 

3 3   
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 ΑκαδημαϊκόΈτος 2008-2009 

Τμήματα 
Σύνολο Ερευνητικών και 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 
Από Ελληνικές πηγές/φορείς 

Από το 

Εξωτερικό 
Παρατηρήσεις 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 46 43   

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 10 4 6  

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με 

έδρα το Ηράκλειο 

1 1   

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων 2 1 1  

Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας 2 2   

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. 4 1 3  

Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & 

Περιβάλλοντος Τ.Ε.  

10 8 2  

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής 

Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. 

2 1 1  
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.6. Λοιπές Υπηρεσίες (ανά Τμήμα) 
 
  ΑκαδημαϊκόΈτος 2014 - 2015 

 
Τμήματα 

Συνολικός 

αριθμός 

Διοικητ. 

Προσωπικού 

Σχέση του αριθμού 

Διοικητ. Προσωπικού 

Συνολικός 

αριθμός 

Τεχνικού 

Προσωπικού 

Σχέση του αριθμού 

Τεχνικού Προσωπικού 

Αριθμός Η/Υ 

διαθέσιμων 

για χρήση 

από φοιτητές 

Αριθμός 

Αιθουσών 

διδασκαλίας 

Αριθμός θέσεων 

εκπαίδευσης στις 

αίθουσες 

Αριθμός 

εργαστηρίων 

Αριθμός θέσεων 

εκπαίδευσης στα 

εργαστήρια 

Προς 

συνολικό 

αριθμό 

μελών ΕΠ 

Προς 

συνολικό 

αριθμό 

φοιτητών 

Προς 

συνολικό 

αριθμό 

Διδακτικού 

Προσωπικού 

Προς 

συνολικό 

αριθμό 

φοιτητών 

0-50 51-100 101-200 <200 0-50 51-100 101-200 <200 

Τμήμα 

Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε. 

 

1 1/14 1/906 2 1/7 1/453 40 7 3 3 1  12 12    

Τμήμα 

Μηχανολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε. 

 

2 1/7 1/977 4 1/3,5 1/489 80 10 3 6 1  15 15    

Τμήμα 

Μηχανικών 

Πληροφορικής 

Τ.Ε. 

2 1/9 1/832 2 1/9 1/832 108 4     11 11    

Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων με 

έδρα το Ηράκλειο 

2 1/4 1/896 3 1/2,7 1/598 69 9 2 5 2  5 5    

Τμήμα 

Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομι

κής 

2 1/7 1/1725 3 1/4,7 1/1150 84 6     4 4    

Διοίκησης 

Επιχειρήσεων με 

έδρα τον Αγιο 

Νικόλαο 

4 1/1,25 1/93 1 1/5 1/373 97 4 2 1 1  4 4    

Τμήμα 

Τεχνολόγων 

Γεωπόνων 

 

3 1/5,3 1/375 5 1/3,2 1/225 30 6 3 3   15 15    
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Τμήματα 

Συνολικός 

αριθμός 

Διοικητ. 

Προσωπικού 

Σχέση του αριθμού 

Διοικητ. Προσωπικού 

Συνολικός 

αριθμός 

Τεχνικού 

Προσωπικού 

Σχέση του αριθμού 

Τεχνικού Προσωπικού 

Αριθμός Η/Υ 

διαθέσιμων 

για χρήση 

από φοιτητές 

Αριθμός 

Αιθουσών 

διδασκαλίας 

Αριθμός θέσεων 

εκπαίδευσης στις 

αίθουσες 

Αριθμός 

εργαστηρίων 

Αριθμός θέσεων 

εκπαίδευσης στα 

εργαστήρια 

Προς 

συνολικό 

αριθμό 

μελών ΕΠ 

Προς 

συνολικό 

αριθμό 

φοιτητών 

Προς 

συνολικό 

αριθμό 

Διδακτικού 

Προσωπικού 

Προς 

συνολικό 

αριθμό 

φοιτητών 

0-50 51-100 101-200 <200 0-50 51-100 101-200 <200 

Τμήμα Διατροφής 

και Διαιτολογίας 
6 1/0,66 1/146 1 1/4 1/878 55 8  7 1  8 6 2   

Τμήμα 

Κοινωνικής 

Εργασίας 

2 1/5 1/466 1 1/9 1/933  9 3 5 1  6 6    

Τμήμα 

Νοσηλευτικής 
1 1/11 1/796 1 1/11 1/796 80 11 5 4 2  9 9    

Τμήμα 

Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών Τ.Ε. 

2 1/9 1/462 3 1/6 1/312 25 9 2 6 1  25 25    

Τμήμα 

Μηχανικών 

Φυσικών Πόρων 

& Περιβάλλοντος 

Τ.Ε.  

2 1/7 1/282 2 1/7 1/282 50 7  6 1  8 8    

Τμήμα 

Μηχανικών 

Μουσικής 

Τεχνολογίας και 

Ακουστικής Τ.Ε. 

2 1/4,5 1/560 2 1/4,5 1/560 74 11 11    10 10    
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ΑκαδημαϊκόΈτος 2013 - 2014 

 
Τμήματα 

Συνολικός 

αριθμός 

Διοικητ. 

Προσωπικού 

Σχέση του αριθμού 

Διοικητ. Προσωπικού 

Συνολικός 

αριθμός 

Τεχνικού 

Προσωπικού 

Σχέση του αριθμού 

Τεχνικού Προσωπικού 

Αριθμός Η/Υ 

διαθέσιμων 

για χρήση 

από φοιτητές 

Αριθμός 

Αιθουσών 

διδασκαλίας 

Αριθμός θέσεων 

εκπαίδευσης στις 

αίθουσες 

Αριθμός 

εργαστηρίων 

Αριθμός θέσεων 

εκπαίδευσης στα 

εργαστήρια 

Προς 

συνολικό 

αριθμό 

μελών ΕΠ 

Προς 

συνολικό 

αριθμό 

φοιτητών 

Προς 

συνολικό 

αριθμό 

Διδακτικού 

Προσωπικού 

Προς 

συνολικό 

αριθμό 

φοιτητών 

0-50 51-100 101-200 <200 0-50 51-100 101-200 <200 

Τμήμα 

Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε. 

 

1 1/14 1/913 2 1/7 1/456 40 7 3 3 1  12 12    

Τμήμα 

Μηχανολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε. 

 

2 1/9,5 1/1036 4 1/4,7 1/518 80 10 3 6 1  15 15    

Τμήμα 

Μηχανικών 

Πληροφορικής 

Τ.Ε. 

4 1/5 1/425 2 1/10 1/850 108 4     11 11    

Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων με 

έδρα το Ηράκλειο 

3 1/3,3 1/588 3 1/3,3 1/588 69 9 2 5 2  5 5    

Τμήμα 

Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομι

κής 

2 1/7 1/1754 3 1/4,7 1/1170 84 6     4 4    

Διοίκησης 

Επιχειρήσεων με 

έδρα τον Αγιο 

Νικόλαο 

5 1/1 1/142 1 1/5 1/712 97 4 2 1 1  4 4    

Τμήμα 

Τεχνολόγων 

Γεωπόνων 

 

3 1/6 1/391 6 1/3 1/195 30 6 3 3   15 15    
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Τμήματα 

Συνολικός 

αριθμός 

Διοικητ. 

Προσωπικού 

Σχέση του αριθμού 

Διοικητ. Προσωπικού 

Συνολικός 

αριθμός 

Τεχνικού 

Προσωπικού 

Σχέση του αριθμού 

Τεχνικού Προσωπικού 

Αριθμός Η/Υ 

διαθέσιμων 

για χρήση 

από φοιτητές 

Αριθμός 

Αιθουσών 

διδασκαλίας 

Αριθμός θέσεων 

εκπαίδευσης στις 

αίθουσες 

Αριθμός 

εργαστηρίων 

Αριθμός θέσεων 

εκπαίδευσης στα 

εργαστήρια 

Προς 

συνολικό 

αριθμό 

μελών ΕΠ 

Προς 

συνολικό 

αριθμό 

φοιτητών 

Προς 

συνολικό 

αριθμό 

Διδακτικού 

Προσωπικού 

Προς 

συνολικό 

αριθμό 

φοιτητών 

0-50 51-100 101-200 <200 0-50 51-100 101-200 <200 

Τμήμα Διατροφής 

και Διαιτολογίας 
6 1/0,66 1/140 1 1/4 1/839 55 8  7 1  8 6 2   

Τμήμα 

Κοινωνικής 

Εργασίας 

2 1/4,5 1/507 2 1/4,5 1/507  9 3 5 1  6 6    

Τμήμα 

Νοσηλευτικής 
1 1/10 1/831 1 1/10 1/831 80 11 5 4 2  9 9    

Τμήμα 

Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών Τ.Ε. 

2 1/9 1/450 4 1/4,5 1/222 25 9 2 6 1  25 25    

Τμήμα 

Μηχανικών 

Φυσικών Πόρων 

& Περιβάλλοντος 

Τ.Ε.  

2 1/7,5 1/277 2 1/7,5 1/277 50 7  6 1  8 8    

Τμήμα 

Μηχανικών 

Μουσικής 

Τεχνολογίας και 

Ακουστικής Τ.Ε. 

2 1/4,5 1/526 2 1/4,5 1/526 74 11 11    10 10    

 

* Έτος αναφοράς είναι το ακαδημαϊκό έτος το οποίο καλύπτει η Εσωτερική Έκθεση της ΜΟ.ΔΙ.Π. Μελλοντικά, όταν η Εσωτερική Έκθεση θα αφορά σε διετία, 

όπως προβλέπεται από τον Νόμο 3374, στην θέση αυτή θα συμπληρώνονται δύο αριθμοί, ένας για καθένα από τα δύο έτη. 

** Λόγω της αναδιάρθρωσης και των συγχωνεύσεων τμημάτων που επέφερε το Σχέδιο Αθηνά δεν μπορεί να γίνει άμεση συσχέτιση των παραπάνω στοιχείων για 

το έτος 2013 – 2014 με αυτά των προηγούμενων ετών. Τα σχετικά στοιχεία παρουσιάζονται αναλυτικά στους αντίστοιχους πίνακες της έκθεσης αξιολόγησης. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. ΔΟΜΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Π. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Έχει αναπτυχθεί σχέδιο Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) του ΤΕΙ Κρήτης με όλες τις 

προβλεπόμενες διαδικασίες. Μετά την τελική επεξεργασία και έγκριση από τα αρμόδια όργνα θα 

υποβληθεί στην ΑΔΙΠ. Σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη ενότητα της 

Έκθεσης, στο Πρώτο Μέρος και στο ανεξάρτητο τεύχος του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, 

και έχει δημοσιευθεί στο Δυκτυακό Τόπο του Ιδρύματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 
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Εξωτερική Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 

 

Προσωπικό  

Ο αριθμός των μελών ΕΠ βαίνει μειούμενος ταχύτατα. Αυτή τη στιγμή, μετά δηλαδή τη 

συγχώνευση με το τμήμα Δομικών Έργων και την απορρόφηση αριθμού μελών του Γενικού 

Τμήματος Θετικών Επιστημών, υπηρετούν στο τμήμα 19 μέλη ΕΠ και αναμένεται να 

αποχωρήσουν το επόμενο έτος, τουλάχιστον 4, ώστε στο τέλος του 2015 να υπηρετούν στο Τμήμα 

15 μέλη ΕΠ τα οποία έχουν δύο προγράμματα σπουδών των Μηχανολόγων Μηχανικών και των 

Δομικών Έργων (το οποίο κλείνει το 2018).   

Οι εξωτερικοί συνεργάτες έχουν περιορισθεί δραματικά, και με την ένταξη όλων στην κατηγορία 

των ωρομισθίων, έχουν ουσιαστικά αποχωρήσει οι πλέον αξιόλογοι! Μια από τις συστάσεις της 

εξωτερικής αξιολόγησης ήταν: 

 η αύξηση της αναλογίας των ωρών που διδάσκονται από διδάσκοντες πλήρους 

απασχόλησης….. και γιαυτό πρέπει να προσληφθούν νέα μέλη ΕΠ. 

Η αύξηση της αναλογίας επιτεύχθηκε μεν αλλά χωρίς πρόσληψη νέων μελών ΕΠ και με 

ελαχιστοποίηση του έκτακτου προσωπικού πλήρους απασχόλησης, επιβαρύνοντας 

υπέρμετρα τα μέλη ΕΠ.  

Τεχνικό προσωπικό ουσιαστικά δεν υπάρχει. Σε ένα Τμήμα που το Τεχνικό Προσωπικό είναι τόσο 

απαραίτητο όσο και τα μέλη ΕΠ, υπηρετούν 1 μέλος ΕΤΠ στο πρόγραμμα σπουδών Μηχανολόγων 

Μηχανικών και 2 στο πρόγραμμα σπουδών Δομικών Έργων. 

Η μείωση του μόνιμου προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων αλλά και η μη πρόσληψη νέου 

μόνιμου προσωπικού αποστεώνει το τμήμα, στερώντας του κάθε δυναμική εγκυμονώντας έτσι 

σοβαρούς κινδύνους για την ομαλή λειτουργία του Τμήματος σε όλα τα επίπεδα, εκπαιδευτικό και 

ερευνητικό. 

Εκπαιδευτική διαδικασία 

Το επίπεδο των εισερχομένων σπουδαστών κρίνεται χαμηλό και ακατάλληλο για σπουδές 

Μηχανολόγου Μηχανικού παράμετρος που επίσης εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους στην 

εξέλιξη του τμήματος. 

Επιχειρήθηκαν επεμβάσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις της εξωτερικής αξιολόγησης : 

 Τα θεωρητικά και πρακτικά τμήματα του ίδιου μαθήματος πρέπει να ενωθούν σε ένα μάθημα 

(τόσο σε επίπεδο διδασκαλίας όσο και σε επίπεδο εξέτασης). 

 Διαρκής αξιολόγηση (π.χ. με εκπόνηση εργασιών στο μέσο του εξαμήνου), που θα 

λαμβάνεται υπόψη για τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας. Οι εργασίες αυτές θα έπρεπε 

ιδεωδώς να περιλαμβάνουν (μικρά) θέματα και ομαδική εργασία. 

 Συνιστάται στενή και διαφανής παρακολούθηση της συμμετοχής των φοιτητών στην 
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εκπαιδευτική διαδικασία και έλεγχος των ποσοστών αποτυχίας, καθώς επίσης και ανάληψη 

διορθωτικών πρωτοβουλιών και στις δύο αυτές περιοχές που προκαλούν ανησυχία. 

 

Το κάθε ένα από τα 28 μαθήματα των πέντε κύκλων σπουδών, με απόφαση  της γενικής 

συνέλευσης, αντιμετωπίζονται πλέον ως μια οντότητα : Ένα μάθημα, ένας βαθμός και 

υποχρεωτική συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία τουλάχιστον κατά 70%. Εργασίες 

υπάρχουν σχεδόν παντού και ο βαθμός τους συμμετέχει στον τελικό βαθμό. 

Η εξωτερική αξιολόγηση συνιστά επίσης, 

 παλιοί καθηγητές του Τμήματος να διδάσκουν μαθήματα πρώτων εξαμήνων. 

 οι ειδικοί σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία να είναι αυτοί που διδάσκουν τα αντίστοιχα 

μαθήματα. 

Στα πλαίσια αυτά, ανατέθηκε σε καθηγητές πρώτης βαθμίδας, ειδικούς συγκεκριμένων 

γνωστικών πεδίων να διδάξουν τα μαθήματα των πρώτων εξαμήνων όπως: 

Θερμοδυναμική, Μηχανική, Μηχανολογικό Σχέδιο κα.  

Επίσης σύμφωνα με τις συστάσεις της εξωτερικής αξιολόγησης: 

 Να ορίσει το τμήμα Υπεύθυνο προγράμματος Σπουδών και η Επιτροπή Σπουδών» να 

συνεδριάζει τακτικά για να αξιολογεί την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Δημιουργία κανονισμού σπουδών. 

Η επιτροπή σπουδών που ήδη αναθεώρησε το πρόγραμμα σπουδών το 2011, αξιολόγησε 

ήδη το ισχύον πρόγραμμα και προχωρά στην τροποποίηση του που θα ισχύσει από το 

επόμενο έτος. 

Η γενική συνέλευση του τμήματος διαμόρφωσε κανονισμό σπουδών και αποφάσισε την 

εφαρμογή του από το επόμενο έτος. 

 

Ερευνητική δραστηριότητα 

Παρουσιάζει κάμψη λόγω υπερφόρτωσης των μελών ΕΠ. 

Επιχειρήθηκαν επεμβάσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις της εξωτερικής αξιολόγησης : 

 …να επικεντρωθούν οι προσπάθειες του τμήματος σε λίγες ( 2 σε αρχικό στάδιο) επιλεγμένες 

ερευνητικές περιοχές που το τμήμα φιλοδοξεί να αριστεύσει… 

 Το Τμήμα είναι έτοιμο και έχει όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος υψηλού επιπέδου …. πρόβλεψη για μελλοντική εξέλιξη σε 

ανάλογο πρόγραμμα διδακτορικού επιπέδου. 

 

Το τμήμα, αντιμετωπίζοντας αυτές τις παρατηρήσεις σαν ευκαιρία,  έχει επιλέξει τον τομέα της 

Μηχατρονικής και των Βιομηχανικών Κατασκευών από τη μια και τον τομέα των ΑΠΕ με έμφαση 

στην Αιολική Ενέργεια για να επικεντρώσει τις ερευνητικές προσπάθειες των μελών ΕΠ. 
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Ιδρύθηκαν και λειτουργούν 2 νέα αυτοδύναμα και αυτοχρηματοδοτούμενα Διατμηματικά 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, ένα στον τομέα της Μηχατρονικής και ένα στον τομέα των 

Ενεργειακών Συστημάτων, σε συνεργασία με άλλα Τμήματα του ΤΕΙ. 

 

Διοικητικές υπηρεσίες 

Το προσωπικό της Γραμματείας έχει μειωθεί κατά 75%, από 4 σε 1. Παρ’ όλα αυτά οι υπηρεσίες 

προς τους σπουδαστές εξακολουθούν να είναι σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο.  Υπάρχει επέκταση 

των ηλεκτρονικών υπηρεσιών εγγραφής στου φοιτητές όλων των εξαμήνων εκτός του πρώτου, 

όπου οι εγγραφές προετοιμάζονται ηλεκτρονικά αλλά επικυρώνονται με τον παραδοσιακό τρόπο. 
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Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 

 

Η αξιολόγηση του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής (πρώην Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και 

Πολυμέσων) έγινε το Μάιο του 2011. Η αξιολόγηση έγινε από τρία ακαδημαϊκά μέλη και έναν 

αξιολογητή από την βιομηχανία. 

Α. Πρόγραμμα σπουδών 

Το πρόγραμμα κρίθηκε από την επιτροπή ως πολύ καλό και προσαρμοσμένο στις σύγχρονες 

απατήσεις της πληροφορικής και των πολυμέσων.  

Τα αδύνατα σημεία του προγράμματος σπουδών και της εφαρμογής του κρίθηκαν να είναι: 

 Κάποια επικάλυψη ύλης μεταξύ μαθημάτων. 

 Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του τμήματος γενικότερα και των μαθημάτων θα πρέπει να 

εναρμονισθούν περαιτέρω. 

 Υψηλός φόρτος εργασίας για τη λήψη του πτυχίου και κατ’ επέκτασης καθυστέρηση 

λήψης πτυχίου από τους φοιτητές.  

 Υψηλές απαιτήσεις μαθηματικών που το τμήμα επιβάλλει στο πρόγραμμα σπουδών και 

κάνει δύσκολη την παρακολούθηση του από μερίδα φοιτητών. 

 Μικρός αριθμός προσωπικού. Το τμήμα είχε δεκατέσσερα μέλη μόνιμου εκπαιδευτικού 

προσωπικού και σήμερα έχει δεκαπέντε. 

 Η εκπαίδευση στα εργαστηριακά τμήματα από μεγάλο αριθμό ωρομίσθιου προσωπικού 

περιορισμένης και μερικής απασχόλησης που δεν μπορεί να μείνει αφοσιωμένο στο έργο 

του. 

Τα δυνατά σημεία του προγράμματος σπουδών και της εφαρμογής του: 

 Η εκτεταμένη χρήση τεχνολογίας διαδικτύου και ΤΠΕ στα μαθήματα. 

 Το πολύ καλό προσωπικό με υψηλό δείκτη συνεργατικότητας και με αποδεδειγμένη 

συνέργεια σε μαθήματα και εκπαιδευτικά θέματα. 

 Η πολύ καλή εργαστηριακή κατάρτιση των φοιτητών με απαιτητικές εργασίες και 

δοκιμασίες.  

 Τα πολύ καλά οργανωμένα και εξοπλισμένα εκπαιδευτικά εργαστήρια. 

 Η συμπόρευση της έρευνας και της εκπαίδευσης με συνεχή επικοινωνία των δύο αυτών 

πυλώνων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Η ικανοποιητική βοηθητική υποδομή, όπως βιβλιοθήκες και αναγνωστήρια.  

 Το πολύ καλό επίπεδο των πτυχιακών εργασιών και η εκπόνηση εργασιών μέσα σε 

ερευνητικά έργα. 
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 Ο πολύ καλός τρόπος λειτουργίας της πρακτικής άσκησης και οι επαφές του τμήματος με 

εταιρίες και οργανισμούς.   

 

Δράσεις του τμήματος προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των προτάσεων της επιτροπής 

αξιολόγησης. 

 Διόρθωση της ύλης των μαθημάτων ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επικαλύψεις. 

 Διόρθωση της χρονικής τοποθέτησης των προαπαιτουμένων μαθημάτων ώστε να είναι 

εφικτή η καλύτερη ροή των φοιτητών.   

 Καλύτερη συσχέτιση των μαθηματικών με τα αντικείμενα του τμήματος και δρομολογείται 

μέσω της συγγραφής κατάλληλων εγχειριδίων από συναδέλφους των Εφαρμοσμένων 

Μαθηματικών η απόλυτη ταύτιση. 

 Προσελήφθησαν δύο νέα μέλη ΕΠ αλλά δυστυχώς είχαμε ταυτόχρονα και την απώλεια 

ενός εκλεκτού συναδέλφου. 

 Σταμάτησε ο πολυκερματισμός των ωρών σε πρόσωπα και πλέον το τμήμα έχει μικρό 

αριθμό εξωτερικών συνεργατών με πλήρες ωράριο. Επίσης, άλλαξε το σύστημα επιλογής 

ωρομισθίων συνεργατών και πλέον οι πρόσληψη γίνεται σε γνωστικό αντικείμενο και όχι 

σε μάθημα. 

 

Β. Διδασκαλία 

Η γενική παρατήρηση των αξιολογητών είναι ότι το επίπεδο διδασκαλίας είναι ικανοποιητικό και 

μόνιμο προσωπικό (εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό) εργάζονται με μεγάλη προθυμία και θέληση 

με στόχο τη συνεχή βελτίωση της διδασκαλίας.  

Οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν είναι: 

 Η κακή αναλογία διδάσκοντα προς φοιτητές ~1/40 που είναι μακριά από το 1/25 που 

θεωρείται διεθνώς το ελάχιστο ανεκτό.  

 Την έλλειψη γενικότερα ενός ενιαίου τρόπου αξιολόγησης των φοιτητών και του 

εκπαιδευτικού αποτελέσματος. Ο ανομοιογενής τρόπος βαθμολόγησης των μαθημάτων 

που εξαρτάται έντονα από τον τρόπο προσέγγισης του διδάσκοντα. 

 Τον χαμηλό μέσο όρο (περίπου 6,8/10) των και το χαμηλό ποσοστό αποφοιτούντων 

(αποφοιτούν 150 και εισάγονται 250 κατ’ έτος). 

 

Τα δυνατά σημεία είναι: 

 Η εισαγωγή στη διδασκαλία δεδομένων και διαδικασιών που εξήχθησαν από την έρευνα. 
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 Την ανταλλαγή καθηγητών και τη συχνή επίσκεψη ομιλητών από ευρωπαϊκά τριτοβάθμια 

ιδρύματα. 

 Την ενεργή ανταλλαγή φοιτητών και τη συχνή φοίτηση φοιτητών σε άλλα ιδρύματα με το 

σύστημα Erasmus. 

 Την χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία. 

 

Δράσεις του τμήματος προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των προτάσεων της επιτροπής 

αξιολόγησης. 

 Για το πρώτο θέμα που έθιξε η επιτροπή το τμήμα εκτιμά ότι είναι θέμα που άπτετε της 

πολιτικής του αρμόδιου υπουργείου και άρα δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης. 

 Για το θέμα της ενιαίας αξιολόγησης των φοιτητών το τμήμα προχώρησε στην σύσταση 

προς τους διδάσκοντες να κατατμήσουν τα θέματα των εξετάσεων σε μικρές ενότητες όπου 

και να αναγράφεται η βαθμολογία που προσφέρει η κάθε ενότητα. Επίσης, στο μέτρο του 

εφικτού να γίνονται περισσότερες της μιας αξιολογήσεις σε κάθε μάθημα (πχ. Ενδιάμεση 

εξέταση ή πρόοδος, εργασίες κλπ.). Δυστυχώς, ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός φοιτητών 

ανά μάθημα (σε πολλά μαθήματα ξεπερνάει τον αριθμό των 250-300 εγγεγραμμένων) 

κάνει δυσχερή την πολύπαραμετρική αξιολόγηση. 

 Για το θέμα των επιδόσεων το τμήμα προσπαθεί να αυξήσει το ενδιαφέρον των φοιτητών 

με προσκλήσεις συμμετοχής σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες και τη 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Αυτό έχει 

αποτέλεσμα σε πολλούς φοιτητές και πτυχιούχους αλλά η αύξηση του μέσου όρου είναι 

μια διαδικασία που προβλέπει μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβασης του τμήματος και στο 

υπόβαθρο των νέο-εισερχομένων φοιτητών που είναι κάτι ανέφικτο με τα σημερινά 

δεδομένα.  

 Το τμήμα προχώρησε στη θεσμοθέτηση μεταπτυχιακού προγράμματος με αποτέλεσμα της 

τόνωση του ενδιαφέροντος των υφιστάμενων προπτυχιακών φοιτητών. 

 

Γ. Λοιπές λειτουργίες 

Οι αδυναμία που παρατηρήθηκε ήταν στον μικρό αριθμό υποστηρικτικού προσωπικού 

εργαστηριών και γραμματείας (5 μόνιμοι και ένας μερικής απασχόλησης) σε σχέση με τον αριθμό 

των φοιτητών (~2500 ενεργοί φοιτητές – πηγή Εύδοξος). 

Το τμήμα για να καταφέρει να διεκπεραιώσει τον όγκο των απαιτήσεων με το περιορισμένο 

προσωπικό προχώρησε: 
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 Στην χρήση του διαδικτύου σε όλες τις λειτουργίες του τμήματος και η παροχή της 

δυνατότητας προς τους φοιτητές να διατυπώνουν τα αιτήματα τους προς τη γραμματεία 

κυρίως ηλεκτρονικά. 

 Όλες οι δηλώσεις συμμετοχής των φοιτητών σε εργαστηριακά τμήματα και μαθήματα 

γίνονται ηλεκτρονικά. 
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Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

 

Σύμφωνα με την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ τα 

κύρια ισχυρά και αδύνατα σημεία του Τμήματος είναι τα ακόλουθα: 

Ισχυρά Σημεία 

α) Το Τμήμα υπηρετεί επιστημονικό θεματικό πεδίο το οποίο σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με 

πληθώρα σύγχρονων εφαρμογών μεγάλης σπουδαιότητας όπως τα συστήματα ενέργειας, η 

ενεργειακή διαχείριση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι εγκαταστάσεις, τα συστήματα ελέγχου, 

οι αυτοματισμοί, οι επικοινωνίες, η περιβαλλοντική τεχνολογία, οι ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές 

κατασκευές, τα καινοτόμα τεχνολογικά υλικά και άλλα.  

β) Το Τμήμα λειτουργεί με ένα πολύ πρόσφατο, σύγχρονο και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών, το 

οποίο περιλαμβάνει και μαθήματα σχετικά με όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες που απαιτούνται για 

το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου.  

γ) Η ερευνητική δραστηριότητα στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ χαρακτηρίζεται 

ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι αυτή βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε 

χρηματοδοτούμενα προγράμματα.  

Αδύνατα Σημεία 

α) Μειωμένη αποδοχή των Τ.Ε.Ι. ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από την κοινωνία. 

β) Έλλειψη συγκεκριμένης στόχευσης για το χαρακτήρα και τους στόχους του Τμήματος. Αυτή η 

έλλειψη, σε συνδυασμό με τη μειωμένη αποδοχή των ΤΕΙ από την κοινωνία έχει ως αποτέλεσμα οι 

φοιτητές να βρίσκονται σε σύγχυση και να είναι απογοητευμένοι.  

γ) Μικρός αριθμός υπηρετούντων μελών Ε.Π. Μεγάλος φόρτος εργασίας για τα υπηρετούντα μέλη 

Ε.Π.  

δ) Ελλείψεις σε διοικητικό & τεχνικό προσωπικό. 

 Τι έχει γίνει σε σχέση με τις υποδείξεις και ποιες δράσεις σκοπεύει να αναλάβει το Τμήμα 

μελλοντικά για την υλοποίησή τους. 

1) Έμφαση στην εκπαίδευση, τις γνώσεις και τις δεξιότητες των αποφοίτων καθώς το 

γενικότερο χαρακτήρα και τις στοχεύσεις του Τμήματος. Εισαγωγή των νέων τεχνολογιών 

στην εκπαίδευση, αξιοποίηση της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος, έμφαση στις ανταλλαγές 

φοιτητών με ευρωπαϊκές χώρες, αναβάθμιση της πρακτικής άσκησης. 

2) Θέσπιση του θεσμού του συμβούλου Καθηγητή για κάθε φοιτητή. 

3) Περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση της ερευνητικής δραστηριότητας, και συσχέτισή της με 

το εκπαιδευτικό έργο.  
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 Αξιολόγηση Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) 

 

Στο Τμήμα δεν έχει γίνει εξωτερική αξιολόγηση. Οι διαπιστώσεις και τα στοιχεία που ακολουθούν 

έχουν προκύψει από τις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος..  

 

1. Ισχυρά και αδύνατα σημεία του τμήματος όπως αυτά προκύπτουν από την εσωτερική έκθεση 

αξιολόγησης. 

Ισχυρά σημεία  

i. Το τμήμα, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, ήταν το μοναδικό τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων ΑΕΙ στην Κρήτη. 

ii. Οι εισαγόμενοι στο τμήμα φοιτητές ήταν και παραμένουν, με κριτήριο τη βάση 

εισαγωγής τους στο τμήμα, από τους καλύτερους στο ΤΕΙ Κρήτης. Η βάση εισαγωγής 

στο τμήμα ήταν (και είναι) υψηλότερη από όλα τα τμήματα των Σχολών Τεχνολογικών 

Εφαρμογών, Τεχνολογίας Γεωπονίας και υστερούσε μόνο των δυο τμημάτων της 

Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας ενώ ήταν περίπου ίδια με το τμήμα 

Λογιστικής της ίδιας Σχολής 

iii. Είναι ένα από τα δύο τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης που ο αριθμός των φοιτητών του 

αυξάνεται αντί να μειώνεται μετά τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου (περισσότεροι 

είναι οι φοιτητές που έρχονται στο τμήμα από αυτούς που φεύγουν) 

iv. Το έκτακτο προσωπικό που προσλαμβάνεται για να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες 

του τμήματος διαθέτει όχι μόνο υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκά προσόντα (η 

πλειοψηφία του είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος) αλλά είναι και στελέχη 

επιχειρήσεων που μεταφέρουν τις επαγγελματικές τους εμπειρίες στους φοιτητές του 

τμήματος. 

v. Συνεργασίες του τμήματος με επιχειρηματικούς φορείς της περιφέρειας Κρήτης. 

Μνημόνια συνεργασίας με τα επιμελητήρια της Κρήτης. Οργανώσεις συνεδρίων – 

σεμιναρίων. 

 

Αδύνατα σημεία  

vi. Μικρός αριθμός ΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού το οποίο συνεπάγεται το ΕΠ και 

κυρίως ο προϊστάμενος του τμήματος να αναλώνονται σε διοικητικό έργο με 

αποτέλεσμα να μην έχουν τον χρόνο που θα ήθελαν για ερευνητικό. Δεν μπορούν 

επίσης να συγκροτηθούν ερευνητικές ομάδες στο τμήμα καθότι τα λίγα μέλη ΕΠ 

διαθέτουν διακριτά – μη συναφή γνωστικά αντικείμενα. 
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vii. Το ΕΠ προσωπικό δεν μπορεί να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του τμήματος. Με 

απλή αριθμητική, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη το γνωστικό τους αντικείμενο, το ΕΠ 

του τμήματος μπορεί να καλύψει λιγότερο του 50% των ωρών διδασκαλίας του 

εβδομαδιαίου προγράμματος ακόμα και μετά την υιοθέτηση των μονών και ζυγών 

εξαμήνων. Το τμήμα είναι συνεπώς αναγκασμένο να προσλαμβάνει έκτακτο ΕΠ για να 

καλυφθούν οι εκπαιδευτικές του ανάγκες. 

viii. Λόγω του μειωμένου προϋπολογισμού που αφορά στις δαπάνες για έκτακτο 

προσωπικό το τμήμα αναγκάζεται να δημιουργεί μεγάλες σε αριθμό ομάδες φοιτητών 

για τις εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις που έχει σαν αποτέλεσμα 

εκπτώσεις στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο.  

2. Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών (ισχυρών) σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα 

αρνητικά (αδύνατα) σημεία  

Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών στοιχείων 

i. Το τμήμα, παραμένει το μοναδικό τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ στην Κρήτη 

που διαθέτει δυο εισαγωγικές κατευθύνσεις (α. Διοίκησης Επιχειρήσεων και β. 

Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας). 

ii. Το μοναδικό τμήμα ΑΕΙ στην Κρήτη που θα διαθέτει ξεχωριστό πρόγραμμα σπουδών 

στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και θα παρέχει 

αντίστοιχο τίτλο σπουδών. 

iii. Το τμήμα παρουσιάζει ένα καινούργιο σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που ο 

σχεδιασμός του βασίζεται στη φιλοσοφία της ανταπόκρισης στις ανάγκες της 

Ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας και θα παράγει αποφοίτους που θα είναι ανταγωνιστικοί 

των αποφοίτων αντίστοιχων τμημάτων άλλων ευρωπαϊκών ιδρυμάτων στα πλαίσια του 

ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων και ικανούς να στελεχώνουν (όλων των ειδών) 

επιχειρήσεις της Ευρώπης. 

iv. Το τμήμα προσλαμβάνει το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό του για να καλύπτει τις 

εκπαιδευτικές του ανάγκες. Η επιλογή του προσωπικού γίνεται με βασικό γνώμονα τα 

ακαδημαϊκά προσόντα των υποψηφίων αλλά και τις εμπειρίες τους από το εργασιακό 

τους περιβάλλον. 

Συνεπώς η στρατηγική του όσον αφορά την προσέλκυση περισσοτέρων υποψηφίων, η οποία θα 

συνεπάγεται και καλύτερους φοιτητές, αλλά και αυτή που αφορά στην εκπαίδευσή τους θα πρέπει 

να βασίζεται στα παραπάνω στοιχεία. 

v. Οργανώσεις συνεδρίων – σεμιναρίων που θα φέρνουν σε γόνιμη επιστημονική επαφή 

τους Ακαδημαϊκούς Ερευνητές με τους Επαγγελματίες – Επιχειρηματίες, με στόχο την 

άμεση συμμετοχή – συνεισφορά του τμήματος στην επίλυση πραγματικών 

επιχειρηματικών προβλημάτων καθώς και στη βελτίωση επιχειρησιακών λειτουργιών. 
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Ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία του τμήματος 

vi. Ο μικρός αριθμός ΕΠ, το γεγονός ότι δεν δίδεται η δυνατότητα προκήρυξης θέσεων για 

πρόσληψη νέου ΕΠ και οι επερχόμενες συνταξιοδοτήσεις θα καταστήσουν το τμήμα 

μη αυτοδύναμο – αυτόνομο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις που 

το αφορούν άμεσα. 

vii. Το μικρό σχετικά δημοσιευμένο ερευνητικό έργο, σε συνδυασμό με το μικρό αριθμό 

ΕΠ καθώς και το υψηλό κόστος για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού να έχουν 

(καθότι είναι στοιχεία άμεσα μετρήσιμα) αρνητική επίπτωση στην αξιολόγηση του 

τμήματος αλλά και στην πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών του (όχι λόγω 

περιεχομένου αλλά λόγω δυσκολίας υλοποίησής του) η οποία να μη μπορεί να 

αντισταθμιστεί από τα υπόλοιπα θετικά στοιχεία του τμήματος, που δυστυχώς δεν είναι 

άμεσα μετρήσιμα και πιθανόν να μην ληφθούν υπ’ όψη στην αξιολόγησή του ή και 

στην πιστοποίηση του νέου πρωτοποριακού προγράμματος σπουδών του. 

 

3. Υποδείξεις – επισημάνσεις για το πρόγραμμα σπουδών, την εκπαιδευτική διαδικασία και εν 

γένει τη λειτουργία του Τμήματος, τι έχει γίνει σε σχέση με αυτές τις υποδείξεις και ποιες 

δράσεις σκοπεύει να αναλάβει το Τμήμα μελλοντικά για την υλοποίησή τους. 

 

Το νέο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθότι προέκυψε από συγχώνευση δυο τμημάτων της 

Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας, δεν έχει περάσει από εξωτερική αξιολόγηση οπότε και δεν 

υπάρχουν αντίστοιχες υποδείξεις – επισημάνσεις. Παρά ταύτα, το τμήμα γνωρίζει τα σημεία στα 

οποία θα πρέπει να βελτιωθεί. Αυτά χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες. Εκείνα που για να 

βελτιωθούν χρειάζεται η συνεισφορά της πολιτείας (προσλήψεις ΕΠ για να διατηρηθεί αυτοδύναμο 

και να μπορεί να δραστηριοποιείται χωρίς εμπόδια και φραγμούς, αυξημένος προϋπολογισμός για 

να καλυφθούν οι λειτουργικές του ανάγκες κλπ) και σε αυτά που δεν απαιτείται η άμεση συνδρομή 

της πολιτείας (συνεργασίες με επιχειρήσεις, επιπρόσθετες εφαρμοσμένες κυρίως ερευνητικές 

δραστηριότητες που θα συνεισφέρουν στα οικονομικά του τμήματος κλπ). Για τα τελευταία έχει 

ήδη καταστρώσει στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει και ευελπιστεί ότι θα τα 

υλοποιήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
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Αξιολόγηση Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

 

Στο Τμήμα δεν έχει γίνει εξωτερική αξιολόγηση. Οι διαπιστώσεις και τα στοιχεία που ακολουθούν 

έχουν προκύψει από τις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος.  

 

Ισχυρά και αδύνατα σημεία του Τμήματος 

Ισχυρά στοιχεία: 

1. Γνωστικό Αντικείμενο. Το θεμέλιο οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας, 

Λογιστική & Ελεγκτική, με αυξανόμενα θετικές προοπτικές, όχι μόνο στην καταγραφή, 

ανάλυση, φοροτεχνικά κλπ, μέσω των οποίων αναδεικνύονται ορθολογικές αποφάσεις 

επιχειρήσεων και οργανισμών, αλλά και των ελέγχων και εποπτικών μηχανισμών, που 

αγορές και κυβερνήσεις διαπιστώνουν την ιδιαίτερη έλλειψη τους, στην παρούσα συγκυρία 

της παγκόσμιας κρίσης. 

2. Αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Λογιστική & 

Ελεγκτική». Η λειτουργία του ΠΜΣ και οι συνεργασίες με εγνωσμένου κύρους 

Πανεπιστήμια και επαγγελματικό φορέα, όχι μόνο θα αξιοποιήσει τα θετικά στοιχεία του 

Τμήματος, αλλά με κύριο μοχλό ακαδημαϊκής ανάπτυξης τους φοιτητές του, βασική 

εργατική δύναμη στην έρευνα, θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας και του ΠΠΣ 

(εξωτερικές οικονομίες παραγωγής), με σπουδαιότερη συνέπεια την προσέλκυση 

ικανότερων διδασκόντων και διδασκομένων, δηλ. θα θέσει σε σταθερή πορεία 

ακαδημαϊκής ανέλιξης το Τμήμα. 

3. Τόπος και χρόνος εγκατάστασης. Το Τμήμα, ήδη από το 1974, κατόρθωσε χάρη στους 

ανθρώπους του την επιτυχή
12

 μετεξέλιξή του σε ακαδημαϊκή μονάδα στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης, 

και βρίσκεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του στο Ηράκλειο, πρωτεύουσα και κέντρο της 

οικονομικής δραστηριότητας της περιφέρειας Κρήτης, με πολύ πυκνή επικοινωνία 

(αεροπορική και ακτοπλοϊκή) με την υπόλοιπη Ελλάδα και απευθείας με το εξωτερικό. 

4. Διδάσκοντες Λογιστικής & Ελεγκτικής. Διαθέτουν πολύ μεγάλη επαγγελματική πείρα 

και σημαντική γνώση του αντικειμένου και έτσι μεταφέρουν με χαρά και ενδιαφέρον στα 

αμφιθέατρα ή τα εργαστήρια του Τμήματος το «σφυγμό της αγοράς», μέσα από τις 

σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής και διάθεσης των υπηρεσιών του ευρύτερου 

αντικειμένου της Λογιστικής. 

5. Διδάσκοντες Οικον/κών, Χρημ/κών & Διοίκησης. Έχουν πλεονέκτημα στην 

επιστημονική έρευνα και εργάζονται με ζήλο για την ακαδημαϊκή ανέλιξη του Τμήματος. 

                                                           
12  σημαντική φήμη  απορρόφησης των πτυχιούχων μας από την  αγορά. 
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6. Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό. Αν και περιορισμένο ποσοτικά, εντούτοις 

διακρίνεται από εργατικότητα και αίσθημα ευθύνης στην επίτευξη των στόχων που κάθε 

φορά θέτει η διοίκηση. 

7. Υλικοτεχνική Υποδομή. Ικανοποιητικής ποσότητας και ποιότητας (σύγχρονα) 

εκπαιδευτικά εργαστήρια τα οποία χρησιμοποιούνται και ως σπουδαστήρια. 

 

Αδύνατα στοιχεία:  

1. Ακαδημαϊκή νοοτροπία. Καθυστέρησε η αναγνώριση της αναγκαιότητας της 

ακαδημαϊκής λειτουργίας του τμήματος. Άργησαν να ξεπεραστούν φόβοι ότι η 

επιστημονική έρευνα στο ευρύτερο αντικείμενο της Λογιστικής, δεν σημαίνει σε καμία 

περίπτωση ότι επιδιώκεται ο περιορισμός της τεχνολογικής φύσης της εκπαίδευσης, που 

παρέχεται από τους διδάσκοντες της ειδικότητάς του Τμήματος.  

 

1. Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους  κινδύνους από τα 

αρνητικά σημεία; 

 

Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών:  

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Λογιστική & Ελεγκτική».. 

 

Κίνδυνοι από τα αρνητικά:  

Νέοι διδάσκοντες-ερευνητές στη Λογιστική και συνεργασίες σε συνδυασμό με τη συναίνεση 

που έχει επιτευχθεί στο Τμήμα για τη φιλοσοφία του (εξωστρεφής ακαδημαϊκή λειτουργία), ενώνουν 

πόρους και διοίκηση, έτσι ώστε να περιορίζουν σημαντικά τους όποιους κινδύνους του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, στα όρια του «στατιστικού σφάλματος». 

 

Σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών 

σημείων.  

1 Ακαδημαϊκή ζωή, δραστηριοποίηση της διοίκησης με αξιοποίηση του συνόλου του 

ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος, για τη θεμελίωση της ακαδημαϊκής νοοτροπίας, με 

ενδεικτικές δράσεις : 

1.1 Επικοινωνία: διδασκόντων - διδασκομένων (θεσμός συμβούλου καθηγητή, τακτικές 

εβδομαδιαίες ώρες γραφείου, eclass, email –ΤΠΕ-), και διδασκόντων μεταξύ τους 

και εκτός των οργάνων του τμήματος. Κατά την πραγματοποίηση της πρακτικής 

άσκησης των φοιτητών, απαιτείται η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης να δημιουργήσει 
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δίαυλο αμφίδρομης μεταβίβασης πληροφοριών μεταξύ του Τμήματος και των 

παραγωγικών φορέων, ώστε να διευκολύνεται και να γίνεται πιο παραγωγική η 

μεταξύ μας συνεργασία. 

1.2 Προσέλκυση των φοιτητών στις αίθουσες διδασκαλίας. Να τους μεταδώσουμε τη 

χαρά να σπουδάζουν Λογιστική με τριτοβάθμια διδακτική και ερευνητική 

διαδικασία. 

1.3 Εκδηλώσεις-συνεργασίες. Ενεργοποίηση των υπογραφέντων μνημονίων, αλλά και 

ανάπτυξη άλλων ερευνητικών, για την από κοινού διοργάνωση διαλέξεων, 

ημερίδων, συνεδρίων ή επισκέψεων σε επαγγελματικούς φορείς, επιχειρήσεις και 

οργανισμούς, όπου φυσικά κύριος στόχος είναι η εμπέδωση της γνώσης μέσα από 

συμμετοχικές δράσεις των φοιτητών. 

1.4 Συνεργασίες ανάπτυξης ΤΠΕ εξειδικευμένες σε αντικείμενα του Τμήματος. 

Βραχυπρόθεσμα, συνεργασία με το Τμήμα πληροφορικής, ή/και την ομάδα Η/Υ του 

Γενικού Τμήματος ή/και το Τμήμα πληροφορικής και πολυμέσων, για την από 

κοινού ανάπτυξη εφαρμογών για τις εσωτερικές ανάγκες του τμήματος 

(διαδικτυακή υποστήριξη-διαφάνεια συλλογικών οργάνων, Γραμματεία και 

επικοινωνίες κλπ).  

2. Εμβάθυνση ακαδημαϊκής λειτουργίας με ενδεικτικές δράσεις: 

2.1 Συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα (ΑΕΙ ή άλλους φορείς) ή το 

εξωτερικό (DEFI, GRECAM κλπ) μέσα από τις οποίες και το ΠΜΣ θα αναπτυχθεί 

η βασική έρευνα στο τμήμα. 

2.2 Ερευνητικά Εργαστήρια τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες είτε 

ερευνητικές είτε του παραγωγικού ιστού της περιφέρειας Κρήτης. 

2.3 Ιστοσελίδα εργασιών προς συζήτηση (discussion papers series) όπου θα 

ανακοινώνονται τα πρώτα αποτελέσματα των ερευνητικών προσπαθειών των 

μελών της ακαδημαϊκής μονάδας, πριν να πάρουν την τελική τους μορφή στην 

οποία θα υποβάλλονται για δημοσίευση σε γνωστά έγκυρα επιστημονικά 

περιοδικά. 
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Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τον Άγιο Νικόλαο 

 

Στο Τμήμα δεν έχει γίνει εξωτερική αξιολόγηση. Οι διαπιστώσεις και τα στοιχεία που ακολουθούν 

έχουν προκύψει από τις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος.  

 

Δυνατά σημεία 

 Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, το οποίο παρέχει ισχυρές βάσεις και τα απαραίτητα 

εργαλεία για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων με ταχύτητα και ορθότητα σε όλα τα επίπεδα 

της Διοίκησης, όπως απαιτεί το παγκοσμιοποιημένο πλέον σύγχρονο επιχειρηματικό 

περιβάλλον.  

 Το Ακαδημαϊκό προσωπικό είναι υψηλού επιπέδου με πλούσιο ερευνητικό έργο διεθνώς 

αναγνωρισμένο. 

 Σύγχρονες και υψηλού επιπέδου κτηριακές υποδομές που δημιουργούν συνθήκες άνετης 

λειτουργίας. 

 Υποστήριξη από το κεντρικό ΤΕΙ και την τοπική κοινωνία. 

 Το χαμηλό κόστος ζωής στην πόλη του Αγίου Νικολάου συγκριτικά με τις άλλες 

πρωτεύουσες της Κρήτης.   

 Το τμήμα έχει αποκτήσει ήδη πάνω από 300 ενεργούς φοιτητές στα 2 πρώτα 

έτη και με την προσθήκη των φοιτητών του παλιού τμήματος 

του Αγίου Νικολάου έχει ήδη την κρίσιμη ακαδημαϊκή μάζα για να 

χαρακτηριστεί βιώσιμο. Στην πλήρη του ανάπτυξη σε 2 έτη το τμήμα 

υπολογίζεται πως θα συγκεντρώσει πάνω από 700 ενεργούς φοιτητές. 

 Η αμεσότητα στην επαφή μεταξύ φοιτητών και καθηγητών. 

 

Αδύνατα Σημεία 

 Η τοποθεσία του Τμήματος σε μια μικρή επαρχιακή πόλη δημιουργεί δυσκολίες σε 

διοικητικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Διοικητικά είναι απομακρυσμένο από το κέντρο 

λήψης αποφάσεων, και υπάρχουν δυσκολίες σε θέματα άμεσης τεχνικής υποστήριξης (π.χ. 

αξιόπιστα δίκτυα Η/Υ, Συχνές διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και δυσκολία άμεσης 

ανάκαμψης των σχετικών συστημάτων, κ.τ.λ.).  

 Η απομάκρυνση του από το κεντρικό ΤΕΙ δυσκολεύει προς το παρών τη συνδιδασκαλία 

μαθημάτων που είναι κοινά με άλλα τμήματα της Σχολής, ενώ δεν υπάρχει επαφή των 

φοιτητών του τμήματος με φοιτητές άλλων τμημάτων για ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών. 

Το πρόβλημα αυτό είναι παροδικό αφού στο άμεσο μέλλον όπου το Τμήμα θα έχει 
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αναπτυχθεί πλήρως η συνδιδασκαλία δεν θα έχει πρακτικό νόημα λόγω του μεγάλου 

πλήθους Φοιτητών. 

 

Ευκαιρίες 

 Το Τμήμα είναι μοναδικό στο Νομό Λασιθίου και στην Κρήτη όσο αφορά τις κατευθύνσεις 

πληροφοριακών συστημάτων και μάρκετινγκ. Συνεπώς μπορεί να αποτελέσει πυρήνα 

ανάπτυξης της τοπικής αγοράς με μεταφορά τεχνογνωσίας προς τις τοπικές επιχειρήσεις 

και μεταφορά πραγματικών προβλημάτων από τις επιχειρήσεις προς το Τμήμα, το οποίο 

μπορεί να ωφελήσει και τα δυο μέλη, με αξιοποίηση της ανατροφοδότησης για 

αναπροσαρμογή του προγράμματος σπουδών στα σημεία που κρίνεται απαραίτητο. Έχουν 

ήδη σχεδιαστεί σχετικές στρατηγικές.  

 Η ηθική στήριξη από την τοπική κοινωνία και τους φορείς της Πόλης. 

 

Απειλές 

 Η έλλειψη σταθερής πολιτικής βούλησης σχετικά με την ύπαρξη του Τμήματος. Αυτό είχε 

ως συνέπεια εκτός από την αναστάτωση, τη δυσφήμιση του και την έλλειψη εμπιστοσύνης 

τόσο απέναντι από τους υποψήφιους Φοιτητές, όσο και απέναντι στους ενεργούς Φοιτητές 

του. Παραδόξως, τις περιόδους που ήταν στο μηχανογραφικό υπερκάλυπτε τις θέσεις που 

είχε εισηγηθεί ενώ η βάση εισαγωγής είναι στα μέσα επίπεδα των υπόλοιπων Τμημάτων 

του κεντρικού ΤΕΙ. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίο να αποφασιστεί οριστικά αν το 

τμήμα θα παραμείνει η όχι.  

 Η γενικότερη οικονομική κατάσταση της Χώρας που δεν επιτρέπει τη στελέχωση του 

Τμήματος με το απαραίτητο προσωπικό και την ανανέωση του εξοπλισμού.  

 Στις απειλές συμπεριλαμβάνεται και η ύπαρξη στο κεντρικό ΤΕΙ Τμήματος με τον ίδιο 

τίτλο και με μια κοινή κατεύθυνση με έδρα το Ηράκλειο. Τα δύο τμήματα έχουν κοινή την 

κατεύθυνση της διοίκησης επιχειρήσεων ενώ διαφοροποιούνται ως προς τις άλλες 

κατευθύνσεις. Με δεδομένη την έλλειψη επαγγελματικού προσανατολισμού ο μέσος 

υποψήφιος Φοιτητής επιλέγει κυρίως με κριτήρια γεωγραφικά παρά ακαδημαϊκά. Παρά 

όλα αυτά, 

φαίνεται πως δεν υστερεί σε σχέση με το Τμήμα του Ηρακλείου αφού  

η βάση του είναι παρόμοια με την εισαγωγική κατεύθυνση Δ.Ε. Ηρακλείου 

αν αναλογιστεί κανείς πως έχει διπλάσιους εισακτέους.  

 Επίσης, αν ληφθεί υπόψη ο μέσος όρος των δύο εισαγωγικών κατευθύνσεων του 

Ηρακλείου, τότε το Τμήμα του Αγίου Νικολάου είναι πολύ παραπάνω. 
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Εξωτερική αξιολόγηση Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων 

 

Το τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων προήλθε από τη συγχώνευση το 2013 των τμημάτων 

«Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας» και «Φυτικής Παραγωγής», βάση 

του Σχεδίου Αθηνά. Τα Τμήματα αυτά είχαν αξιολογηθεί ήδη από το 2011 και οι παρατηρήσεις και 

προτάσεις των δύο ομάδων εξωτερικής αξιολόγησης λήφθηκαν υπόψη κατά την εκπόνηση του 

νέου προγράμματος σπουδών στο βαθμό που ήταν δυνατό. 

Από τα ευρήματα της εξωτερικής αξιολόγησης προκύπτουν τα παρακάτω: 

 

Προσωπικό  

Οι ομάδες εξωτερικής αξιολόγησης τονίζουν τα υψηλά προσόντα του μόνιμου προσωπικού και το 

έργο που παράγει, όμως τονίζουν την έλλειψη προσλήψεων (τελευταία το 1997), και θεωρούν 

σοβαρό μειονέκτημα την ανάθεση υπερβολικά πολλών ωρών σε εξωτερικούς συνεργάτες. Από την 

σύνταξη της έκθεσης και μετά  ο αριθμός του μόνιμου προσωπικού έχει μειωθεί περεταίρω λόγω 

συνταξιοδοτήσεων και ο αριθμός των έκτακτων συνεργατών έχει μειωθεί δραστικά λόγω έλλειψης 

κονδυλίων οδηγώντας σε σχεδόν διπλασιασμό των φοιτητών που αντιστοιχούν ανά διδάσκοντα με 

όλες τις αρνητικές συνέπειες που προκύπτουν 

 

Πρόγραμμα σπουδών 

Οι προτάσεις αφορούσαν  

 Ριζική αναδιάρθρωση του προγράμματος και του τρόπου εισαγωγής ώστε να προσελκύσει 

περισσότερους και καλύτερους φοιτητές – αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της κρατικής 

πολιτικής  

Η αναδιάρθρωση του προγράμματος που έγινε, το νέο όνομα του τμήματος και οι αλλαγές που 

επέφερε στην κοινωνία η οικονομική κρίση, συνέργησαν ώστε οι φοιτητές των τελευταίων 2 

ετών να είναι υψηλότερου επιπέδου, και παρότι το τμήμα ήταν πρώτη επιλογή για ένα μικρό 

ποσοστό από αυτούς, πολλοί εμφανίζουν ενδιαφέρον και προσήλωση στις σπουδές τους 

 Υιοθέτηση διδακτικών μεθόδων και τρόπων αξιολόγησης που θα ευνοήσουν την αύξηση 

της παρακολούθησης των θεωριών με στόχο μεταξύ άλλων τη μείωση του συνολικού 

χρόνου για τη λήψη πτυχίου.  

Στα τρία εξάμηνα λειτουργίας του νέου τμήματος παρατηρείται  αύξηση  της παρακολούθησης των 

θεωριών των πρώτων εξαμήνων κυρίως αλλά και των μεγαλύτερων. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην 

προσπάθεια των διδασκόντων να προσελκύσουν σπουδαστές και εν μέρει στην αλλαγή της στάσης 

των φοιτητών. Οι τελευταίοι λόγω αλλαγής του σχετικού νόμου θα πρέπει να συμπληρώσουν τις 

σπουδές τους σε 6 το πολύ χρόνια έναντι των 7,5 που ήταν ο μέσος όρος μέχρι το 2011. Αυτό μαζί 
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με την οικονομική πίεση που δέχονται οι οικογένειές τους, οδηγεί περισσότερους στις αίθουσες 

διδασκαλίας. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα υπερπληθυσμού, αφού οι αίθουσες διδασκαλίας δεν 

χωρούν τους φοιτητές οι οποίοι καταλήγουν όρθιοι ή αποχωρούν. 

 Ενημέρωση των φοιτητών για το περίγραμμα σπουδών κάθε μαθήματος, τους τρόπους 

αξιολόγησης, τις προσδοκίες του καθηγητή και τους στόχους που πρέπει να επιτύχουν. 

Όλα τα μαθήματα περιγράφονται πλέον αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο του τμήματος  με 

όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες που αφορούν την ύλη, τους στόχους και τους σκοπούς του 

μαθήματος, τον τρόπο αξιολόγησης, την προτεινόμενη βιβλιογραφία 

 Εισαγωγή μαθημάτων με καινοτομικά θέματα ή θέματα μεγάλου κοινωνικού και 

οικονομικού ενδιαφέροντος με στόχο την ανανέωση του τμήματος και την προσέλκυση 

ακόμη και αλλοδαπών φοιτητών – ενδεικτικά αναφέρονται  μετασυλλεκτική διαχείριση , 

ασφάλεια τροφίμων, αγροοικολογία, γεωργία ακριβείας, βιοτεχνολογία κ. ά 

Στο νέο πρόγραμμα έχει θεσμοθετηθεί η δημιουργία κατεύθυνσης στην «Ποιότητα και ασφάλεια 

τροφίμων» που θα αρχίσει το 2015 και θεωρείται ενδιαφέρουσα επιλογή. Μεγαλύτερες αλλαγές και 

εισαγωγή νέων αντικειμένων διδασκαλίας εμποδίζεται από την έλλειψη εξειδικευμένου 

προσωπικού και την έλλειψη προθυμίας να αντιμετωπιστεί με νέες προσλήψεις ή τουλάχιστον με 

τη χρηματοδότηση έκτακτου προσωπικού 

 

Διδακτική διαδικασία 

 

 Οι ομάδες αξιολόγησης επικεντρώνονται στην έλλειψη μόνιμου προσωπικού και συνιστούν 

την άμεση αντικατάσταση τουλάχιστον των ατόμων που συνταξιοδοτούνται 

Η κατάσταση αυτή παραμένει επιδεινούμενη διαρκώς αφού δεν έχει γίνει καμία νέα πρόσληψη 

την τελευταία  δεκαετία. 

 Συνιστάται η λήψη άμεσων μέτρων για την αύξηση του αριθμού των φοιτητών μέσα στην 

αίθουσα σαν μέτρο αντιμετώπισης των πολύ χαμηλών ποσοστών επιτυχίας στις θεωρίες 

και τους πολύ χαμηλούς βαθμούς λήψης πτυχίου που οι επιτροπές θεωρούν απαράδεκτα. 

Στα μέτρα περιλαμβάνουν την πριμοδότηση της παρακολούθησης με βαθμό, την χρήση 

τεστ, κουίζ και ενδιάμεσων εξετάσεων – προόδων, ακόμα και τη χρήση συστημάτων 

απόκρισης του ακροατηρίου –clickers- . 

Οι διδάσκοντες έχουν κάνει μεγάλες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση και όπως 

φαίνεται και από τα απαντημένα ερωτηματολόγια, η συμμετοχή  των φοιτητών έχει αυξηθεί 

σημαντικά ειδικά στα πρώτα εξάμηνα. Αυτό είχε πράγματι σαν αποτέλεσμα την αύξηση των 

ποσοστών επιτυχίας, όμως οι μικρές αίθουσες και τα περιορισμένα ηλεκτρονικά μέσα  (laptop, 

προβολείς) δημιουργούν  προβλήματα 
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 Συνιστάται η συχνότερη χρήση του θεσμού της εκπαιδευτικής άδειας του Sabbatical, και η 

αξιοποίηση των μεγαλύτερων σε βαθμίδα και ηλικία διδασκόντων στα πρώτα έτη της 

φοίτησης 

Η έλλειψη διδακτικού προσωπικού υποχρεώνει το τμήμα να θέτει σαν προτεραιότητα την 

κάλυψη των ωρών έτσι οι άδειες θεωρούνται πολυτέλεια όμως πράγματι οι ώρες που καλύπτει 

το ανώτερο προσωπικό στα πρώτα εξάμηνα της φοίτησης έχει αυξηθεί.  

 Εισαγωγή προαπαιτούμενων μαθημάτων 

Παρόλο που στο παρελθόν η χρήση προαπαιτούμενων είχε επιβραδύνει σημαντικά τη ροή 

φοιτητών στα διδακτικά εξάμηνα – φαινόμενο «λαιμού μπουκαλιού» - και γι αυτό είχαν 

καταργηθεί, έχουν επανέλθει δοκιμαστικά σε μερικά μαθήματα, αλλά η αξία αυτής της 

εφαρμογής δεν έχει ακόμα αξιολογηθεί 

 Ευρύτερη χρήση λογισμικού και για εξ αποστάσεως διδασκαλία 

Η χρήση eclass έχει επεκταθεί σε πολύ περισσότερα μαθήματα (30 επί συνόλου 42) και 

αξιοποιείται πολύ περισσότερο απ΄ ότι στο παρελθόν 

 Προτείνεται η θεσμοθέτηση «βραβείων διδασκαλίας» και συνιστάται η εισαγωγή της 

αξιολόγησης του αποτελέσματος μετά τη συμπλήρωση για κάθε κύκλου μαθήματος. 

Οι προτάσεις αυτές αφορούν μάλλον καινοτόμους θεσμούς για τα δεδομένα μας,  ιδιαίτερα 

ενδιαφέροντες, όμως δεν έχει εξεταστεί η δυνατότητα εφαρμογής τους. 

 

Ερευνητικό έργο 

 

 Από τις ομάδες εξωτερικής αξιολόγησης τονίζεται το υψηλό ερευνητικό έργο που 

πραγματοποιείται σε ένα Ίδρυμα με ισχυρό εκπαιδευτικό χαρακτήρα και συνιστάται να 

παραμείνει έτσι. 

Δυστυχώς οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες πλήττουν και αυτόν τον τομέα. Παρόλα αυτά τα 

μελη ΕΠ εξακολουθούν να προσπαθούν να διατηρήσουν το ερευνητικό έργο του τμήματος μέσω 

χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων από το ΕΣΠΑ, και άλλους φορείς, με αρκετά καλά 

αποτελέσματα. Η ετήσια παραγωγή δημοσιεύσεων είναι >1 ανά μέλος ΕΠ εκ των οποίων οι μισές 

σχεδόν σε διεθνή περιοδικά με κριτές.  

 Θεωρείται  σκόπιμη  η ευρύτερη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας μέσω της 

ενθάρρυνσης εκ μέρους του ιδρύματος της συμμετοχής των μελών ΕΠ σε διεθνή και εθνικά 

συνέδρια, αλλά και μέσω δημοσιεύσεων σε εφημερίδες και περιοδικά,  ημερίδων και 

σεμιναρίων προς τους ενδιαφερόμενους φορείς. 

Η συμμετοχή σε διεθνή αλλά και εθνικά συνέδρια είναι δύσκολη λόγω αδυναμίας του Ιδρύματος να 

καλύψει πλήρως τα έξοδα. Παρόλα αυτά αρκετά μέλη ΕΠ συμμετέχουν με την χρήση και ίδιων 
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πόρων.  

Επιπλέον η διοίκηση του τμήματος και της σχολής γενικότερα έχει επιδοθεί σε  προσπάθεια 

ανοίγματος προς την κοινωνία και τον αγροτικό πληθυσμό γενικότερα με αποτέλεσμα μεταξύ 

άλλων και τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιείται στο Τμήμα. 

 Προτείνεται η στενότερη συνεργασία ανάμεσα στα τότε τμήματα της σχολής. 

Η συνεργασία πραγματοποιείται πλήρως και αβίαστα μετά τη συνένωση των δύο τμημάτων λόγω 

της προϋπάρχουσας καλής συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη ΕΠ. 

 Συνιστάται η στροφή προς καινοτόμα παιδία έρευνας και σε μεγαλύτερη σύνδεση με την 

παραγωγική πράξη, ώστε να εξευρεθούν πόροι αλλά και να αξιοποιηθεί στην παραγωγή η 

πραγματοποιούμενη έρευνα. 

Οι προσπάθειες των ερευνητών αλλά και της διοίκησης της Σχολής είναι προς αυτή την 

κατεύθυνση με ορατά αποτελέσματα ήδη. 

 Προτείνεται η ίδρυση ομάδας για την αξιολόγηση και την απονομή βραβείων αριστείας 

έρευνας, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε ερευνητές του τμήματος. 

Η ενδιαφέρουσα αυτή πρόταση δεν έχει ακόμα συζητηθεί να εφαρμοστεί. 

 Θεωρείται ότι το τμήμα διαθέτει την υποδομή, το προσωπικό και την ερευνητική εμπειρία 

και επιτυχία ώστε να θεσμοθετήσει το δικό του μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 

Έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία διοργάνωσης και θεσμοθέτησης ενός μεταπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών  και της απονομής διδακτορικών τίτλων. 

 

Άλλα θέματα  

 

Από τα μέλη των ομάδων εξωτερικής αξιολόγησης  προτάθηκαν επίσης : 

 Να παρέχεται στενότερη καθοδήγηση και εκπαίδευση στο κατώτερο – νεαρότερο 

διδακτικό προσωπικό ειδικότερα το έκτακτο ή επί συμβάσει. 

Τα μόνιμα μέλη ΕΠ έχουν τη φροντίδα της καλής λειτουργίας των μαθημάτων της ευθύνης 

τους τα οποία  διδάσκονται από έκτακτο προσωπικό, και έχουν την ευθύνη του ελέγχου και της 

καθοδήγησης του ίδιου του προσωπικού 

 Να οργανωθεί η διαδικτυακή ενημέρωση των φοιτητών για τη βαθμολογία τους 

Μέσω της πλατφόρμας «Πανδώρα» αυτό έγινε πραγματικότητα – η ενημέρωση των φοιτητών 

είναι πλέον προσωποποιημένη 

 

Συνεργασία με κοινωνικούς πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς 
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Οι εξωτερικοί αξιολογητές πρότειναν αύξηση των προσπαθειών για συνεργασία με 

κοινωνικούς πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς και για την εξεύρεση πόρων. Μετά την 

οργάνωση του νέου τμήματος η διοίκηση της σχολής και του τμήματος μαζί με τα μέλη ΕΠ 

έχουν επιδοθεί σε μια προσπάθεια ενημέρωσης των προαναφερθέντων φορέων και της 

σύναψης συνεργασιών ώστε να ενημερωθεί η κοινωνία και οι υποψήφιοι σπουδαστές για το 

νέο τμήμα, αλλά και να λειτουργήσει σε άμεση σχέση με τους παραγωγικούς φορείς στους 

οποίους απευθύνεται και σαν απάντηση σε κάποια από τα προβλήματά τους, προσφέροντας 

ακόμα και σε εθελοντική βάση. 

 

Στρατηγικός σχεδιασμός 

Η βασική πρόταση για συνένωση των δύο τμημάτων με ταυτόχρονη ανανέωση του 

προγράμματος σπουδών πραγματοποιήθηκε,  διατηρώντας πολλά περιθώρια βελτίωσης που θα 

εισάγονται στο πρόγραμμα σταδιακά όσο προχωρά η εφαρμογή του. 

Το νέο τμήμα αυτή τη στιγμή προσπαθεί να αναπροσδιορίσει το ρόλο του στον παραγωγικό 

τομέα, να υπογραμμίσει την παρουσία του στην κοινωνία, να αναδιοργανώσει τους στόχους 

του και να βρει τα μέσα να τους επιτύχει 

 

  

 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Κρήτης - Έκδοση 4η, Μάρτιος 2016 

 

390 

Εξωτερική Αξιολόγηση του τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας 

 

Α) Ισχυρά και αδύνατα σημεία του τμήματος όπως αυτά προκύπτουν από την έκθεση εξωτερικής 

αξιολόγησης (Εξωτερική Ομάδα Αξιολόγησης ή ΕΟΑ). 

Η ΕΟΑ αναγνωρίζει τα εξής θετικά σημεία:  

• Αφοσιωμένο προσωπικό, σε όλα τα επίπεδα, που διαθέτει υψηλής ποιότητας τεχνογνωσία.  

• Ένα αρμονικό περιβάλλον που προκαλεί και προωθεί τη συνεργασία.  

• Εξαιρετική στάση των φοιτητών απέναντι στη διατήρηση της λειτουργικότητας και της 

εμφάνισης των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων στη Σητεία.  

• Στενή σχέση μεταξύ του προσωπικού και των φοιτητών.  

• Ισχυροί δεσμοί και γόνιμη συνεργασία μεταξύ του προσωπικού και της τοπικής κοινότητας.  

• Σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα αποφοίτησης, για όσους αποφοιτούν, σε σύγκριση με άλλα 

ισοδύναμα ιδρύματα.  

• Από τους απασχολούμενους η συντριπτική πλειοψηφία ασχολείται σε περιοχές ανάλογες με τον 

τομέα των σπουδών τους.  

• Πάνω από το 50% των αποφοίτων επιτυγχάνει έναν βαθμό αποφοίτησης τουλάχιστον 7/10.  

• Αποτελεσματική επιλογή του εργαστηριακού εξοπλισμού που εξασφαλίζει τη χρήση τόσο για τη 

διδασκαλία και την έρευνα των στόχων.  

 

Η ΕΟΑ αναγνωρίζει τις ακόλουθες αδυναμίες:  

• Ανεπαρκής στελέχωση από την ακαδημαϊκή άποψη των μόνιμων διορισμών.  

• Η υπέρμετρη στήριξη σε μερικής απασχόλησης ωρομίσθιο προσωπικό.  

• Η αβεβαιότητα της επαρκούς χρηματοδότησης κάθε χρόνο για το απαιτούμενο προσωπικό 

μερικής απασχόλησης.  

• Μη πλήρη εφαρμογή των διαδικασιών ασφαλείας στο εργαστήριο.  

• Εισαγωγή των φοιτητών με ανεπαρκή υπόβαθρο για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα 

σπουδών.  

• Ανεπαρκή παρακολούθηση των διαλέξεων.  

• Περιορισμένη ανατροφοδότηση των δεδομένων των ερωτηματολογίων των σπουδαστών.  

Πιο αναλυτικά: Η σχέση μεταξύ των φοιτητών και του προσωπικού, τόσο μόνιμου και μερικής 

απασχόλησης, είναι εξαιρετική. Οι φοιτητές εκτιμούν την προσπάθεια που καταβάλλεται από το 

προσωπικό να προσαρμόσει τα μαθήματα στις ανάγκες τους. Μια αίσθηση πνεύματος κοινότητας 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Κρήτης - Έκδοση 4η, Μάρτιος 2016 

 

391 

φαίνεται να επικρατεί, γεγονός που επιτρέπει την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων γενικότερα. 

Υπάρχει σύστημα ηλεκτρονικής επικοινωνίας δασκάλου-μαθητή (e-class). Το Τμήμα παρέχει 

πρόσθετη εθελοντική διδασκαλία για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις των φοιτητών, που 

προέρχονται από την περιορισμένη εκπαίδευση του Λυκείου, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 

του προγράμματος σπουδών του Τμήματος. Για να διορθωθεί και να βελτιωθεί η κατάσταση, η 

ΕΟΑ εκτιμά ότι είναι απαραίτητο η διαδικασία εισαγωγής, η οποία ελέγχεται σήμερα από το 

κράτος, να αναμορφωθεί ώστε να ταιριάζει στο πρόγραμμα σπουδών που αναζητά ο φοιτητής. 

Ο αριθμός, η κατάσταση και η ηλεκτρονική υποστήριξη των αιθουσών είναι υποδειγματικές και 

αποτελούν έναν πολύτιμο πόρο. Τα εργαστήρια, ωστόσο, δεν είναι αρκετά μεγάλα για να 

φιλοξενήσουν τον υπερβολικό αριθμό των φοιτητών που εισάγονται κάθε χρόνο. Κατά συνέπεια, 

μια σειρά από παράλληλες συνεδρίες λειτουργούν και αναπόφευκτα οδηγούν σε αυξημένο φόρτο 

εργασίας για το προσωπικό. Η επιτροπή ΕΟΑ διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει συνεχής τεχνική 

υποστήριξη, ώστε το διδακτικό προσωπικό αναγκάζεται να προετοιμάσει τα υλικά για τις 

εργαστηριακές ασκήσεις, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το φόρτο εργασίας του. Στη βιβλιοθήκη 

υπάρχει μια περιορισμένη ποικιλία από τίτλους βιβλίων, πέρα από τα καθιερωμένα εγχειρίδια που 

παρέχονται από το κράτος. Μόνο 6 τερματικά ήταν στη διάθεση των φοιτητών για αναζήτηση 

βιβλιογραφίας. Ωστόσο, κατόπιν αιτήματος της η ΕΟΑ πληροφορήθηκε ότι η απομακρυσμένη 

πρόσβαση μέσω του συστήματος VPN, επιτρέπει στους φοιτητές να διεξάγουν βιβλιογραφικές 

αναζητήσεις κατ’ οίκο. 

Η αποστολή του ΤΕΙ παρεμποδίζεται από τον κατακερματισμό της σε μια σειρά από γεωγραφικές 

περιοχές εντός της Κρήτης. Αυτό όχι μόνο αυξάνει το λειτουργικό κόστος, αλλά επίσης 

ελαχιστοποιεί την επιθυμητή αλληλεπίδραση μεταξύ των διδασκόντων σε συναφείς επιστημονικές 

περιοχές. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το τμήμα της Ανθρώπινης Διατροφής και 

Διαιτολογίας (HND) του ΤΕΙ Κρήτης στην Σητεία. Η κεντρική διοίκηση του ΤΕΙ πιστεύει ότι θα 

ήταν πιο επωφελής εάν το τμήμα βρισκόταν στην κεντρική πανεπιστημιούπολη στο Ηράκλειο. Ένα 

επιπλέον μειονέκτημα του κατακερματισμού είναι ότι η δυσκολία αυτή επιδρά στην πρόσληψη 

ταλαντούχου ακαδημαϊκού προσωπικού που προτιμά θεσμικές θέσεις σε κεντρικά ιδρύματα, 

αναζητώντας έτσι μεγαλύτερη επιστημονική αλληλεπίδραση και επίσπευση της ακαδημαϊκής 

ανάπτυξης. 

Η ευθύνη για την εκπλήρωση της αποστολής της διδασκαλίας του τμήματος ικανοποιείται μέσω 

της συνεισφοράς των 4 πλήρους απασχόλησης μόνιμα μέλη του προσωπικού επικουρούμενης από 

1 προσοντούχο μέλος ΕΤΠ και 20-25 ωρομίσθιους καθηγητές. Παρά τον περιορισμένο αριθμό των 

μόνιμων υπαλλήλων, η ΕΟΑ θεωρεί ότι οι στόχοι του Τμήματος επιτυγχάνονται. Η 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας παρεμποδίζεται από τον μικρό αριθμό μόνιμου προσωπικού 

και του μεγάλου αριθμού των φοιτητών. Οι μαθητές αναμένεται να παραστούν κατά καιρούς σε 3 

ώρες συνεχούς διδασκαλίας, με μόνο ένα διάλειμμα 15 λεπτών μετά τη δεύτερη διάλεξη. Αυτό 

είναι πολύ απαιτητικό, καθώς είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθεί η συγκέντρωση για τέτοιες 

μεγάλες χρονικές περιόδους. Σε εργαστηριακά μαθήματα ο αριθμός ατόμων ομάδας (25-35 ανά 
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ομάδα) είναι πάρα πολύ μεγάλο για την αποτελεσματική διδασκαλία, τη διάδοση των πληροφοριών 

και τα κατάλληλα χέρια-για την εκπαίδευση.  

Περισσότεροι από τους μισούς από τους φοιτητές που παρακολουθούν αυτό το πρόγραμμα 

σπουδών δεν έχουν το κατάλληλο υπόβαθρο για την επιστήμη και τα μαθηματικά. Αυτό είναι ένα 

εγγενές πρόβλημα που είναι σχετικό με τις εξετάσεις και την κατανομή των εισακτέων στα 

ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όπως επισημαίνεται, επιπλέον ώρες διδασκαλίας έχουν 

εισαχθεί για να φέρουν αυτούς τους φοιτητές σε επαρκές επίπεδο για να παρακολουθήσουν τα πιο 

προχωρημένα μαθήματα. Η επιτροπή ανησυχεί με το χαμηλό επίπεδο και την επιδείνωση των 

ποσοστών αποφοίτησης, δηλαδή για εκείνους που εισήλθαν στο Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 

2007-08, το 70% δεν έχουν μέχρι σήμερα αποφοιτήσει. Η επιτροπή συστήνει, οι λόγοι αυτής της 

επιδείνωσης θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ζήτημα προτεραιότητας.  

Β) Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία 

που διακρίνει το Τμήμα. 

Το 32% των αποφοίτων (στοιχεία 2011) επιτυγχάνουν την απασχόληση μέσα σε 12 μήνες και το 

43% εντός 24 μηνών μετά την αποφοίτηση. Από τους αποφοίτους η επιτροπή ενημερώθηκε ότι το 

90% έχουν απασχόληση σχετική με το πτυχίο τους. Αυτό καταδεικνύει σαφώς ότι οι 

προκαθορισμένοι στόχοι του προγράμματος σπουδών καλύπτονται σε υψηλό επίπεδο και η 

προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί. 

Για την περίοδο 2007-2013 υπήρξαν 15 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή έγκριτα περιοδικά, 23 

πλήρεις συνεισφορές σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και 65 παρουσιάσεις σε διάφορα συνέδρια. 

Λαμβάνοντας υπόψη το διδακτικό και διοικητικό φόρτο εργασίας, τα παραπάνω στατιστικά 

δημοσιεύσεων αποτελούν και δείχνουν μια αξιόλογη προσπάθεια. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί. 

Το τμήμα έχει θετικές σχέσεις με πολλές τοπικές οργανώσεις. Οι άνθρωποι της Σητείας είναι 

περήφανοι για την παρουσία των ΤΕΙ στην πόλη. Οι παραγωγοί τροφίμων εκτιμούν την γνώση και 

την εμπειρία του προσωπικού του ΤΕΙ στην προώθηση των τοπικών προϊόντων, όπως το Ξύγαλο 

(ξινισμένο τυρί για επάλειψη) και το ελαιόλαδο, καθώς και τη διερεύνηση και τη διάδοση των 

πλεονεκτημάτων της τοπικής δίαιτας. Πράγματι, τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων 

των τρεχουσών και 2 πρώην δήμαρχοι, σε μια συνάντηση με την ΕΟΑ δεσμεύτηκαν για την 

οικονομική στήριξη προς το Τμήμα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν και να προωθηθούν θέματα 

μείζονος οικονομικής σημασίας για την περιοχή και πέραν αυτής. Επιπλέον, εξέφρασαν την 

πεποίθηση ότι οι πωλήσεις ελαιολάδου αυξήθηκαν λόγω της επιστημονικής υποστήριξης που τους 

έχουν δοθεί από το προσωπικό των ΤΕΙ. Υπάρχουν σχέδια για να συνεχίσει και να ενισχυθεί αυτή η 

αμοιβαίως επωφελή συνεργασία.  

Η επιτροπή πιστεύει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να διορισθεί μόνιμο προσωπικό, έτσι ώστε η 

εξάρτηση από ωρομίσθιους καθηγητές να ελαχιστοποιείται και για να εξασφαλιστεί η συνέχεια και 

ο καλύτερος μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Η αναλογία του μόνιμου προσωπικού σε ωρομίσθιους 

καθηγητές είναι απαράδεκτη. Οι παρούσες καταστάσεις ίσως κάμψουν το ηθικό του προσωπικού 
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μερικής απασχόλησης. Επιπλέον, υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος ότι το υψηλή μόρφωση και το 

ταλαντούχο μερικής απασχόλησης προσωπικό, με την αποδεδειγμένη ικανότητα και εμπειρία, θα 

αναζητήσει εργασία αλλού θέτοντας έτσι σε κίνδυνο και πάλι το υψηλό επίπεδο του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών. 

Γ) Υποδείξεις- επισημάνσεις των εξωτερικών αξιολογητών για το πρόγραμμα σπουδών, την 

εκπαιδευτική διαδικασία και εν γένει τη λειτουργία του Τμήματος, τι έχει γίνει σε σχέση με αυτές 

τις υποδείξεις και ποιες δράσεις σκοπεύει να αναλάβει το Τμήμα μελλοντικά για την υλοποίησή 

τους. 

Η δομή του προγράμματος σπουδών σαφώς ορίζεται στο σχετικό εγχειρίδιο, το οποίο είναι επίσης 

εύκολα προσβάσιμο από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με το 

προσωπικό αυτό προέκυψε ότι η ετήσια εξέλιξη των μαθημάτων ήταν λογική. Η ύλη του κάθε 

μαθήματος κρίθηκε στοχευμένη, σύμφωνα με την εμπειρία των μελών της επιτροπής. Ωστόσο, οι 

φοιτητές εξέφρασαν έντονα την άποψη τους ότι ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας δεν ήταν 

επαρκής για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Η ΕΟΑ πιστεύει ότι αυτό είναι μια αναπόφευκτη 

συνέπεια του ανεπαρκούς τους υπόβαθρου στα Μαθηματικά και την Επιστήμη. Επιπλέον, η μείωση 

των ωρών διδασκαλίας λόγω των οικονομικών περικοπών οδήγησε σε μεγαλύτερες τάξεις σε 

πρακτικές ασκήσεις και εργαστήρια, με ισχνότερο μαθησιακό αποτέλεσμα.  

Το Τμήμα κάνει μια προσπάθεια για την αντιμετώπιση των θεμάτων που συζητήθηκαν στην 

προηγούμενη ενότητα. Τα μαθήματα αξιολογούνται σε εξαμηνιαία βάση από τη Γενική Συνέλευση 

του Τμήματος. Οι ελλείψεις που εντοπίζονται στα μαθήματα καλύπτονται από το μόνιμο 

προσωπικό. Γίνεται προσπάθεια για τον περιορισμό των επικαλύψεων μεταξύ των μαθημάτων, 

αλλά και δημιουργίας, όπως απαιτείται εκπαιδευτικών «γεφυρών». Η εισαγωγή επιπλέον 

μαθημάτων σε ταχέως εξελισσόμενες περιοχές εξετάζεται επί του παρόντος, αλλά παρεμποδίζεται 

από την οικονομική κρίση και ιδιαίτερα από τον μικρό αριθμό μόνιμου προσωπικού και την ετήσια 

αβεβαιότητα του αριθμού των εκτάκτων καθηγητών που συμβάλουν στο πρόγραμμα.  

Το Τμήμα έχει προτείνει μια σειρά από δράσεις και συγκεκριμένους στόχους όσον αφορά τις 

βελτιώσεις στον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις, τη διαδικασία εισαγωγής, τα ακαδημαϊκά 

προγράμματα, με έμφαση στην πιο αποδοτική άσκηση/εργασία πεδίου, ιδιαίτερα στα νοσοκομεία, 

διευκολύνοντας την εφαρμοσμένη έρευνα, την συνεργασίας με άλλους φορείς στον τομέα της 

έρευνας, τη φοιτητική μέριμνα, τις αλληλεπιδράσεις με τις αγρό-επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις 

τροφίμων και την βιομηχανία της φιλοξενίας. 

 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Κρήτης - Έκδοση 4η, Μάρτιος 2016 

 

394 

Εξωτερική Αξιολόγηση του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας 

 

Σύμφωνα με την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης τα βασικά ισχυρά και αδύναμα σημεία του 

Τμήματος της Κοινωνικής Εργασίας είναι τα εξής: 

Ισχυρά σημεία 

1.    Το Τμήμα πράγματι παρέχει άριστη εκπαίδευση στους προπτυχιακούς φοιτητές του στην 

Κοινωνική Εργασία, σύμφωνα με την αποστολή και το στόχο του.   

2.    Το προσωπικό του αποτελεί σημαντικό αρωγό της κοινωνικής πρόνοιας για την κοινότητα. 

Ένα υπόδειγμα πρακτικής εφαρμογής της κοινοτικής δράσης είναι τα εργαστήρια του 

Τμήματος. Το έργο που υλοποιείται σε αυτά είναι εντυπωσιακό, υπό την έννοια ότι δεν είναι 

μόνο τα διάφορα ερευνητικά προγράμματα καλά  σχεδιασμένα, οργανωμένα και εκτελεσμένα, 

αλλά προτείνουν σαφείς εφαρμογές για την αλλαγή στην πραγματική ζωή των ανδρών, των 

γυναικών και των οικογενειών στην κοινότητα εντός της οποίας διεξήχθησαν.  

3.     Υπάρχει μία ομάδα ωρομισθίων καθηγητών υψηλής ποιότητας με πολύ καλά προσόντα με μια 

μακρά παράδοση στο ΤΕΙ και οι οποίοι, μάλιστα, επιτελούν σημαντικό έργο, ενώ είναι 

χαμηλόμισθοι. 

4.    Η έρευνα καταλαμβάνει  κεντρική θέση στην αποστολή και τους στόχους του Τμήματος και τα 

μέλη του έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά στην προσέλκυση και στην εξασφάλιση 

χρηματοδότησης. (ο αριθμός των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Τμήματος τα 

τελευταία 6 χρόνια είναι εντυπωσιακός). 

5.      Η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του προσωπικού πραγματοποιείται σε τοπικό, 

εθνικό και διεθνές επίπεδο,  όπως αποδεικνύεται από τη συμμετοχή των μελών ΕΠ σε εθνικά 

και διεθνή συνέδρια , τη συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα τοπικής, εθνικής και 

διεθνούς χρηματοδότησης, καθώς και τη δημοσίευση της έρευνάς τους σε έγκριτα εθνικά και 

διεθνή περιοδικά με κριτές και μη. Ο κατάλογος των δημοσιεύσεων δείχνει ότι τα τελευταία 

πέντε χρόνια ο αριθμός των δημοσιεύσεων σε επιστημονικά (κυρίως διεθνή) περιοδικά 

αυξήθηκε σημαντικά. 

6. Το Τμήμα έχει δημιουργήσει ισχυρές συνεργασίες με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, στο 

πλαίσιο της πρακτικής άσκησης και των ερευνητικών δραστηριοτήτων του. (Οργανισμοί που 

δεν έχουν κοινωνικές υπηρεσίες, τις δημιουργούν στα πλαίσια της πρακτικής των φοιτητών 

του Τμήματος). 

7.  Οι φοιτητές ανέφεραν ότι ήταν ικανοποιημένοι με το διδακτικό υλικό   τους παρέχεται και τον 

τρόπο με τον οποίο τους παρουσιάζεται. Διαπιστώνεται υψηλό επίπεδο ικανοποίησης για το 

Τμήμα από τους φοιτητές. 

Αδύναμα σημεία 
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1.       Δεν υπάρχουν καθηγητές Κοινωνικής Εργασίας στις ανώτερες βαθμίδες (Αναπληρωτή 

Καθηγητή και Καθηγητή).  

2 Η αναλογία καθηγητών / φοιτητών είναι 1 προς 80 φοιτητές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 

εξουθένωση του διδακτικού προσωπικού και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ικανότητά του να 

ανταποκρίνεται στο ακαδημαϊκό του έργο. 

3.         Σε ομάδες των πέντε φοιτητών διατίθεται μόνο μία ώρα εποπτείας, γεγονός που κρίνεται 

αρνητικό για την εκπαίδευση στην κοινωνική εργασία. 

4.        Περιορισμένη συλλογή της βιβλιοθήκης σε  βιβλία Κοινωνικής Εργασίας.  

5.       Δεν φαίνεται να υπάρχουν συγκεκριμένα εσωτερικά πρότυπα για την αξιολόγηση είτε της 

ποιότητας των ερευνητικών έργων και δημοσιεύσεων, είτε της συμβολής τους στη βελτίωση 

της ποιότητας της εκπαίδευσης. 

Ειδικότερα για το πρόγραμμα σπουδών και για την εκπαιδευτική διαδικασία η έκθεση 

αξιολόγησης αναφέρει: 

Πρόγραμμα Σπουδών  

1.  Υπάρχει  ένα πλούσιο και ισορροπημένο πρόγραμμα σπουδών για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες 

των φοιτητών του Τμήματος το οποίο καλύπτει βασικά, αλλά και πιο εξειδικευμένα μαθήματα 

κοινωνικής εργασίας. Έχει, επίσης, ενδιαφέροντα σύγχρονα μαθήματα όπως η κλινική 

κοινωνική εργασία, τα θέματα φύλου, καθώς και η κοινωνική πολιτική για τις ευάλωτες 

ομάδες. Το πρόγραμμα σπουδών δεν είναι υπερφορτωμένο με μαθήματα συναφών 

ειδικοτήτων και επίσης πολλά από τα μαθήματα των συναφών ειδικοτήτων έχουν 

προσανατολισμό στην κοινωνική εργασία. Διαπιστώνεται δηλαδή μια καλή ισορροπία μεταξύ 

των μαθημάτων κοινωνικής εργασίας και άλλων γνωστικών αντικειμένων. 

2.    Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος διαφέρει αισθητά από εκείνα Τμημάτων της Ευρώπης 

και των ΗΠΑ. Η κύρια διαφορά είναι ότι απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου ένας σημαντικός 

αριθμός εργαστηρίων που δε συνηθίζεται στις άλλες χώρες. Αυτό είναι μεγάλο προσόν, καθώς 

παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία από διάφορους τομείς 

της Κοινωνικής Εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών διαφέρει επίσης, καθώς προσφέρει σε 

βάθος προχωρημένα μαθήματα στην Κοινωνική Εργασία.  

 Εκπαιδευτική Διαδικασία 

1.    Σε γενικές γραμμές, ο τρόπος εποπτείας αντανακλά ένα μοντέλο όπου οι φοιτητές δε βιώνουν 

μόνο τους έμπειρους καθηγητές τους στην τάξη, αλλά και στην πρακτική της Κοινωνικής 

Εργασίας.  

2.  Το διδακτικό προσωπικό και το προσωπικό γενικότερα φαίνεται πολύ προσιτό, πρόθυμο, και σε 

θέση να βοηθήσει τους φοιτητές. 

3.  Το Τμήμα διαθέτει επαρκή μέσα και πόρους που βοηθούν τους φοιτητές στην εξέλιξη των 
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σπουδών τους (εργαστήρια υπολογιστών, ασύρματο internet, χρήση του powerpoint, σε 

απευθείας σύνδεση πλατφόρμες σε ένα ανοικτό σύστημα ηλεκτρονικής τάξης/e-class). 

4.    Ένας σημαντικός αριθμός φοιτητών χρησιμοποιεί το πρόγραμμα Erasmus αποκτώντας έτσι 

σημαντική ευρωπαϊκή εμπειρία. 

5.    Οι πτυχιακές εργασίες είναι υψηλού επιπέδου και προσομοιάζουν περισσότερο με ερευνητικές 

εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση διατριβών επιπέδου master. 

 Κάποιες από τις γενικότερες υποδείξεις – επισημάνσεις των εξωτερικών αξιολογητών είναι οι 

παρακάτω: 

Γενικότερες Υποδείξεις 

1)      Το Τμήμα να αναπτύξει ένα γενικό στρατηγικό σχέδιο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 

προκλήσεις που παρουσιάζονται από τις τρέχουσες και τις μελλοντικές τάσεις του 

προϋπολογισμού, όπως αυτές που έχουν να κάνουν με τις σημερινές σοβαρές περικοπές των 

ακαδημαϊκών προϋπολογισμών. 

2)             Ορισμένες αλλαγές στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι απαραίτητες.   

3)          Το ΤΕΙ Κρήτης θα πρέπει να βοηθήσει το Τμήμα για την πραγμάτωση όλων των 

εκπαιδευτικών και ερευνητικών του στόχων, με τη βελτίωση και διατήρηση επαρκώς όλων 

των συναφών υπηρεσιών, ιδίως εκείνων που έχουν να κάνουν με τις εργαστηριακές 

εγκαταστάσεις, τη βιβλιοθήκη, τις ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς και τον τεχνολογικό 

εξοπλισμό. 

4)      Η Επιτροπή υποστηρίζει κατηγορηματικά την προαγωγή του μεγαλύτερου μέρους του 

διδακτικού προσωπικού του Τμήματος σε ανώτερες βαθμίδες, καθώς τα περισσότερα μέλη 

είναι στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με ένα μόνο στη βαθμίδα του καθηγητή και 

κανένα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή. 

5)          Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για συστηματική καταγραφή και διάδοση των πορισμάτων των 

ερευνητικών εργαστηρίων, έτσι ώστε και οι ακαδημαϊκοί και μη ακαδημαϊκοί φορείς να 

γνωρίσουν το έργο που έχει γίνει. 

6)             Πτυχιακές: υπάρχει η ανάγκη να γίνουν λιγότερες οι απαιτήσεις. Η επιτροπή θεωρεί ότι 

οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν την επιλογή είτε να κάνουν πτυχιακή είτε να πάρουν 

περισσότερα μαθήματα.  

 7)     Να ξεκινήσει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα με αποκλειστική εστίαση στην Κοινωνική 

Εργασία. 

Ποιες ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ποιους ενδεχόμενους κινδύνους από τα 

αρνητικά σημεία διακρίνει το Τμήμα. 

 Με βάση  τα παραπάνω το Τμήμα έχει συνειδητοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του στην 

εκπαίδευση των φοιτητών του, στο ερευνητικό του έργο και στη σύνδεσή του, μέσω των 
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εργαστηρίων του, με την τοπική κοινωνία. Θεωρεί ότι η περαιτέρω αξιοποίηση των θετικών 

σημείων που αναφέρει η έκθεση θα πρέπει να επικεντρώνεται στη συνεργασία του Τμήματος, 

μέσω των εργαστηρίων του, με τους κοινωνικούς φορείς, τους θεσμούς της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και γενικότερα με τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στην τοπική κοινωνία. 

Στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών το Τμήμα θα συνδεθεί περισσότερο στην συγκεκριμένη 

κοινωνική και οικονομική συγκυρία με τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, (άνεργοι, μετανάστες, 

κοινωνικά αποκλεισμένοι κτλ.) και έτσι θα συμβάλει αποτελεσματικότερα στην καταγραφή 

των αναγκών τους, στην στήριξη και στην επίλυση των προβλημάτων τους σε συνεργασία με 

τους τοπικούς φορείς και ιδιαίτερα με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

 Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη λειτουργία του Τμήματος προέρχεται από την 

υποχρηματοδότησή του, από τη μικρή αναλογία των καθηγητών σε σχέση με τους φοιτητές 

του Τμήματος και από την έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού στις ανώτερες βαθμίδες. Η 

υποχρηματοδότησή του έχει επηρεάσει ήδη την ποιότητα του εκπαιδευτικού του έργου και 

ιδιαίτερα τη λειτουργία των εργαστηρίων του. Η έκθεση διαβλέπει την εξουθένωση του 

διδακτικού προσωπικού και όπως πολύ σωστά αναφέρεται σε αυτήν, μπορεί να τεθεί άμεσα σε 

κίνδυνο η ικανότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού να ανταποκριθεί στο ακαδημαϊκό του 

έργο. 

 Τι έχει γίνει σε σχέση με τις υποδείξεις και ποιες δράσεις σκοπεύει να αναλάβει το Τμήμα 

μελλοντικά για την υλοποίησή τους. 

 Το Τμήμα θα πρέπει να γίνει περισσότερο εξωστρεφές και να δώσει βαρύτητα στην προβολή 

του σημαντικού του έργου. Για το λόγο αυτό ξεκίνησε από το προηγούμενο εξάμηνο και θα 

πραγματοποιείται εφεξής στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους εκδήλωση, με τη συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών και φοιτητών του Τμήματος και θα έχει ως στόχο την παρουσίαση των 

εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων του Τμήματος.   

 Ως προς τον όγκο των πτυχιακών, το εκπαιδευτικό προσωπικό έχει ήδη λάβει υπόψη του τις 

παρατηρήσεις της επιτροπής και έχουν μειωθεί οι απαιτήσεις των πτυχιακών. Επιπλέον, έχει 

δημιουργηθεί επιτροπή πτυχιακών εργασιών και έχει ήδη εφαρμοστεί στο Τμήμα ο νέος 

κανονισμός των πτυχιακών εργασιών. 

 Η επιτροπή του νέου προγράμματος σπουδών έχει ξεκινήσει το έργο της, λαμβάνοντας υπόψη 

της τις επιμέρους παρατηρήσειςγια το υπάρχον πρόγραμμα σπουδών.    

 Το Τμήμα έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τη δημιουργία Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών το οποίο θα εστιάζεται αποκλειστικά στην Κοινωνική Εργασία, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της επιτροπής αξιολόγησης. 
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Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος Νοσηλευτικής 

 

Α) Ποια είναι τα ισχυρά και αδύνατα σημεία του τμήματος όπως αυτά προκύπτουν από την 

έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης. 

 

Συνοπτικά τα ισχυρότερα σημεία του τμήματος, όπως προκύπτουν από την έκθεση της εξωτερικής 

αξιολόγησης είναι: 

 Πρόγραμμα σπουδών εστιασμένο στη Νοσηλευτική επιστήμη με τα υψηλότερα δυνατά 

πρότυπα στην Ελλάδα. 

 Θετικές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικού προσωπικού και φοιτητών βασισμένες 

στον αλληλοσεβασμό, τον επαγγελματισμό και την πολύ καλή συνεργασία, παρά τις 

τρέχουσες οικονομικές συνθήκες και τα χαμηλά επίπεδα στελέχωσης του Τμήματος. 

 Αφοσιωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα 

του τμήματος. 

 Η αναγνώριση των προσπαθειών των καθηγητών από τους φοιτητές για επίτευξη ποιότητας 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρά τους ελάχιστους πόρους και την ανεπαρκή υποστήριξη. 

 Η ανάπτυξη και η αξιοποίηση από τους φοιτητές της διαδικτυακής πύλης e-class που δίνει 

πρόσβαση σε ποικίλες ηλεκτρονικές πηγές και πληροφορίες. 

  Η εξαιρετική εξωστρέφεια που έχει το τμήμα Νοσηλευτικής. 

 Το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που έχουν οι φοιτητές στις νοσοκομειακές (Πανεπιστημιακό- 

Βενιζέλειο νοσοκομείο) και εξωνοσοκομειακές δομές.  

 Η συνεχής επίβλεψη και υποστήριξη της πορείας των φοιτητών από το εκπαιδευτικό 

προσωπικό για την ενεργή συμμετοχή τους σε ερευνητικές δραστηριότητες. 

 Η επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης εντυπωσιάστηκε από το γεγονός ότι το Τμήμα 

Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Κρήτης έχει καταγεγραμμένη τη Φιλοσοφία του τμήματος, καθώς και 

την ερευνητική του στρατηγική, κάτι που ανταποκρίνεται στα υψηλότερα ευρωπαϊκά και 

διεθνή κριτήρια ακαδημαϊκής ποιότητας. 

 Η επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης θεωρεί ότι το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ 

Κρήτης έχει ήδη εκληρώσει όλες τις προαπαιτούμενες συνθήκες και πληροί τα κριτήρια 

για μεταφορά του Τμήματος στον Πανεπιστημιακό τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

 

Στα αδύνατα σημεία συμπεριλαμβάνονται: 

 Η ανάγκη πρόσληψης μεγάλου αριθμού επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών για 

να καλύφθούν οι αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες. Η χρηματοδότηση για την κάλυψη των 

αναγκών πρόσληψης μειώνεται δραματικά κάθε χρόνο, οδηγώντας σε μεγάλη αναλογία 

φοιτητών ανά καθηγητή. Παράλληλα υπάρχει ανεπαρκής στελέχωση από το διοικητικό 

προσωπικό (1 άτομο) και το ΕΤΠ (1 άτομο). 
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 Ο μεγάλος αριθμός εισακτέων του τμήματος, που δεν ανταποκρίνεται στις συστάσεις προς το 

Υπουργείο. 

 Το δυσανάλογα αυξημένο διοικητικό φορτίο του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού σε μη 

ακαδημαϊκές δραστηριότητες που προστίθεται στις ήδη αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες του 

τμήματος, περιορίζοντας τον αντίστοιχο χρόνο για ερευνητικές δραστηριότητες. 

 

Β) Ποιες ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ποιους ενδεχόμενους κινδύνους από 

τα αρνητικά σημεία διακρίνει το Τμήμα. 

Το τμήμα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας έχοντας από τα υψηλότερα 

εκπαιδευτικά πρότυπα για τα τμήματα της Νοσηλευτικής στην Ελλάδα. Θα συνεχίσει να 

προσελκύει μεγάλο αριθμό φοιτητών από την ελληνική επικράτεια και την Κύπρο αλλά και 

εκπαιδευτικό προσωπικό, όταν θα υπάρχει η δυνατότητα πρόσληψης του. Παράλληλα, σχεδιάζεται 

και η υλοποίηση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. Η τάση αυτή θα βελτιώνει συνολικότερα 

και την εικόνα του ιδρύματος.  

Το υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό προσωπικό που διορίστηκε τα τελευταία χρόνια και η 

συνεργασία μεταξύ τους βοήθησε στην άμβλυνση των προβλημάτων που προκύπτουν από την 

έλλειψη προσωπικού, στη μεγαλύτερη διείσδυση νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

και στην διεκδίκηση και υλοποίηση περισσότερων ανταγωνιστικών χρηματοδοτούμενων 

ερευνητικών προγραμμάτων και συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού. Η μεταφορά του 

τμήματος σε νέο κτήριο στις αρχές του 2015 και η ενίσχυση του με αναβαθμισμένο εξοπλισμό, θα 

ενισχύσει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές του δραστηριότητες.  

Παράλληλα όμως, η διαρκώς αυξανόμενη έλλειψη προσωπικού και η ανάγκη διαχείρισης μεγάλου 

αριθμού φοιτητών, τόσο στο χώρο του ΤΕΙ όσο και σε κλινικές δομές (νοσοκομεία και 

εξωνοσοκομειακές δομές όπως κέντρα υγείας, γηροκομεία κ.ά), οδηγεί σε δυσκολία του 

προσωπικού να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και συστηματικά στις ανάγκες των φοιτητών, 

κατάσταση που θα επιδεινώνεται στην περίπτωση που δεν καλυφθούν οι απαιτούμενες θέσεις 

(εκπαιδευτικού, διοικητικού και ειδικού τεχνικού προσωπικού). 

 

Γ) Ποιες ήταν οι υποδείξεις-επισημάνσεις των εξωτερικών αξιολογητών για το πρόγραμμα 

σπουδών, την εκπαιδευτική διαδικασία και εν γένει τη λειτουργία του Τμήματος, τι έχει γίνει 

σε σχέση με αυτές τις υποδείξεις και ποιες δράσεις σκοπεύει να αναλάβει το Τμήμα 

μελλοντικά για την υλοποίησή τους. 

 Αύξηση του αριθμού του μόνιμου προσωπικού. Το τμήμα έχει ζητήσει σε πρώτη φάση την 

αντικατάσταση των ατόμων που έχουν συνταξιοδοτηθεί ή παραιτηθεί. Ταυτόχρονα, εκκρεμεί 

ο διορισμός εκλεγμένων καθηγητών.  

 Μείωση της αναλογίας φοιτητών προς καθηγητή. Αυτή η υπόδειξη δεν μπορεί να υλοποιηθεί 

προς το παρόν, χωρίς ευθύνη του Τμήματος, για δυο λόγους: Δεν έχει μειωθεί ο αριθμός 
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φοιτητών που εισάγονται στο τμήμα, μάλιστα φέτος ήταν αυξημένος σε σχέση με πέρυσι, και 

ταυτόχρονα κάθε χρόνο μειώνεται η χρηματοδότηση για την πρόσληψη έκτακτου 

εκπαιδευτικού προσωπικού.  

 Ανάγκη πρόσληψης διοικητικού και κυρίως ΕΤΠ προσωπικού για να ελαττωθεί ο διοικητικός 

φόρτος του εκπαιδευτικού προσωπικού, να ενισχυθεί η εκπαιδευτική διαδικασία και να αυξηθεί 

ο χρόνος του εκπαιδευτικού προσωπικού για την έρευνα. Εκκρεμεί η διαδικασία γα την 

πρόσληψη μέλους ΕΤΠ, που σε επίπεδο τμήματος και ΤΕΙ έχει ολοκληρωθεί και έχει 

ανασταλεί από το υπουργείο Παιδείας λόγω παγώματος των προσλήψεων.  

 Επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Το τμήμα θα επικαιροποιήσει το 

πρόγραμμα με βάση και τις υποδείξεις της ομάδας εξωτερικής αξιολόγησης, οι οποίες ήταν 

περιορισμένης εμβέλειας, εντός των επόμενων μηνών και θα εφαρμοστεί από το ακαδημαϊκό 

έτος 2015-2016. 

 Θεσμοθέτηση των εργαστηρίων. Μέλη ΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν στη διαδικασία 

θεσμοθέτησης δύο ερευνητικών εργαστηρίων. 

 Δημιουργία προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών. Σχεδιάζεται η υλοποίηση προγράμματος 

μεταπτυχιακών σπουδών. 

 Περαιτέρω υποστήριξη του έκτακτου (επιστημονικού - εργαστηριακού) εκπαιδευτικού 

προσωπικού. Τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό η ομογενοποίηση της 

εκπαίδευσης τους. Περιλαμβάνει συγκεντρώσεις του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στο 

χώρο του ΤΕΙ για ενημέρωση και διαχείριση προβλημάτων. Δίδονται σαφείς καταγεγραμμένες 

οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές για την αποτελεσματικότερη εκπαιδευτική διαδικασία. 

Παράλληλα, πραγματοποιούνται συνεχείς επισκέψεις του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού 

στους χώρους εκπαίδευσης εκτός ΤΕΙ (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, γηροκομεία κ.λπ) 

προκειμένου να δοθούν λύσεις σε πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. 

 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Κρήτης - Έκδοση 4η, Μάρτιος 2016 

 

401 

Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ 

 

Α) Τα ισχυρά και αδύνατα σημεία του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών (όπως 

προκύπτουν από την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης). 

 

Ισχυρά σημεία Τμήματος 

1. Εξαιρετικό Τμήμα με ενθουσιώδες προσωπικό. 

2. Πρόγραμμα σπουδών πλούσιο και εκτεταμένο. 

3. Πρόγραμμα σπουδών που λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, τις ανάγκες 

της κοινωνίας, τα μαθήματα άλλων πανεπιστημίων και τις εμπειρίες φοιτητών και αποφοίτων. 

4. Τμήμα τοποθετημένο σε σωστή τροχιά ανάπτυξης. 

5. Έρευνα ανάμεσα στις καλύτερες. 

6. Πολυάριθμα εργαστήρια με καλή οργάνωση. 

7. Παρεχόμενες υπηρεσίες στη σωστή κατεύθυνση. 

8. Εξαιρετικά αποτελεσματική εκπαίδευση. 

9. Σύγχρονες, καλά δομημένες και σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα εκπαιδευτικές μέθοδοι. 

10. Κατάλληλο, ποιοτικό και σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό. 

11. Εξαιρετική, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, «παραγωγή» αποφοίτων. 

12. Εξαιρετική συνεργασία καθηγητών και φοιτητών. 

13. Άριστη διασύνδεση της πολύ καλής ερευνητικής δραστηριότητας με την εκπαίδευση. 

14. Εντυπωσιακή αποφασιστικότητα/εφευρετικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, που 

εξασφαλίζει την εκπαιδευτική λειτουργία κάτω από αντίξοες οικονομικές συνθήκες. 

15. Αξιόλογη εξωστρέφεια και κινητικότητα καθηγητών και φοιτητών. 

16. Το ότι η αξιολόγηση από τους φοιτητές λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. 

 

Ασθενή σημεία Τμήματος 

1. Εργαστηριακός εξοπλισμός που απαιτεί ανανέωση και εμπλουτισμό. 

2. Μη ευέλικτο εξεταστικό σύστημα που περιορίζει τις πρωτοβουλίες των καθηγητών, αλλά και 

την πρόοδο/ανταμοιβή των φοιτητών. 

3. Μεγάλη χρονική διάρκεια σπουδών μέχρι την αποφοίτηση. 
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4. Χαμηλός μέσος όρος βαθμολογίας πτυχίων. 

  

Β) Οι ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα 

αρνητικά σημεία (που διακρίνει το Τμήμα). 

 

Ευκαιρίες αξιοποίησης 

Εκμεταλλευόμενοι τα θετικά σημεία του Τμήματος μπορούμε να το οδηγήσουμε στην κορυφή των 

Τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς όπως αναφέρεται στη 

σελ. 24 της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης «Therefore, this department is well positioned for 

pursuing excellence in the years to come. One may even state that this dept has the potential to 

become the one of the best Electronics Dept in Greece over the next 10-15 years.» 

 

Ενδεχόμενοι κίνδυνοι 

1. Σε ένα τεχνολογικό τμήμα που πραγματεύεται τεχνολογίες αιχμής που αλλάζουν ταχύτατα, 

πρέπει ο εργαστηριακός εξοπλισμός να ανανεώνεται και να εμπλουτίζεται διαρκώς, 

προκειμένου το Τμήμα να είναι ανταγωνιστικό και να προσελκύει τους καλύτερους 

προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Διαφορετικά το Τμήμα θα παραγκωνιστεί και θα 

μείνει πίσω από τις τεχνολογικές εξελίξεις. 

2. Η μεγάλη διάρκεια σπουδών και ο χαμηλός μέσος όρος βαθμολογίας οδηγεί στην κακή φήμη 

του Τμήματος και στη μείωση της αξίας του τίτλου σπουδών, με αποτέλεσμα να μην 

προσελκύονται καλοί φοιτητές. 

 

Γ) Οι υποδείξεις- επισημάνσεις των εξωτερικών αξιολογητών για το πρόγραμμα σπουδών, 

την εκπαιδευτική διαδικασία και εν γένει τη λειτουργία του Τμήματος, τι έχει γίνει σε σχέση 

με αυτές τις υποδείξεις και ποιες δράσεις σκοπεύει να αναλάβει το Τμήμα μελλοντικά για την 

υλοποίησή τους. 

 

Υποδείξεις/επισημάνσεις εξωτερικών αξιολογητών 

1) Η ανάθεση εργασιών (homework) να είναι υποχρεωτική. 

=> Σε πολλά μαθήματα γίνεται υποχρεωτικά ανάθεση ατομικών ή/και ομαδικών εργασιών. 

2) Το εξεταστικό σύστημα να αλλάξει, ώστε να γίνει πιο ευέλικτο, ενισχύοντας την 

πρόοδο/ανταμοιβή των φοιτητών. 

=> Το θεωρητικό και το εργαστηριακό μέρος κάθε μαθήματος ενοποιούνται σε επίπεδο 

διδασκαλίας αλλά και εξέτασης. 
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=> Νέοι τρόποι εξέτασης και βαθμολόγησης δοκιμάζονται σε πολλά μαθήματα, με στόχο τη 

μεγιστοποίηση της συμμετοχής των φοιτητών στη διάρκεια του εξαμήνου και την αύξηση 

του μέσου όρου της βαθμολογίας τους. 

3) Ανανέωση και εμπλουτισμός του εργαστηριακού εξοπλισμού στα περισσότερα εργαστήρια. 

=> Γίνεται βέλτιστη χρησιμοποίηση των ελάχιστων διαθέσιμων πόρων, αναζητούνται χορηγίες 

από εταιρείες, και μέρος των χρημάτων από ερευνητικά προγράμματα κατευθύνεται στην 

ανανέωση του εργαστηριακού εξοπλισμού. 

4) Το Τμήμα να αποφασίζει για τον αριθμό των φοιτητών που μπορεί κάθε χρόνο να εκπαιδεύσει. 

=> Είναι θέμα της πολιτείας. 

5) Το Τμήμα να συνεχίσει την υποστήριξη της εξαιρετικής έρευνας του, την ανανέωση του 

εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών του, καθώς και τη συνεργασία του με τους φοιτητές 

και τις τοπικές επιχειρήσεις 

=> Το Τμήμα αταλάντευτα υποστηρίζει τις ερευνητικές και αναπτυξιακές συνεργασίες με 

εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. 

6) Το Τμήμα, μέσω του μεταπτυχιακού προγράμματος να συνεχίσει την υποστήριξη της 

εξαιρετικής έρευνας του, την ανανέωση του εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών του, 

καθώς και τη συνεργασία του με τους φοιτητές και τις τοπικές επιχειρήσεις. 

=> Το Τμήμα έχει ήδη αναπτύξει (ΦΕΚ 2205/τ.Β/12-8-2014) και λειτουργεί το ΠΜΣ “Φυσική 

Πλάσματος & Εφαρμογές”, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζει τουλάχιστον ένα ακόμα 

αυτοδύναμο ΠΜΣ. 

=> Το Τμήμα αταλάντευτα υποστηρίζει και ενισχύει τις ερευνητικές και αναπτυξιακές 

συνεργασίες με εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. 

7) Το Τμήμα να μην προχωρήσει σε αυτοδύναμο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών, μέχρι να 

αποφοιτήσουν τουλάχιστον 10 άτομα από το αυτοδύναμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. 

=> Προς το παρόν δεν υπάρχει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για αυτοδύναμες 

διδακτορικές σπουδές. 

8) Το Τμήμα να μην προχωρήσει σε αυτοδύναμο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών, μέχρι να 

αποφοιτήσουν τουλάχιστον 10 άτομα από το αυτοδύναμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. 

=> Προς το παρόν δεν υπάρχει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για αυτοδύναμες 

διδακτορικές σπουδές. 

9) Το Τμήμα και το ΤΕΙ να κάνουν ανακατανομή του έμμεσου κόστους από ερευνητικά και 

εξωτερικά έργα, ώστε σε ετήσια βάση να ωφελούνται τα εργαστήρια και οι υπηρεσίες για 

φοιτητές. 

=> Ήδη μέρος των χρημάτων από εκπαιδευτικά προγράμματα κατευθύνεται στην ανανέωση 
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του εργαστηριακού εξοπλισμού. 

10) Να εισαχθεί στο πρόγραμμα σπουδών ένα μάθημα general engineering για τον τρόπο σκέψης 

και τα κοινωνικά ζητήματα του επαγγέλματος του μηχανικού. 

=> Έχει προστεθεί ως προαιρετικό ένα σεμιναριακό μάθημα με τίτλο “Σεμινάριο για την 

Επιστήμη και Απασχόληση Ηλεκτρονικού Μηχανικού”, το οποίο στη σχεδιαζόμενη 

αναμόρφωση του προγράμματος θα γίνει υποχρεωτικό ήδη από το 1ο εξάμηνο. 

11) Να δοθεί κάποια ανεξαρτησία στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος στα Χανιά, 

προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα οι φοιτητές. 

=> Λόγω της απόστασης του Τμήματος και της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών από την 

έδρα του Ιδρύματος υπάρχει κάποια στοιχειώδης ανεξαρτησία. 

12) Να δημιουργηθεί μια υπηρεσία ειδήσεων (news service) για φοιτητές, καθηγητές και 

αποφοίτους. 

 Στα πλαίσια της νέας ιστοσελίδας του Τμήματος https://ee.chania.teicrete.gr υπάρχει η 

δυνατότητα για ανάρτηση ειδήσεων σε πραγματικό χρόνο. 

13) Να εφαρμοστεί ο θεσμός του συμβούλου καθηγητή. 

 Για κάθε φοιτητή του Τμήματος έχει ήδη οριστεί σύμβουλος καθηγητής. 

14) Να βοηθηθούν οι φοιτητές στον εντοπισμό θέσεων πρακτικής τους θερινούς μήνες και 

θερινών σχολείων. 

 Υπάρχει διάχυση της πληροφορίας τόσο για τα θερινά σχολεία που υλοποιούνται σε Ελλάδα 

και Ευρώπη, όσο και για τις προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης. 

15) Να δοθεί στους φοιτητές η δυνατότητα πρόσβασης σε άλλα πανεπιστήμια. 

 Το Τμήμα πρωτοστατεί όχι μόνο σε επίπεδο ιδρύματος, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, στις 

ανταλλαγές φοιτητών μέσω του προγράμματος Erasmus (ασημένιο βραβείο Erasmus για το 

2013). 

16) Να επεκταθεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών σε διάρκεια 2 ετών, ώστε το 8ο εξάμηνο να 

αφιερωθεί πλήρως στο πρόγραμμα της πρακτικής. 

 Απαιτείται η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου υλοποίησης της πρακτικής άσκησης. 

17) Να ενεργοποιηθούν οι φοιτητές σε δραστηριότητες που υποστηρίζουν το Τμήμα και τα 

εργαστήρια του. 

 Έχει καλλιεργηθεί ο εθελοντισμός των φοιτητών και πολλοί φοιτητές ενεργοποιούνται 

κατάλληλα. 

18) Να ενοποιηθούν τα γραφεία διασύνδεσης, πρακτικής άσκησης και επιχειρηματικότητας στο 

διαδίκτυο και στις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. 

https://ee.chania.teicrete.gr/
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 Τα γραφεία διασύνδεσης, πρακτικής άσκησης και επιχειρηματικότητας λειτουργούν ήδη σε 

ενοποιημένη βάση κάτω από την υπερδομή ΔΑΣΤΑ του ιδρύματος. 

19) Να επεκταθεί/τροποποιηθεί ο θεσμός της πρακτικής άσκησης (internship). 

 Η εξάμηνη υποχρεωτική πρακτική άσκηση των τελειόφοιτων του Τμήματος σε επιχειρήσεις 

και οργανισμούς είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία του προγράμματος σπουδών, που 

δίνει εφαρμοσμένη χροιά και διαφοροποιεί με επιτυχία τις σπουδές στα ΤΕΙ από τις σπουδές 

στα πανεπιστήμια. 

20) Να χρησιμοποιηθούν οι δυνατότητες που παρέχει η IEEE για προσκεκλημένες ομιλίες 

διακεκριμένων καθηγητών, ημερίδες και συνέδρια. 

 Στα πλαίσια του Τμήματος λειτουργεί εδώ και χρόνια το (πρώτο σε ΤΕΙ) Φοιτητικό 

Παράρτημα της Διεθνούς Ένωσης Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE). 

Πραγματοποιούνται ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προβολή του ΙΕΕΕ Student Branch 

και την εγγραφή σε αυτό όσο το δυνατό περισσότερων φοιτητών. Επιπλέον 

συνδιοργανώνονται ομιλίες, ημερίδες και θεματικές εβδομάδες, με στόχο να εκθέσουν το 

σύνολο των φοιτητών του Τμήματος στις τεχνολογίες αιχμής. 

21) Να συνεχιστεί η διοργάνωση θερινών σχολείων σε τακτική βάση. 

 Η διοργάνωση θερινών σχολείων είναι μία από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες 

εξωστρέφειας του Τμήματος. 

22) Το ΤΕΙ και το Τμήμα να αναζητήσουν ευκαιρίες για τη μετατροπή της ερευνητικής δουλειάς 

σε εμπορικά προϊόντα, αναθέτοντας σε μέλη του προσωπικού την καθοδήγηση φοιτητών για 

δημιουργία μικρών εταιριών spin-off. 

 Η διοργάνωση θερινών σχολείων είναι μία από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες 

εξωστρέφειας του Τμήματος. 

23) Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει πάρα πολλά γνωστικά αντικείμενα, που θα ήταν καλό 

να μειωθούν, μεταφέροντας αρκετά από αυτά σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

 Σχεδιάζεται η κατάργηση των προσφερόμενων κατευθύνσεων ειδίκευσης, με στόχο τη 

μείωση των προσφερόμενων μαθημάτων. 

 Στο σχεδιαζόμενο αναμορφωμένο ΠΣ μειώνονται τα προσφερόμενα μαθήματα, καθώς 

κάποια από αυτά μεταφέρονται σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

24) Δυστυχώς σημαντικό ποσοστό των φοιτητών δεν παρακολουθεί συστηματικά τα μαθήματα, 

ιδιαίτερα κατά τα 2 πρώτα έτη. 

 Ενοποιώντας τη θεωρία και το εργαστήριο όλων των μαθημάτων από το ακ. έτος 2014-15 

για τους πρωτοετείς, πείθουμε τους φοιτητές να παρακολουθούν συστηματικά τα μαθήματα. 

 Στο σχεδιαζόμενο νέο ΠΣ ορίζουμε προαπαιτούμενα μαθήματα, ώστε οι φοιτητές να 

παρακολουθούν συστηματικά όλα τα μαθήματα. 
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25) Δυστυχώς μόνο το 50% των εγγεγραμμένων φοιτητών παίρνει πτυχίο, ενώ υπάρχει μεγάλο 

πλήθος λιμναζόντων φοιτητών στο τμήμα. 

 Η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που πλέον επιτρέπει τις διαγραφές, θα απαλλάξει τα 

μητρώα του Τμήματος από τους μη ενεργούς και αδιάφορους φοιτητές, μειώνοντας το 

κόστος των σπουδών. 

26) Η αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών είναι μια συνεχής διαδικασία. 

 Καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και την 

καλύτερη τοποθέτηση των αποφοίτων σε αυτήν. 

 Είναι ήδη έτοιμο το σχέδιο του αναμορφωμένου προγράμματος σπουδών του Τμήματος, με 

μαθήματα που αφομοιώνουν τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις. 

 Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της πιστοποίησης του προγράμματος σπουδών του 

Τμήματος. 
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Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

 

Α.  Τα ισχυρά σημεία του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

 Το Τμήμα παρέχει υψηλής ποιότητας διδασκαλία, και πραγματοποιεί υψηλής ποιότητας 

έρευνα, παροχή υπηρεσιών και εξάσκηση φοιτητών σε πεδίο σημαντικής, στρατηγικής 

σημασίας για την Ελλάδα. 

 Γενικά, τα μέλη Ε.Π., η υποδομή, οι μέθοδοι διδασκαλίας, η επικοινωνία μεταξύ των 

καθηγητών και των φοιτητών, οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. 

 Οι εργαστηριακές υποδομές μπορούν να θεωρηθούν ως σύγχρονες και κατάλληλες για 

διεξαγωγή έρευνας υψηλής ποιότητας και για παροχή υπηρεσιών στο πεδίο του 

περιβάλλοντος και της διαχείρισης των φυσικών πόρων. 

 Η αλληλεπίδραση μεταξύ του Τμήματος και της τοπικής κοινωνίας είναι σε πάρα πολύ 

υψηλό επίπεδο. 

 Η αξιολόγηση του Τμήματος από τους φοιτητές είναι πολύ θετική συνολικά. 

 Τα μέλη Ε.Π. είναι πολύ παραγωγικά.  Σημαντικός αριθμός μελών Ε.Π. έχουν ερευνητική 

χρηματοδότηση μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων και καλή παραγωγικότητα σε 

δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους και διεθνή συνέδρια.  

Επίσης έχουν αξιοσημείωτη συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της 

Ελλάδας και του εξωτερικού. 

 Ο ρυθμός απορρόφησης των αποφοίτων του Τμήματος από την αγορά εργασίας είναι πολύ 

υψηλός, δεδομένης και της σημερινής πραγματικότητας στην αγορά εργασίας. 

Ως αδύνατα σημεία στη λειτουργία του Τμήματος μπορούν να θεωρηθούν: 

 Έλλειψη στελέχωσης του Τμήματος με αναγκαίο, μόνιμο ακαδημαϊκό και τεχνικό 

προσωπικό. 

 Το χαμηλό επίπεδο των νεοεισερχόμενων φοιτητών σε βασικές επιστήμες (φυσική, χημεία, 

μαθηματικά).  Ο αριθμός των εισακτέων στο Τμήμα πρέπει να καθορίζεται από τη 

δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου (μέγιστο 120 φοιτητές) και όχι από 

άλλα κριτήρια. 

 Χαμηλός προϋπολογισμός (γενική πραγματικότητα που επηρεάζει και το συγκεκριμένο 

Τμήμα) 

 Υστέρηση στην πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του διαδικτύου για την λειτουργία 

και προβολή του Τμήματος. 

 Έλλειψη φοιτητικής εστίας. 

 Υστέρηση στη μετακίνηση μελών Ε.Π. και φοιτητών μέσω διεθνών προγραμμάτων. 

Β.  Το Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη και 

αξιοποιώντας τις επισημάνσεις της εξωτερικής αξιολόγησης προσανατολίζεται σταθερά στα 
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παρακάτω: 

1.  Αξιοποιεί το επιστημονικό του δυναμικό και τη διεθνή αναγνώριση που αυτό 

απολαμβάνει, και διευρύνει την παρουσία του στο διεθνές ερευνητικό γίγνεσθαι.  Η νέα 

στρατηγική χρηματοδότησης της έρευνας επιτάσσει διεθνείς συνεργασίες, 

πολυεπιστημονικότητα και εξωστρέφεια.  Το Τμήμα ΜΦΠΠ πρέπει να εκμεταλλευτεί τα 

συγκριτικά του πλεονεκτήματα (Ε.Π. υψηλού επιπέδου με διεθνή αναγνώριση, μεγάλος 

αριθμός δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους και διεθνή 

συνέδρια, ικανοποιητικές ερευνητικές υποδομές) για την ανταπόκρισή του στα νέα 

δεδομένα για χρηματοδότηση της έρευνας.  Μέσα σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να 

εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για:  

 ανάπτυξη ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των μελών Ε.Π. του Τμήματος και 

δημιουργία ισχυρού πυρήνα (ή ισχυρών πυρήνων) παραγωγής σύγχρονης έρευνας.  

 περαιτέρω ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών με ιδρύματα της Ελλάδας και του 

εξωτερικού.  Συμμετοχή των ερευνητικών ομάδων του Τμήματος σε ευρύτερες, 

διεθνείς ερευνητικές ομάδες υψηλού επιπέδου.  Το Τμήμα έχει σημαντική εμπειρία σε 

αυτόν τον τομέα και πρέπει να τον διευρύνει. 

2.  Στο διεθνές ανταγωνιστικό πλαίσιο στο οποίο διεξάγονται οι σπουδές στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση, το Τμήμα ΜΦΠΠ πρέπει να προσπαθήσει να προσελκύσει φοιτητές υψηλού 

επιπέδου δίνοντας βάρος στην προβολή των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων 

(επιστημονικό πεδίο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα και διεθνώς, υψηλή 

απορροφητικότητα των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, παροχή σύγχρονης εκπαίδευσης 

υψηλού επιπέδου). 

3. Το Τμήμα πρέπει να εκμεταλλευτεί τις υποδομές του για μεγαλύτερη προβολή του στα 

ηλεκτρονικά μέσα και στο διαδίκτυο. 

4. Η παρουσία του Τμήματος στο διεθνές ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό 

περιβάλλον προϋποθέτει την ύπαρξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.  Ηδη το 

Τμήμα διαθέτει ένα νέο ΠΜΣ (Geoenvironmental Resources and Risks), το οποίο πρέπει 

να προβάλλει διεθνώς για την προσέλκυση μεταπτυχιακών φοιτητών υψηλού επιπέδου.  

Μέσα από τη λειτουργία του ΠΜΣ το Τμήμα πρέπει να δημιουργήσει νέο επιστημονικό-

ερευνητικό δυναμικό που θα στελεχώσει τις ερευνητικές του ομάδες. 

5. Παράλληλα με τη λειτουργία του ΠΜΣ το Τμήμα πρέπει να πιέσει προς κάθε κατεύθυνση 

για τη θεσμοθέτηση των σπουδών διδακτορικού επιπέδου στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα.  Μέχρι τότε, το Τμήμα ΜΦΠΠ πρέπει να εκμεταλλευτεί την ερευνητική του 

δυναμική για την προσέλκυση διδακτορικών σπουδών μέσω συνεργασιών με άλλα 

Ιδρύματα. 

6. Η ήδη σημαντική διασύνδεση του Τμήματος με την τοπική κοινωνία πρέπει να ενισχυθεί 

περαιτέρω.  Το Τμήμα έχει τη δυνατότητα πολυεπίπεδης παρέμβασης σε τοπικά ζητήματα 

και στη λύση προβλημάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον και τη διαχείριση των 

φυσικών πόρων. 
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Γ.  Δυνητικοί κίνδυνοι για το Τμήμα αποτελούν η στασιμότητα, η εσωστρέφεια και η έλλειψη 

ανταγωνιστικότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  Παρά το ότι το Τμήμα υφίσταται αναγκαστικά 

τις συνέπειες των προβλημάτων της εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 

στην Ελλάδα, η προσπάθεια για εξωστρέφεια, βελτίωση της εκπαίδευσης και της έρευνας και 

χρηματοδότηση πρέπει να είναι συνεχής.  Επίσης, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 

φοιτητών, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής κρίσης είναι απαραίτητη.  

Η έλλειψη φοιτητικής εστίας για παράδειγμα είναι σημαντικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί. 

Δ.  Οι υποδείξεις / επισημάνσεις της εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος ΜΦΠΠ 

περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

1. Συνέχιση της σημαντικής σύνδεσης με όλους τους ενδιαφερόμενους (π.χ. δυνητικούς 

εργοδότες αποφοίτων, δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικός τομέας κλπ) 

2. Προσπάθεια όλων των μελών του Τμήματος για την εφαρμογή του στρατηγικού πλάνου 

για τη διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων 

3. Ενίσχυση της συνεργασίας του Τμήματος με άλλα Τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης 

4. Προώθηση της υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων 

5. Προσαρμογή του προγράμματος σπουδών του Τμήματος σε σύγχρονες ανάγκες του πεδίου 

που θεραπεύει το Τμήμα 

6. Ανάπτυξη ανεξάρτητου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος με 

τεχνολογικό ερευνητικό προσανατολισμό στην υψηλής ελκυστικότητας περιοχές των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της περιβαλλοντικής ρύπανσης και των φυσικών 

καταστροφών 

7. Συντήρηση και βελτίωση της ηλεκτρονικής πληροφορίας για τα μαθήματα του Τμήματος 

8. Βελτίωση της ηλεκτρονικής πρόσβασης σε περιοδικά και απόκτηση περισσότερων βιβλίων 

στη βιβλιοθήκη 

9. Αύξηση της συμμετοχής εξωτερικών ενδιαφερομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία (πχ 

σεμινάρια από ιδιώτες, επαγγελματίες απόφοιτους του Τμήματος κλπ 

10. Επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων που διαθέτει το Τμήμα 

11. Ενίσχυση της κινητικότητας των μελών Ε.Π. και των φοιτητών μέσω εθνικών και διεθνών 

προγραμμάτων όπως είναι το ERASMUS 

12. Συμμετοχή σε διεθνείς προτάσεις χρηματοδότησης 

Ε.  Με βάση τη συνολική έκθεση της εξωτερικής αξιολόγησης, αλλά και πιο συγκεκριμένα 

ανταποκρινόμενο στις υποδείξεις και επισημάνσεις που σημειώνονται σε αυτή, το Τμήμα 

Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχει προχωρήσει σε μια σειρά δραστηριότητες, 

οι οποίες συνοψίζονται στα εξής: 

1. Ανάπτυξη δύο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, το ένα διατμηματικό στο ΤΕΙ 

Κρήτης με τίτλο «Ενεργειακά Συστήματα» και ένα με την αποκλειστική ευθύνη του 

Τμήματος με τίτλο «Geoenvironmental Resources and Risks».  Τα δύο αυτά προγράμματα 
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καλύπτουν συνολικά την ανάγκη παροχής σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στα πεδία που 

υπέδειξε η εξωτερική αξιολόγηση 

2. Το Τμήμα βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης νέου Προγράμματος Προπτυχιακών 

Σπουδών το οποίο αναμένεται να εφαρμοστεί από το πρώτο εξάμηνο σπουδών του 

ακαδημαϊκού έτους 2015-‘16. 

3. Οι ιστοσελίδες του Τμήματος, τόσο η γενικότερη όσο και οι υπηρεσίες αναβαθμίστηκαν 

πρόσφατα και έχουν γίνει πιο ελκυστικές, εύχρηστες και πλήρεις.  Στο αμέσως επόμενο 

διάστημα θα ενημερωθούν και οι προσωπικές ιστοσελίδες των μελών Ε.Π. 

4. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος προς τους φοιτητές ενεργοποιούνται άμεσα με 

την έναρξη του εξαμήνου και είναι διαθέσιμες προς όλους τους φοιτητές. 

5. Ο αριθμός των συνεργαζόμενων τριτοβάθμιων ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων του 

εξωτερικού με το Τμήμα ΜΦΠΠ αυξάνεται συνεχώς, στην προοπτική της αύξησης της 

κινητικότητας των μελών Ε.Π. και των φοιτητών μέσω ERASMUS.  Επίσης, μέσω της 

αυξανόμενης κινητικότητας των Ε.Π. διευρύνεται ο κύκλος των διεθνών ερευνητικών 

συνεργασιών. 

6. Διευρύνεται συνεχώς ο κατάλογος των επιχειρήσεων και των φορέων οι οποίοι δέχονται 

φοιτητές του Τμήματος για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης. 

7. Τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος είτε ως επικεφαλείς ερευνητικών ομάδων είτε ως συνεργάτες 

συμμετέχουν στην κατάθεση ερευνητικών προτάσεων για χρηματοδότηση της ερευνητικής 

τους δραστηριότητας. 

8. Έχει ήδη συζητηθεί και θα ενταχθεί στις δραστηριότητες του Τμήματος η διοργάνωση 

ημερίδων ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας για τις δραστηριότητες του Τμήματος.   

9. Το Τμήμα θα συνεχίσει να συμμετέχει στην αντιμετώπιση προβλημάτων της τοπικής 

κοινωνίας και να παρεμβαίνει με την τεχνογνωσία του όποτε του ζητηθεί. 
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Εξωτερική Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής 

 

Τα ισχυρά και τα αδύνατα σημεία του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & 

Ακουστικής, όπως αυτά προκύπτουν από την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης*, συνοψίζονται 

επιγραμματικά στα εξής σημεία: 

1) Το πρόγραμμα σπουδών είναι εφάμιλλο φημισμένων Πανεπιστημίων του εξωτερικού. 

2) Το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι υψηλού επιπέδου. 

3) Η έρευνα που επιτελείται στο Τμήμα είναι υψηλού επιπέδου. 

4) Η κτιριακή υποδομή είναι παλαιά και ανεπαρκής. 

Οι στόχοι και το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος εκπληρώνονται επιτυχώς από το Πρόγραμμα 

Σπουδών που έχει εφαρμόσει το Τμήμα. Η τελευταία αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών 

έγινε το 2007 κατόπιν εισηγήσεων από επιτροπή καθηγητών, η οποία έλαβε υπόψη της, όλες τις 

γνώμες των διδασκόντων καθηγητών καθώς και πολλών φοιτητών. Ως εκ τούτου προέκυψε ένα 

πρόγραμμα σπουδών το οποίο εκπληρώνει τους στόχους που έχουν τεθεί δια μέσου του 

αντικειμένου σπουδών και τις ανάγκες της κοινωνίας.  

Επίσης, το Πρόγραμμα Σπουδών εφαρμόζεται αποδοτικά από το Τμήμα ενώ ο σχεδιασμός του 

ακολουθεί τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης, ρητά αναφέρει ότι 

το Πρόγραμμα Σπουδών είναι καλώς ενημερωμένο σύμφωνα με τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα 

γνωστών πανεπιστημίων της Ευρώπης και της Αμερικής στα οποία υπάρχει αντίστοιχο αντικείμενο 

σπουδών. Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι σωστά δομημένο και λογικό και είναι συγκρίσιμο με αυτά 

που προσφέρονται από φημισμένα διεθνή Πανεπιστήμια. Σε κάποιο βαθμό μάλιστα (σε θεωρητικό 

επίπεδο), προχωρά σε μεγαλύτερο βάθος σε σύγκριση με τα προγράμματα σπουδών που 

προσφέρονται σε πολύ καλά εφαρμοσμένα Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο.  

Πάνω σε αυτό το θέμα, σαν αρνητικό στοιχείο καταγράφεται, ότι λόγω του μεγάλου αριθμού του 

εποχικού διδακτικού προσωπικού (σε σχέση με τους μονίμους), κάποια ελεύθερα προαιρετικά 

μαθήματα δεν είναι εξασφαλισμένο ότι μπορεί να παρέχονται σε κάθε εξάμηνο. Επίσης αναφέρεται 

ότι δεν υπάρχει πια στην κεντρική διοίκηση του ΤΕΙ αποκλειστικός υπάλληλος ο οποίος να βοηθά 

και να διευκολύνει τους τελειόφοιτους στην ανεύρεση των κατάλληλων εταιρειών στις οποίες θα 

μπορούσαν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση, με αποτέλεσμα να τους είναι δύσκολο να 

εντοπίσουν τις σχετικές θέσεις οι οποίες είναι και υποχρεωτικές για τη λήψη του πτυχίου τους. 

Ο λόγος του αριθμού φοιτητών προς διδάσκοντες είναι υψηλός εάν λάβουμε υπόψη τους 

εγγεγραμμένους φοιτητές. Η πράξη δείχνει ότι οι ενεργοί φοιτητές είναι αρκετά λιγότεροι από τους 

εγγεγραμμένους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωτικές οι παρακολουθήσεις στις 

διαλέξεις της θεωρίας των μαθημάτων. Εάν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές παρακολουθούσαν τις 

διαλέξεις τότε ο αριθμός των διδασκόντων θα αποδεικνύετο ανεπαρκώς χαμηλός.  

Ενώ γενικά η συνεργασία φοιτητών-καθηγητών είναι πολύ καλή, οι αίθουσες δεν είναι 
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σχεδιασμένες για διδασκαλία, πχ οι αίθουσες θα μπορούσαν να ήταν εξοπλισμένες με περισσότερα 

εποπτικά μέσα και να είχαν καλύτερη ακουστική. Επίσης οι εργαστηριακοί χώροι είναι μικροί για 

τον αριθμό των φοιτητών που έχει κάθε τμήμα. Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελεί ο χώρος του 

Αμφιθεάτρου. Πάντως η διευκόλυνση των φοιτητών μέσω της χρήσης του e-class έχει επιτευχθεί 

σε πολλά μαθήματα. 

Τονίζεται επίσης ότι αν και οι φοιτητές λαμβάνουν συγγράμματα στην Ελληνική γλώσσα, καλό θα 

ήταν να είχαν τη δυνατότητα να λαμβάνουν και ξενόγλωσσα βιβλία (κυρίως στα Αγγλικά), ώστε να 

εξοικειώνονται με τη διεθνή ορολογία.  

Υπάρχει καλή σύνδεση μεταξύ έρευνας και διδασκαλίας. Οι φοιτητές συμμετέχουν σε σεμινάρια με 

ερευνητικό προσανατολισμό, όπου μαθαίνουν τις τελευταίες εξελίξεις σε διάφορες περιοχές. Η 

ενασχόληση τους συνίσταται μεταξύ άλλων σε δημιουργικά projects, ηλεκτροακουστικές 

συνθέσεις, ταινίες μικρού μήκους και μουσικές παραγωγές. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα και 

πολλοί συμμετέχουν σε προγράμματα (πχ. Erasmus), όπου μπορούν να κερδίσουν διδακτικές 

μονάδες φοιτώντας σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. 

Όσον αφορά την έρευνα: Το προσωπικό συμμετέχει σε αρκετά εθνικά και διεθνή ερευνητικά 

προγράμματα. Αν και το προσωπικό έχει αρκετά βαρύ φορτίο με τη διδασκαλία προπτυχιακών 

μαθημάτων, το Τμήμα δείχνει ισχυρή αφοσίωση στην έρευνα, γεγονός που προκύπτει από τη 

δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε διεθνή περιοδικά και διεθνή Συνέδρια. Ο αριθμός 

και η ποιότητα των ερευνητικών προγραμμάτων είναι εντυπωσιακός. Αυτά τα ερευνητικά 

προγράμματα έχουν συνεισφέρει στην ανάπτυξη της ερευνητικής υποδομής και παρέχουν στους 

φοιτητές σύγχρονο εξοπλισμό και έξτρα ευκαιρίες για την εκπαίδευση τους.  

Στα αρνητικά εντοπίζονται οι ανεπαρκείς υπηρεσίες λόγω έλλειψης διοικητικού προσωπικού. Ο 

αριθμός των υπαλλήλων σε σχέση με τους φοιτητές είναι πολύ μικρός. Δεν υπάρχει βιβλιοθηκάριος 

πλήρους ωραρίου για την βιβλιοθήκη. Ακόμα και ο χώρος του κυλικείου δεν είναι επαρκώς 

εξοπλισμένος και μεγάλος για τον αριθμό των φοιτητών. Γενικά το κτιριακό πρόβλημα είναι 

μεγάλο, το οποίο αφορά στην ανεπάρκεια σε χώρους διδασκαλίας, εργαστηρίων, γραφείων αλλά 

και σε κοινόχρηστους χώρους.    

Όλα αυτά τα προβλήματα είναι καταγεγραμμένα (υποστηριζόμενα με αναλυτικά αριθμητικά 

δεδομένα), στην έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος η οποία έχει προωθηθεί στα 

αρμόδια όργανα. 

Δράσεις του τμήματος σε σχέση με τις επισημάνσεις της εξωτερικής αξιολόγησης: 

α) Εκπονήθηκε αρχιτεκτονική και στατική μελέτη για την ανέγερση νέου κτηρίου σε παρακείμενο 

οικόπεδο που παραχωρήθηκε από τον Δήμο Ρεθύμνου. Το νέο κτήριο εντάχθηκε με ΦΕΚ στο ΠΔΕ 

του ΤΕΙ Κρήτης το 2011. Δεν ξεκίνησε όμως η ανέγερση του νέου κτηρίου λόγω του «παγώματος» 

του ΠΔΕ λόγω τις οικονομικής κρίσης. 

β) Ο αριθμός των μονίμων καθηγητών δεν αυξήθηκε πέραν των 9 μελών ΕΠ καθώς παρά τα 

συνεχή αιτήματα καμία νέα θέση δεν δόθηκε στο τμήμα λόγω της οικονομικής κρίσης. 
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γ) Ο αριθμός των μελών του τεχνικού προσωπικού Ε.Τ.Π. έμεινε ο ίδιος παρά του ότι το 2010 

δόθηκαν στο τμήμα 2 θέσεις Ε.Τ.Π. Στο υπουργείο παιδείας υπάρχει εκλεγμένο μέλος Ε.Τ.Π. από 

το τμήμα του οποίου ο διορισμός έχει «παγώσει» από το 2011. 

δ) Ο αριθμός του διοικητικού προσωπικού μειώθηκε από απώλεια 2 μελών (λόγω θανάτου και 

λόγω διαθεσιμότητας και κινητικότητας). Παρά τις προσπάθειες του τμήματος για κατανομή 

διοικητικού προσωπικού από τη διοίκηση του ΤΕΙ αυτή δεν έχει ανταποκριθεί. Σημειωτέον ότι 

υπάλληλος που διορίστηκε λόγω του ότι πληρούσε μόνιμες και διαρκείς ανάγκες στο τμήμα 

μετακινήθηκε στο Ηράκλειο. Τέλος υπάρχει διοριστέος διοικητικός υπάλληλος ΠΕ – Διοικητικού 

Οικονομικού μέσω ΑΣΕΠ αλλά δεν προχώρησε ο διορισμός του λόγω παγώματος προσλήψεων. 

* Η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος έγινε το 2010.  

 

 


