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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Οι διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης στο ΤΕΙ Κρήτης υπηρετούν τις βασικές αρχές 

διασφάλισης ποιότητας, οι οποίες έχουν κωδικοποιηθεί από την ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης 

Ποιότητας και Πιστοποίησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση) και τον “Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο για τη 

Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση” (ENQA), και έχουν γίνει αποδεκτές σε όλον 

τον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η έκθεση αυτοαξιολόγησης του ΤΕΙ Κρήτης  

ακολούθησε στην σύνταξή της το υπόδειγμα της ΑΔΙΠ «Αξιολόγηση Ιδρύματος και Πιστοποίηση του 

Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση-Προοίμιο» που έλαβε 

υπόψη την αναθεώρηση των Ευρωπαϊκών Σταθερών και Οδηγιών της ENQA (European Standards 

and Guidelines – ESG) του 2014. 

Στην σύνταξη της έκθεσης συμμετείχαν τα μέλη της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος καθώς και οι συνεργάτες 

του έργου «ΜΟΔΙΠ-ΤΕΙ Κρήτης» που χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου 

Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Τα Τμήματα Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης τα προηγούμενα έτη (2008-2013) είχαν ολοκληρώσει τις 

εσωτερικές αξιολογήσεις και υποβλήθηκαν σε εξωτερική αξιολόγηση, πλην των τμημάτων της 

Σχολής Διοίκησης-Οικονομίας (ΣΔΟ), για τα οποία δεν είχαν ευρεθεί εξωτερικοί αξιολογητές από 

την ΑΔΙΠ ώστε να ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους. Μετά την εφαρμογή του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ για 

την Ανώτατη Εκπαίδευση, το ΤΕΙ Κρήτης είχε ουσιαστικές αλλαγές μόνο σε τμήματα της ΣΔΟ και 

επομένως η σύνταξη της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησής του που προϋποθέτει την, σε μεγάλο 

βαθμό, ολοκλήρωση της Εξωτερικής Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών του Μονάδων μπορούσε να 

γίνει. Τα σχόλια, οι παρατηρήσεις και οι συστάσεις των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που 

περιλαμβάνονται στις εξωτερικές αξιολογήσεις των Τμημάτων απετέλεσαν τα σημεία αναφοράς για 

πρωτοβουλίες και ενέργειες που η ΜΟΔΙΠ έλαβε (ή και προτίθεται να λάβει) για την διασφάλιση και 

βελτίωση της ποιότητας σε όλο το εύρος του Ιδρύματος. Για τα Τμήματα στα οποία δεν υπήρχαν 

εξωτερικές αξιολογήσεις η παρούσα Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος βασίσθηκε 

στις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων και σε στοιχεία/ παρατηρήσεις της ΜΟΔΙΠ. 

Η Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του ΤΕΙ Κρήτης αποτελείται από τις ακόλουθες 5 Ενότητες: 

I. Επιτομή του Ιδρύματος. 

II. Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ). 

III. Απογραφικά Στοιχεία και Δείκτες της Λειτουργίας των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ 

Κρήτης. 

IV. Συνθετικοί Πίνακες Απογραφής Στοιχείων των Τμημάτων και Σχολών του ΤΕΙ. 

V. Δομή, Διαδικασίες, Έντυπα και Οδηγός ΕΣ ΔΠ. 

Στις Ενότητες Ι και ΙΙ περιλαμβάνονται, πέραν των αριθμητικών στοιχείων, και ποιοτικά δεδομένα 

του Ιδρύματος ως απαντήσεις επί των σχετικών ερωτημάτων. Οι απαντήσεις είναι σύντομες, 

περιεκτικές και αναφέρονται ευθέως στο αντίστοιχο ερώτημα. Η Πιστοποίηση του ΕΣΔΠ (όταν 

πραγματοποιηθεί) θα βασισθεί στο σύνολο της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης του ΤΕΙ και θα 

ποσοτικοποιηθεί για την τελική εισήγηση σύμφωνα με το περιεχόμενο της Ενότητας ΙΙ.  

Η έκθεση δημοσιεύεται στον ιστοχώρο της ΜΟΔΙΠ του  Ιδρύματος στη διεύθυνση 

http://modip.teicrete.gr   

http://modip.teicrete.gr/
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I. ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 

(Στην Ενότητα Ι δίδονται γενικά στοιχεία και περιγράφεται αδρομερώς το ίδρυμα και τα προγράμματα 

σπουδών που προσφέρει) 

 

ΑΕΙ 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

ΚΡΗΤΗΣ 

Έδρα Ηράκλειο 

Αριθμός Σχολών 5 

Συνολικός Αριθμός Τμημάτων 15 

Συνολικός Αριθμός μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων 

9 

Αριθμός Προπτυχιακών Φοιτητών τον 

Σεπτέμβριο 2015:  

Σύνολο  

Φοιτητές σε ν+2 έτη  

Φοιτητές τυπικού εξαμήνου 

 

 

16.858 

11.369 

7.811 

Αριθμός Μεταπτυχιακών  Φοιτητών τον 

Σεπτέμβριο 2015 

275 

Πλήθος χωρικών ενοτήτων των ακαδημαϊκών 

εγκαταστάσεων του ΤΕΙ (campuses) 

 

6 

(Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο,   

Αγ. Νικόλαος, Σητεία, Ιεράπετρα) 
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Iα. ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  

 

Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 

1.   Συνολικός αριθμός μελών ΔΕΠ/ΕΠ 155 165 173 187 197 210 

2.   Συνολικός αριθμός λοιπών 

διδασκόντων σε ισοδύναμο 

πλήρους απασχόλησης 

120 127 249 222 384 392 

3.   Συνολικός αριθμός διοικητικών 

υπαλλήλων 
116 125 145 175 177 193 

4.   Συνολικός αριθμός 

εργαστηριακού και λοιπού 

τεχνικού προσωπικού 

31 33 34 39 43 53 

5.   Συνολικός αριθμός προπτυχιακών 

φοιτητών σε κανονικά έτη 

φοίτησης (ν+2) 

11.369 11.452 10.654 10.075 11.068 10.873 

6.   Προσφερόμενες από το Ίδρυμα 

θέσεις  στις πανελλαδικές 

(συνολικός αριθμός) 

2045 1.955 3.081 2.719 4.036 3.143 

7.   Συνολικός αριθμός νεοεισερχομένων 

στο Ίδρυμα προπτυχιακών φοιτητών 

(όλων των κατηγοριών) 

2019 1.940 3.007 2.719 3.846 2.257 

8.   Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων 

φοιτητών 
16858 17.271 15.394 15.047 16.646 15.868 

9.   Συνολικός αριθμός αποφοίτων του 

Ιδρύματος 
1459 1.399 1.547 1.393 1.451  

10. Συνολικός αριθμός φοιτητών σε 

αυτόνομα ΠΜΣ 
275 213 164 96 88 43 

11. Συνολικός αριθμός νεοεισερχομένων 

φοιτητών σε αυτόνομα ΠΜΣ 
137 93 92 23 45 43 

11. Συνολικός αριθμός αποφοίτων από 

αυτόνομα ΠΜΣ 
36 41 22 11 0 0 

12. Συνολικός αριθμός διδακτορικών 

φοιτητών ** 
      

13. Συνολικό ύψος προϋπολογισμού (€) 14.373.933,16 14.835.386,81 18.986.671,79 22.794.429,60 25.714.175,12 27.457.790,38 

14. Συνολικό ύψος Προγράμματος 

Δημοσίων 

Επενδύσεων (€) 

2.873.776,09 1.795.441,21 1.074.093,96 828.232,09 1.059.192,64 5.778.691,87 

15. Συνολικό ύψος προϋπολογισμού 

ΕΛΚΕ (€) 
5.172.426,79 5.997.571,20 5.576.972,06 3.173.544,98 2.761.561,33 2.438.376,74 

16. Σύνολο Ερευνητικών και 

Αναπτυξιακών 

Κονδυλίων 

5.172.426,79 5.997.571,20 5.576.972,06 3.173.544,98 2.761.561,33 2.438.376,74 

17. Ελάχιστος αριθμός Τμημάτων ανά 

Σχολή 
2 2 2 2 2 2 

18. Ελάχιστος αριθμός  

Τμημάτων ανά χωρική 

ενότητα (campus) 

1 1 1 1 1 1 

 

* Τα στοιχεία αφορούν μόνο στους μεταπτυχιακούς φοιτητές των αυτόνομων ΠΜΣ του Ιδρύματος. 

Επιπλέον, σημαντικός αριθμός φοιτητών εκπονεί μεταπτυχιακή διατριβή στο Ίδρυμα σε συνεργασία με 

Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, τα οποία απονέμουν τον τίτλο. 

 
** Στα εργαστήρια του ΤΕΙ Κρήτης εκπονείται σημαντικός αριθμός διδακτορικών διατριβών σε 

συνεργασία με Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, τα οποία απονέμουν τον τίτλο. 
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Ιβ. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 

Α. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 
Η Ενότητα αυτή περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή, ανάλυση και κριτική αξιολόγηση της 

διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης που εφαρμόσθηκε στο Ίδρυμα, καθώς και ενδεχόμενες 

προτάσεις για τη βελτίωσή της.  

 

Α.1.  Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Ίδρυμα. 

 Ποια ήταν η σύνθεση της ΜΟΔΙΠ; 

 Με ποιους και πώς συνεργάσθηκε η ΜΟΔΙΠ για τη διαμόρφωση της έκθεσης; 

 Ποιες πηγές και διαδικασίες χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών;  

 Πώς και σε ποια έκταση συζητήθηκε η έκθεση στα όργανα του Ιδρύματος; 

Σύνθεση της ΜΟΔΙΠ  

Η εσωτερική αξιολόγηση του ιδρύματος βασίζεται σε στοιχεία που αντιστοιχούν σε δύο περιόδους. Μία 

πριν την ισχύ του νόμου 4009/11και μία μετά. Κατά την πρώτη περίοδο η σύνθεση της ΜΟΔΙΠ (Η 

πρώτη που λειτούργησε στο ΤΕΙ Κρήτης) ήταν:  

 Σαββάκης Κώστας, Καθηγητής  Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, 

Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ (σύμφωνα με τη ισχύουσα τότε νομοθεσία). 

 Αθανασάκη – Μιχαηλίδου Χαρά, Καθηγήτρια Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών της 

Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) 

 Καλιακάτσος  Γιάννης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρονικής της Σχολής Παραρτήματος 

Χανίων 

 Λουλακάκης Κώστας, Καθηγητής του Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών της Σχολής 

Τεχνολογίας Γεωπονίας  

 Δρακουλάκης Στέλιος, ΕΤΠ του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων της 

Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, ως εκπρόσωπος ΕΤΠ και ΔΠ  

Η ΜΟΔΙΠ λειτούργησε χωρίς εκπροσώπηση των φοιτητών καθόσον, αν και εκκληθήκαν, τα αρμόδια 

όργανά τους δεν υπέδειξαν εκπροσώπους. 

Μετά την ψήφιση και έναρξη εφαρμογής του νόμου 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει η 

ΜΟΔΙΠ διορίζεται από το Συμβούλιο του Ιδρύματος ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του ΤΕΙ. Με 

εφαρμογή της παραπάνω διάταξης η νέα σύνθεση της ΜΟΔΙΠ μετά από σχετική Πράξη του Συμβουλίου 

Ιδρύματος είναι η εξής: 

 Σαββάκης Κώστας, Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης , Πρόεδρος 

 Βασιλάκης Κώστας, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Σχολής 

Τεχνολογικών Εφαρμογών 

 Κουκούλη Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής 

Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας  

 Λουλακάκης Κώστας, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, της Σχολής 

Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τροφίμων  

 Μακρής Γιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής  του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών της 

Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών 

 Τσουκάτος Βαγγέλης, Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας  
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 Δρακουλάκης Στέλιος, Ε.Τ.Ε.Π του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, ως εκπρόσωπος 

των κατηγοριών προσωπικού ΔΠ, Ε.Τ.Ε.Π και Ε.ΔΙ.Π, με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται 

θέματα που αφορούν στο προσωπικό που εκπροσωπεί. 

Δεν έχουν οριστεί εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών και των μεταπτυχιακών φοιτητών καθόσον 

δεν έχουν υποδειχθεί ακόμη από τα αρμόδια όργανά τους μολονότι προσκλήθηκαν. 

 

Με ποιους και πώς συνεργάσθηκε η ΜΟΔΙΠ για τη διαμόρφωση της έκθεσης  

Έργο της ΜΟΔΙΠ είναι η ενεργοποίηση των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων - 

ΟΜΕΑ, Προέδρους και των ατομικών και συλλογικών οργάνων των Τμημάτων, με στόχο μεταξύ άλλων 

τη σύνταξη ερωτηματολογίων αξιολόγησης και την ενεργοποίηση και το συντονισμό των διαδικασιών 

Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων.  

Η ΜΟΔΙΠ λοιπόν συνολικά συνεργάστηκε με τις ΟΜΕΑ τις Επιτροπές Προγραμμάτων Σπουδών, τους 

Καθηγητές και το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, τις Γραμματείες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, 

καθώς και τους Προϊσταμένους των Διοικητικών Υπηρεσιών και λοιπών Μονάδων του ιδρύματος.  

Η συνεργασία πραγματοποιήθηκε με συλλογή στοιχείων μέσω επιστολών, με ηλεκτρονική 

αλληλογραφία, αλλά και με διευκρινήσεις τηλεφωνικά και δια ζώσης.  

Σημαντική υπήρξε η επικοινωνία και η συνεργασία με τους Υπευθύνους των Πληροφοριακών 

Συστημάτων όλων των παραπάνω η οποία κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική αφού σε εύλογο χρόνο μετά 

την έναρξη των διαδικασιών οι ΟΜΕΑ είχαν συντάξει τις πρώτες Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης 

των Τμημάτων τους, οι οποίες διαβιβάστηκαν από τον Πρόεδρο της ΜΟΔΙΠ στην ΑΔΙΠ. Στη συνέχεια 

τα Τμήματα προχώρησαν στην επικαιροποίηση των στοιχείων των Εσωτερικών Εκθέσεων Αξιολόγησής 

τους εν αναμονή της Εξωτερικής Αξιολόγησης. 

Επιπλέον έργο της πρώτης σύνθεσης της ΜΟΔΙΠ ήταν να προχωρήσει στη σύνταξη της Ενδιάμεσης 

Έκθεσης Αξιολόγησης του ΤΕΙ Κρήτης. Η έκθεση αυτή βασίστηκε αφενός στο υλικό και τις διαδικασίες 

της Εσωτερικής Αξιολόγησης που είχε γίνει στα Τμήματα υπό την καθοδήγηση της ΜΟΔΙΠ αλλά και 

στην συλλογή στοιχείων που αφορούσαν συνολικά στην Ερευνητική Δραστηριότητα του ΤΕΙ Κρήτης και 

στη χρονική εξέλιξή της, στη συνολική αξιολόγηση του παρεχόμενου διοικητικού έργου καθώς και των 

παρεχόμενων διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στους φοιτητές του ΤΕΙ Κρήτης, στις 

υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας (λειτουργία σπουδαστικής λέσχης) και στις πολιτιστικές και άλλες 

δραστηριότητες. 

 

Πηγές και διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών  

1. Η διαδικασία της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης των Ακαδημαϊκών Τμημάτων (Ε.Ε.Ε. Α.Τ.).  

Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή κάθε έτος ο Πρόεδρος του Τμήματος και ο Συντονιστής της 

ΟΜ.Ε.Α του Τμήματος αποστέλλουν στην ΜΟΔΙΠ ολοκληρωμένη την Ε.Ε.Ε.  

Το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ έχει διαμορφωθεί ώστε να παρέχει την δυνατότητα 

εξαγωγής και ταξινόμησης όλων των στοιχείων της Ε.Ε.Ε. Α.Τ.  

2. Η διαδικασία Ετήσιας Συγκέντρωσης Στοιχείων και Δεικτών που αφορούν στους Φοιτητές, το 

Διδακτικό και Διοικητικό Προσωπικό, τα Οικονομικά στοιχεία, την Έρευνα και την λειτουργία των 

Διοικητικών Υπηρεσιών και των λοιπών Μονάδων του Ιδρύματος.  

Πρόκειται για επιπρόσθετα στοιχεία, πέραν όσων αναφέρονται στις εκθέσεις των Ακαδημαϊκών 

Τμημάτων τα οποία η Διοίκηση του Ιδρύματος θεωρεί σημαντικά και συλλέγει συστηματικά. Η 

ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος αντιλαμβανόμενη ότι η συγκέντρωση και παράθεση απλών αριθμητικών 
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δεδομένων και πληροφοριών απαξιώνει τις διαδικασίες αξιολόγησης, μετατρέποντάς τις σε στείρα 

και αναποτελεσματική ρουτίνα, έχει προχωρήσει στη διαμόρφωση δεικτών με βάση ποσοτικά και 

ποιοτικά δεδομένα που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και ανατροφοδοτεί τα Ακαδημαϊκά 

Τμήματα ευρισκόμενη σε μόνιμο διάλογο μαζί τους.  

3. Η μελέτη, ταξινόμηση και παρακολούθηση δεικτών στο πλαίσιο των διαδικασιών αξιολόγησης, για 

την ανασκόπηση της πορείας και των στόχων του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου 

των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και του Ιδρύματος συνολικά.  

4. Επιπλέον πηγές αποτέλεσαν (α) τα Π.Σ. του Φοιτητολογίου των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, του 

Ε.Λ.Κ.Ε. (διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων), του Ιδρυματικού 

Καταθετηρίου της Βιβλιοθήκης και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος και (β) οι Οδηγοί Σπουδών και οι 

Ιστοσελίδες Ακαδημαϊκών Τμημάτων.  

5. Τέλος, δεδομένα της Έκθεσης διαμορφώθηκαν από αποφάσεις Συνελεύσεων των Ακαδημαϊκών 

Τμημάτων.  

 

Πώς και σε ποια έκταση συζητήθηκε η έκθεση στα όργανα του Ιδρύματος  

Η Εσωτερική Έκθεση Αξιολόγησης στο σύνολό της, λίγο πριν από την αποστολή της στην ΑΔΙΠ, αλλά 

και σε δύο συνεδριάσεις μετά, συζητήθηκε στο Προεδρικό Συμβούλιο του ΤΕΙ Κρήτης (Πρόεδρος του 

ΤΕΙ, οι τρεις Αναπληρωτές Πρόεδροι και ο Γραμματέας του ΤΕΙ). Η Έκθεση επίσης απεστάλη στα Μέλη 

της Συνέλευσης του ΤΕΙ και συζητήθηκε σε συνεδρίασή της πριν από την αποστολή της στην ΑΔΙΠ. 

Μέρος της Έκθεσης που αφορά στα μέτρα που θα λάβει το Ίδρυμα για την αντιμετώπιση θεμάτων που 

αναφέρονται στις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης, συζητήθηκαν μεταξύ του Προέδρου του ΤΕΙ και της 

ΜΟΔΙΠ και στη συνέχεια στο Προεδρικό Συμβούλιο. Τμήματα της Έκθεσης συζητήθηκαν σε επίπεδο 

Συνελεύσεων Ακαδημαϊκών Τμημάτων παρουσία των ΟΜΕΑ.  

 

Α.2.  Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά 

τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. 

 

Το γενικό πλαίσιο: Η εσωτερική αξιολόγηση των Τμημάτων και του ιδρύματος ήταν μία επίπονη και 

χρονοβόρα διαδικασία με δεδομένο ότι δεν υπήρχε οριζόντια κουλτούρα αξιολόγησης στο ίδρυμα. Δεν 

υπήρξαν βέβαια αντιδράσεις για την αξιολόγηση του Ιδρύματος συνολικά ή των Τμημάτων σε 

προηγούμενα έτη, εφόσον οι τελευταίες ξεκίνησαν πριν από τα περισσότερα ΑΕΙ της χώρας. 

Ειδικότερα: 

Στο ΤΕΙ Κρήτης δράσεις αξιολόγησης (και μάλιστα εξωτερικής) είχαν αναπτυχθεί πριν την καθιέρωση 

της ΑΔΙΠ και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αξιολόγησης των ΑΕΙ από την ελληνική νομοθεσία 

(2005). Συγκεκριμένα, στο ΤΕΙ Κρήτης έγιναν εξωτερικές αξιολογήσεις Τμημάτων στο πλαίσιο έργων 

ΕΠΕΑΕΚ για την «Αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών» ήδη από το 1999, καθώς και του 

Ιδρύματος ως συνόλου. Ωστόσο, αδιαμφισβήτητα οι διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης που 

προοδευτικά καθιερώθηκαν από την ΑΔΙΠ σε επίπεδο Ακαδημαϊκών Τμημάτων, βοήθησαν να 

αναπτυχθούν περαιτέρω και να εδραιωθούν οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και να εδραιωθεί η 

πολιτική της αξιολόγησης σε διάφορα επίπεδα εντός εκάστου Ακαδημαϊκού Τμήματος του ΤΕΙ Κρήτης 

και ευρύτερα του Ιδρύματος ως συνόλου. Καταληκτικά, αναμφίβολα διαδικασία σύνταξης της Έκθεσης 

Αυτοαξιολόγησης του Ιδρύματος συνέβαλε σε μια γενική αποτίμηση της κατάστασης του Ιδρύματος στη 

δεδομένη χρονική περίοδο και κυρίως στην ανάδειξη των ισχυρών σημείων του αλλά και των 

ελλείψεων και αδυναμιών του.  

Επιπρόσθετα θετικά στοιχεία:   
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- Η θερμή υποστήριξη της Διοίκησης και η προθυμία των Τμημάτων και των Σχολών να 

ανταποκριθούν. 

- Η διαρκής υποστήριξη από την ΑΔΙΠ.  

- Η δυνατότητα που δόθηκε στο ίδρυμα να συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για σχεδιασμό και 

προγραμματισμό.  

- Η εμπλοκή πολύ μεγάλου αριθμού μελών της Κοινότητας του ΤΕΙ στη διαδικασία της αξιολόγησης, 

η οποία αποτελεί τη βάση για να αποκτηθεί μια κουλτούρα αξιολόγησης. 

- Η επιβεβαίωση με στοιχεία για τη διαρκή ανοδική πορείας του ΤΕΙ Κρήτης από την ίδρυσή του 

μέχρι σήμερα, αλλά με ρυθμό ανάπτυξης που απειλείται την τελευταία πενταετία με την 

συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και την κατ’ εξακολούθηση άρνηση της Πολιτείας να βοηθήσει 

ουσιαστικά στην επίλυση των στρεβλώσεων που υπάρχουν στα ΤΕΙ. 

- Η συνολική γνώση και εμπειρία αξιολόγησης που αποκτήθηκε συνολικά στο Ίδρυμα μέσα από τις 

διαδικασίες για τη σύνταξη των Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών του 

Τμημάτων, αλλά και του Ιδρύματος ως συνόλου λαμβανομένων υπόψη και των Εκθέσεων 

Εξωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων.  

- Η αξιοποίηση των αριθμητικών δεδομένων (που αφορούν κυρίως στο φοιτητικό πληθυσμό αλλά και 

στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) και η δημιουργία δεικτών που καθιερώθηκαν ως στοιχεία 

ανατροφοδότησης και ως βάση διαρκούς διαλόγου μεταξύ της ΜΟΔΙΠ και των Ακαδημαϊκών 

Τμημάτων. Σκοπός είναι η επισήμανση σημείων που χρήζουν βελτίωσης και ο σχεδιασμός των 

κατάλληλων ενεργειών για να επιτευχθεί η βελτίωση αυτή.  

 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διαδικασία:  

 

- Η αρνητική στάση των φοιτητικών συλλόγων.  

- Ατέλειες του πληροφοριακού συστήματος διοίκησης, με αποτέλεσμα η συλλογή των απαιτούμενων 

στοιχείων να αποτελεί μία δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. η οποία ήταν ακόμα πιο χρονοβόρα. 

- Η αρχική δυσπιστία των εμπλεκομένων για την αξιοποίηση των συλλεγόμενων στοιχείων. Πολλοί 

θεωρούσαν ότι τίποτα ουσιαστικό δεν πρόκειται να προκύψει αφού τα προβλήματα που θα 

αναδειχθούν είναι λίγο-πολύ γνωστά και οφείλονται στις δύο βασικές αγκυλώσεις: Στις σχέσεις 

μεταξύ Ιδρυμάτων και Υπουργείου Παιδείας και στην ανύπαρκτη διοικητική και οικονομική 

αυτονομία των ΑΕΙ, που αναφέρεται σε όλους τους νόμους και διατάξεις της τελευταίας 15-ετίας 

που αφορούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, που όμως το Υπουργείο τις θυμάται επιλεκτικά 

όταν δεν θέλει να αναλάβει ευθύνες για τους δικούς του ευκαιριακούς λόγους. Έτσι, η ακαδημαϊκή 

κοινότητα μια ακόμη φορά θεώρησε ότι θα γίνει συλλογή στοιχείων που θα αναδείξουν τα επί σειρά 

ετών επισημαινόμενα προβλήματα, τα οποία δεν μπορούν να λυθούν από τα ιδρύματα (π.χ. μεγάλος 

αριθμός εισακτέων, κακή αναλογία διδασκόντων προς διδασκομένους, ελλειμματικός 

προϋπολογισμός που χρόνο με το χρόνο μειώνεται λόγω και της οικονομικής κρίσης, αδυναμία 

πρόσληψης όχι μόνο μόνιμου αλλά και έκτακτου προσωπικού, κ.ά.) και τίποτα δεν θα αλλάξει. 

- Η αρχική δυσπιστία προς την Α.ΔΙ.Π. για το κατά πόσο θα προβάλλει αποτελεσματικά τα 

προβλήματα που έχουν προκύψει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ως αποτέλεσμα κυρίως των 

οικονομικών περιορισμών αλλά και των εκάστοτε πολιτικών στην Παιδεία. Η δυσπιστία αυτή 

δημιουργεί συχνά καθυστέρηση στην ανταπόκριση για παροχή πληροφοριών.  

- Η σχετική έλλειψη κάποιων δεδομένων για ζητούμενα προς καταγραφή στοιχεία (π.χ. στοιχεία 

παρακολούθησης αποφοίτων). 

- Η έλλειψη ενιαίας κωδικοποίησης μέχρι πρόσφατα, των δεδομένων σε διάφορες υπηρεσίες του 

Ιδρύματος, ώστε να αντλούνται εύκολα και ορθά τα δεδομένα αυτά (π.χ. στην συλλογή των 

οικονομικών στοιχείων και στατιστικών που αφορούν τις προμήθειες και τα ερευνητικά έργα, των 
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στοιχείων για τις υποδομές πληροφορικής, τα τεχνικά έργα και τις εγκαταστάσεις) και να είναι 

επεξεργάσιμα για τους σκοπούς της αξιολόγησης. 

- Ο ελλιπής ή ασαφής προσδιορισμός και εξειδίκευση (προβλεπόμενη κατά το νομικό πλαίσιο) όρων, 

πεδίων και δεικτών εκ μέρους της ΑΔΙΠ, και διαφοροποίηση των πεδίων σε σχέση με τα αντίστοιχα 

που τηρούνται από τις υπηρεσίες του ΤΕΙ για τις απογραφικές ανάγκες των υπηρεσιών του 

Υπουργείου Παιδείας και της ΕΛ.ΣΤΑΤ.  

- Τα στοιχεία που ζητούνται από την ΑΔΙΠ είναι ιδιαίτερα λεπτομερή και η συγκέντρωσή τους 

δημιουργεί δυσαρέσκεια σε επίπεδο Ακαδημαϊκών Τμημάτων και ΜΟΔΙΠ δοθέντος, μάλιστα, ότι 

υπάρχουν ερωτηματικά αν θα αξιοποιηθούν στατιστικά στο σύνολο τους από την ΑΔΙΠ.  

 

Α.3.  Προτάσεις του Ιδρύματος για τη βελτίωση της διαδικασίας. 
 

Το ΤΕΙ Κρήτης πιστεύει ότι η διαδικασία αξιολόγησης μπορεί και πρέπει να βελτιωθεί και στα πλαίσια 

του εφικτού θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. 

Σημεία που μπορούν και πρέπει να βελτιωθούν είναι, όχι κατ’ ανάγκη με αυτή τη σειρά προτεραιότητας: 

Προτεινόμενες βελτιώσεις που αφορούν στο Ίδρυμα  

(Οι βελτιώσεις που προτείνονται παρακάτω, μετά και την Εξωτερική Αξιολόγηση του 2016, θα 

κατηγοριοποιηθούν από τη Διοίκηση σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ, σε σχέση με τη δυνατότητα δρομολόγησης για 

άμεση υλοποίηση. Καθοριστική για το σκοπό αυτό θα αποδειχθούν οι απαιτούμενοι πόροι κατά περίπτωση). 

 

1. Πληρέστερη και περιοδική ενημέρωση της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του ΤΕΙ για την σημασία της 

αξιολόγησης και της διασφάλισης της ποιότητας στην όλη λειτουργία του Ιδρύματος (διδασκαλία, 

έρευνα, παροχή υπηρεσιών) αφού μόνον έτσι μπορεί να υλοποιηθεί το όραμα του Ιδρύματος «ΤΕΙ 

Κρήτης - Αριστεία στην Διδασκαλία, την Έρευνα και την Παροχή Υπηρεσιών στους Φοιτητές. 

Στην υπηρεσία της Κρήτης και της κοινωνίας ευρύτερα». 

 Με δεδομένη αυτή την ενημέρωση, για να υπάρχει θετική ανταπόκριση στις απαιτήσεις της 

αξιολογικής διαδικασίας από την Ακαδημαϊκή Κοινότητα του ΤΕΙ πρέπει τόσο η Πολιτεία όσο 

και η Διοίκηση του Ιδρύματος σε όλα τα επίπεδα να δείχνουν έμπρακτα και σε τακτική βάση ότι 

αξιοποιούν τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων και να είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις 

τους ώστε να είναι δυνατή η βελτίωση της ποιότητας ή η διατήρησή της στο ανώτερο δυνατό 

επίπεδο. 

2. Εφαρμογή των τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής σε όλα τα επίπεδα και 

αυτοματοποίηση των διαδικασιών ώστε να μειωθεί η απασχόληση προσωπικού και το συνολικό 

λειτουργικό κόστος για τη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών για την αξιολόγηση, ώστε να 

ελαχιστοποιηθούν οι χρονικές καθυστερήσεις και να αποφεύγεται η περιττή δαπάνη πολύτιμων 

ανθρωποωρών απασχόλησης. 

 Μέχρι σήμερα παρά τις συνεχείς βελτιώσεις δεν υπάρχει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα 

που να καλύπτει όλες τις υπηρεσίες του ιδρύματος, Η άντληση στοιχείων από διαφορετικές 

πηγές απαιτεί διασταύρωση με πρόσθετο κόστος σε απασχόληση και χρονικές καθυστερήσεις. 

3. Διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού του ιδρύματος που έχει εμπλοκή στις διαδικασίες 

αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας (ΜΟΔΙΠ, ΟΜΕΑ, Διοίκηση, Διευθυντές Σχολών, 

Πρόεδροι Ακαδημαϊκών Τμημάτων, Διευθυντές Διοικητικών Υπηρεσιών κ.ά.) με σεμινάρια, 

συμμετοχές σε σχετικά συνέδρια και συναντήσεις, συμμετοχές άλλων φορέων κ.ά., για να είναι ανά 
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πάσα στιγμή έτοιμο να εφαρμόσει με οργανωμένο τρόπο όσα χρειάζονται για τη διασφάλιση της 

ποιότητας (σήμερα αξιολόγηση και αργότερα πιστοποίηση των σπουδών) στο Ίδρυμα. 

 Η ενημέρωση που γίνεται σήμερα μπορεί να βελτιωθεί. Πρόβλημα αποτελούν μέχρι σήμερα 

λόγω και της μείωσης του προσωπικού οι άλλες υποχρεώσεις που έχουν τα μέλη της ΜΟΔΙΠ 

και των ΟΜΕΑ αλλά και το κόστος των παραπάνω, ιδιαίτερα αν οι ενημερώσεις αυτές πρέπει 

να γίνονται από ειδικούς στην αξιολόγηση και την πιστοποίηση των σπουδών ή ακόμα και με 

συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες στο εξωτερικό. Η διακοπή της χρηματοδότησης των 

ΜΟΔΙΠ των ιδρυμάτων από τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΥΠΑΙΘ θα προκαλέσει σοβαρή 

ανάσχεση της δυνατότητα της σχετικής επιμόρφωσης του προσωπικού 

4. Δημιουργία βάσης δεδομένων αποφοίτων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιδρύματος, σε 

συνεργασία με τη Δ.Α.ΣΤΑ. με στοιχεία της επαγγελματικής τους εξέλιξης και με τακτική ενημέρωση 

με χρήση τεχνολογιών επικοινωνιών και χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό την 

διατήρηση επαφής του Ιδρύματος με όλους τους απόφοιτους, για αξιοποίηση πληροφοριών επί των 

επαγγελματικών τους επιτευγμάτων, για πιθανό επανασχεδιασμό της ακαδημαϊκής στρατηγικής με 

βάση την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων. Το σύστημα έχει αναπτυχθεί και 

αναμένεται να τεθεί σύντομα σε λειτουργία. 

5. Εξασφάλιση κινήτρων (ηθικών, οικονομικών) για τις Μονάδες που εφαρμόζουν καλές πρακτικές 

για την βελτίωση των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας, αλλά και για εκείνες που αξιοποιούν 

επιτυχώς τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων και βελτιώνουν τους δείκτες ποιότητας. 

6. Διαρκής ενημέρωση από τις ιστοσελίδες του ιδρύματος για τα επίπεδα των δεικτών αξιολόγησης του 

ιδρύματος και την απόκλισή τους (θετική ή αρνητική) από τα διεθνή ή εθνικά πρότυπα. 

 Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει μία διαρκής άμιλλα για επίτευξη καλλίτερων επιδόσεων, για να 

διατηρεί και να βελτιώνει το ίδρυμα την πρωτεύουσα θέση του, σε σύγκριση και με τα διεθνή 

πρότυπα.  

7. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης στις επί μέρους μονάδες του ιδρύματος να γίνεται κατ’ 

έτος, με την συμπλήρωση των στατιστικών πινάκων, μαζί με  μία σύντομη περιγραφική αναφορά για 

την πορεία της ποιοτικής λειτουργίας κάθε μονάδας. Αυτή να συνοδεύεται με αιτήματα και 

υποδείξεις που θα βοηθήσουν στην βελτίωση ως την επίτευξη των στόχων που είχε θέσει κάθε 

μονάδα καθώς και μία αναφορά στους στόχους για το επόμενο έτος..  

 Όλα αυτά πρέπει να ολοκληρώνονται από τις ΟΜΕΑ μέσα στον Οκτώβριο για να 

περιλαμβάνουν και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού 

έτους, και να είναι έτοιμα να χρησιμοποιηθούν από τη διοίκηση κατά την σύνταξη του 

προϋπολογισμού του επόμενου έτους, στο τέλος Οκτωβρίου.  

 

Προτεινόμενες βελτιώσεις που αφορούν στην ΑΔΙΠ 

- Τα στοιχεία που ζητά από τα Ιδρύματα να είναι λιγότερο λεπτομερή.  

- Να δημιουργηθεί Πληροφοριακό Σύστημα στην Α.ΔΙ.Π. με δυνατότητα διασύνδεσης με τα Π.Σ. των 

ΜΟΔΙΠ των Ιδρυμάτων για άμεση άντληση στοιχείων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΑΔΙΠ. 

Αυτό θα δημιουργήσει λειτουργικές προδιαγραφές για την βελτίωση των Π.Σ. των Ιδρυμάτων.  

- Τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων να χρησιμοποιούνται άμεσα και αποτελεσματικά από την 

Α.ΔΙ.Π. για προβολή των σημείων που χρήζουν την παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας και της 

Πολιτείας συνολικότερα, για βελτίωση της Ανώτατης Παιδείας. Με τον τρόπο αυτό θα καλλιεργηθεί 

περαιτέρω αίσθημα εμπιστοσύνης μεταξύ Ακαδημαϊκών Τμημάτων/ Ιδρυμάτων και της Α.ΔΙ.Π. και 

τα πρώτα θα ανταποκρίνονται περισσότερο θετικά και άμεσα στην επικοινωνία και στο έργο της 

Α.ΔΙ.Π.  

Άλλες βελτιώσεις: 
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- Να δημιουργηθεί από την ΑΔΙΠ μια διαδικτυακή βάση γνώσεων ή ένα wiki για την αμεσότητα 

ενημέρωσης των Ιδρυμάτων. 

- Να δημιουργηθεί επίσης από την ΑΔΙΠ μια βάση με Βέλτιστες Πρακτικές (Best Practices) που θα 

βοηθήσουν στην ανάπτυξη αντίστοιχης κουλτούρας στην ακαδημαϊκή κοινότητα. 

- Η ΑΔΙΠ θα πρέπει να συμβάλει πιο ενεργά για να εξασφαλιστεί η ουσιαστική αυτονομία των 

Ιδρυμάτων, με δεδομένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι όσο πιο αυτόνομα είναι τα Ιδρύματα τόσο πιο 

αποτελεσματικές αποδεικνύονται οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας.  
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Β. Παρουσίαση του Ιδρύματος 

Η Ενότητα αυτή παρουσιάζει συνοπτικά το Ίδρυμα και τις κύριες παραμέτρους λειτουργίας του. 

 

Β.1.  Γεωγραφική θέση του Ιδρύματος (αναφέρονται όλες οι θέσεις με τις αντίστοιχες 

εγκαταστάσεις και ακαδ. ενότητες του Ιδρύματος). 

 

 

Το ΤΕΙ Κρήτης έχει την έδρα του στο Ηράκλειο Κρήτης και ακαδημαϊκές εγκαταστάσεις σε 6 πόλεις    

(Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Αγ. Νικόλαο, Σητεία, Ιεράπετρα). Διαιρείται σε 5 Σχολές με έδρα και 

τμήματα αντίστοιχα: 

 

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) – Ηράκλειο  

 Μηχανολόγων Μηχανικών – Ηράκλειο 

 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών –Ηράκλειο 

 Μηχανικών  Πληροφορικής – Ηράκλειο 

 Πολιτικών Μηχανικών – Ηράκλειο (κλείνει το 2018) 

 

Σχολή Διοίκησης-Οικονομίας (ΣΔΟ) – Ηράκλειο 

 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής – Ηράκλειο 

 Διοίκησης Επιχειρήσεων – Ηράκλειο  

 Διοίκησης Επιχειρήσεων – Αγ. Νικόλαος 

 Εμπορίας και Διαφήμισης – Ιεράπετρα (κλείνει το 2018) 

 

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) – Ηράκλειο  

 Νοσηλευτικής – Ηράκλειο 

 Κοινωνικής Εργασίας – Ηράκλειο  

 

Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (ΣΕΦΕ) – Χανιά  

 Ηλεκτρονικών Μηχανικών – Χανιά 

 Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Χανιά 

 Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής – Ρέθυμνο  

 

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τροφίμων (ΣΤΕΓΤ) – Ηράκλειο 

 Τεχνολόγων Γεωπόνων – Ηράκλειο 

 Διατροφής και Διαιτολογίας – Σητεία 

 

  

 Διευκρινίσεις 

 

 Η έδρα της ΣΤΕΓΤ, με το Προεδρικό Διάταγμα 104/13 (Σχέδιο Αθηνά), για λόγους απολύτως 

ακατανόητους για το Ίδρυμα, μεταφέρθηκε στη Σητεία. Όμως για προφανείς λειτουργικούς λόγους 

με κυριότερο το γεγονός ότι η Σχολή εδράζεται σε αγρόκτημα 600 στρεμμάτων και υψηλού 

επιπέδου εγκαταστάσεις εργαστηρίων και πειραματικά-εκπαιδευτικά θερμοκήπια και αγρούς, με 

απόφαση της συνέλευσης του ΤΕΙ, ουδέποτε μετέφερε τις φυσικές λειτουργίες της στη Σητεία. 

 

 Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Ηράκλειο λειτουργούν οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις 

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας. 
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 Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στον Άγιο Νικόλαο λειτουργούν κατευθύνσεις 

προχωρημένων εξαμήνων, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων 

και Marketing. 

 

 Στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής στο Ηράκλειο λειτουργούν κατευθύνσεις προχωρημένων 

εξαμήνων, Μηχανικών Δικτύων, Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανικών Λογισμικού. 

 

 Στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων στο Ηράκλειο λειτουργούν κατευθύνσεις προχωρημένων 

εξαμήνων, Φυτικής Παραγωγής, Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, και 

Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων. 

 

 Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στον Άγιο Νικόλαο προήλθε από το Τμήμα Επιχειρησιακού 

Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων. 

 

 Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής προήλθε από μετονομασία του Τμήματος Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής και Πολυμέσων. 

 

 Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων προήλθε από την συγχώνευση των Τμημάτων Φυτικής 

Παραγωγής και Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας. 

 

 Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προήλθε από την συγχώνευση των Τμημάτων 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής. 

 

 Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Ηράκλειο προήλθε από την συγχώνευση των Τμημάτων 

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων. 

 

Β.2.  Ιστορικό της εξέλιξης του Ιδρύματος 

Β.2.1. Στελέχωση του Ιδρύματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την 

τελευταία πενταετία. Σχολιάστε. 

Οι αντίστοιχοι αριθμοί κατ’ έτος και οι  μεταξύ τους αναλογίες φαίνονται στον παραπάνω  

συγκεντρωτικό πίνακα καθώς και στα γραφήματα που ακολουθούν. 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα και το σχετικό γράφημα, από το 2008 και μετά (δηλ. από τη σύσταση της 

ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος) παρατηρείται μία συνεχής μείωση του αριθμού των μελών Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού (ΕΠ). Η σταθερή αυτή ετήσια μείωση μέχρι σήμερα, το Μάρτιο 2016 το ΤΕΙ Κρήτης, έχει 

φέρει τον αριθμό των Μελών ΕΠ περίπου στο 71 % των μελών ΕΠ (155 Μέλη) σε σχέση με το 2008. Η 

έλλειψη χρόνου ΕΠ επιδεινώνεται δραματικά από την καταστροφική μείωση του Έκτακτου ΕΠ σε 

σταθερή ετήσια βάση τα τελευταία 7 έτη. Αυτό το έτος 2016 τα κονδύλια που δίδονται από το Υπουργείο 

Παιδείας για έκτακτο ΕΠ είναι 75.000 €, ποσοστό 8% επί του σχετικού ποσού του 2010. Αυτό 

αντιστοιχεί σε λιγότερο από 4 Μέλη Εκτάκτου ΕΠ πλήρους απασχόλησης, δηλαδή στο 1/20 περίπου των 

σημερινών αναγκών σε Έκτακτο ΕΠ. Η πρόσληψη επιπλέον Μελών Εκτάκτου ΕΠ για την οριακή 

κάλυψη των αναγκών της Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Κρήτης μπορεί μόνο μερικά να καλυφθεί από Ταμειακά 

Υπόλοιπα του Προϋπολογισμού του ΤΕΙ μέχρι το Νοέμβριο 2016. Από τη λήξη αυτού του έτους δεν 

υπάρχουν κονδύλια για την κάλυψη της εκπαίδευσης σε ΕΠ παρά μόνον αν αυξηθεί ουσιαστικά η 

χορηγία του Υπουργείου Παιδείας για το σκοπό αυτό. 

Αυτά σε συνδυασμό και με την μείωση του Ειδικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ) 

αλλά και του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των λοιπών 
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Διοικητικών Υπηρεσιών, αλλά και με τη σταθερή αύξηση του αριθμού των φοιτητών που φοιτούν 

κανονικά στο Ίδρυμα θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των σπουδών. Δυστυχώς το Ίδρυμα αφ’ εαυτού, για 

την ανάσχεση της υποβάθμισης των σπουδών έχει τη δυνατότητα πολύ λίγες και μικρής σημασίας 

βελτιωτικές κινήσεις λόγω για την ποιότητα της εκπαίδευσης έχει τη δυνατότητα να κάνει λόγω 

δραματικής μείωσης της άμεσης χορηγίας του από το Υπουργείο Παιδείας τα τελευταία έτη, αλλά και 

λόγω της κακής κατάστασης της Ελληνικής Οικονομίας, πράγμα που περιορίζει δραστικά τον 

προσπορισμό άλλων πόρων. Το Ίδρυμα βέβαια αποστέλλει τεκμηριωμένες επισημάνσεις προς το 

Υπουργείο Παιδείας για τα παραπάνω, υπογραμμίζοντας ότι αυτά καταλήγουν στη σταθερή ανοδική 

πορεία του ήδη μεγάλου συντελεστή φοιτητών προς καθηγητές στο ΤΕΙ Κρήτης .  

Ριζικές λύσεις στο πρόβλημα είναι (1) η μείωση του αριθμού των εισακτέων φοιτητών, εφόσον και η 

εθνική οικονομία και οι κοινωνικοί φορείς δεν προβλέπεται ότι θα μπορούν να απορροφήσουν τον 

συνακόλουθο μεγάλο αριθμό Πτυχιούχων σε πολλούς κλάδους τα επόμενα αρκετά χρόνια. και (2) η 

έγκριση άμεσης προκήρυξης τουλάχιστον των θέσεων που έχουν μείνει κενές λόγω συνταξιοδότησης, 

ώστε τουλάχιστον να επανέλθουν οι αριθμοί των Μελών του ΕΠ στα επίπεδα του 2009. 

Δυστυχώς αντί αυτών (α) για ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2016-17 προαναγγέλθηκε από το Υπουργείο 

Παιδείας αύξηση του αριθμού των εισακτέων φοιτητών σε ποσοστό 7% και (β) έναντι της σημερινής 

διαφοράς 61 Μελών ΕΠ από το 2008, για επόμενο οικονομικό έτος προαναγγέλθηκε η πρόθεση του 

Υπουργείου Παιδείας για πρόσληψη 12 Μελών ΕΠ στο ΤΕΙ Κρήτης (απομένει η διασφάλιση των 

σχετικών πιστώσεων). 

Η σταθερή μείωση του ΕΠ τα τελευταία έτη φαίνεται παραστατικά στο επόμενο γράφημα. 

 

 

Ανάλογα αποτελέσματα (βλ. γράφημα παρακάτω) προκύπτουν από τις συγκρίσεις και για το Ειδικό 

Εκπαιδευτικό/ Τεχνικό και Διοικητικό Προσωπικό που υπηρετεί στα Ακαδημαϊκά Τμήματα. Ο 

συνολικός αριθμός αυτών των κατηγοριών προσωπικού είναι ήδη ανεπαρκής. Για να καλυφθούν 

αιτούμενες υπηρεσίες το προσωπικό αυτό, παρά τη μηχανογράφηση και αυτοματοποίηση πολλών από 

τις υπηρεσίες, υπερβάλλει εαυτό και εργάζεται πολύ πέραν των υποχρεώσεών του.. 
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Όλα τα Ακαδημαϊκά Τμήματα λειτουργούν με μικρότερο αριθμό διοικητικών υπαλλήλων από τους 5 που 

προτείνουν με την σημερινή οικονομική κατάσταση οι σύμβουλοι αξιολόγησης που έχει ορίσει το 

ΥΠΑΙΘ. Η σαφής έλλειψη διοικητικού προσωπικού που υπηρετεί στα Τμήματα δεν υπάρχει δυνατότητα 

να καλυφθεί με μετακίνηση από άλλες διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος, εφόσον και σε αυτές ο 

αριθμός μελών του διοικητικού προσωπικού είναι ανεπαρκής.. 

Στο Ειδικό Εκπαιδευτικό/Τεχνικό και Διοικητικό προσωπικό του γραφήματος που ακολουθεί 

περιλαμβάνονται μόνο τα μέλη που βρίσκονται στα Ακαδημαϊκά Τμήματα και όχι εκείνα που βρίσκονται 

σε άλλες διοικητικές Υπηρεσίες, όπως π.χ. Κεντρική Διοίκηση, Οικονομική Υπηρεσία, Τεχνική Υπηρεσία 

και Τμήμα Συντήρησης, Αγρόκτημα κλπ., όπου επίσης υπάρχει σημαντική μείωση του προσωπικού, 

όπως θα σχολιασθεί και σε επόμενα εδάφια. 
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Η σχέση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού/Τεχνικού και Διοικητικού Προσωπικού προς μέλη ΕΠ 

παρουσιάζει μικρή μόνο πτωτική τάση, όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Αυτό οφείλεται στην παράλληλη 

μείωση των δύο κατηγοριών προσωπικού και βέβαια δεν ήταν και δεν είναι, κατά μείζονα λόγο σήμερα, 

ικανοποιητική. Σύμφωνα με ένα άρθρο του Robin Huntington Shores που αναρτήθηκε το 2012 στο 

http://blogs.swarthmore.edu/institutional-research/?p=1019 η σχέση αυτή πρέπει να είναι 3,00. Αυτή η 

αναλογία σήμερα βρίσκεται στο ΤΕΙ Κρήτης στο 15% του optimum. Ακόμα και στην περίπτωση που 

λάβουμε υπόψη όλο το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του ΤΕΙ Κρήτης η σχέση δεν είναι μεγαλύτερη 

από 0,90. 

Είναι ασφαλώς προφανές ότι οι αριθμός των σημερινών μελών Ειδικού Τεχνικού/ Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού - ΕΤΕΠ και του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού - ΕΔΙΠ  μακράν απέχει από τις ανάγκες 

του ΤΕΙ Κρήτης σε σχέση με τους αριθμό των φοιτητών, των θεσμοθετημένων Εργαστηρίων, των 

ασκήσεων εργαστηρίου και πράξης/ πεδίου, σε ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Εφαρμοσμένων 

Επιστημών με 6 γεωγραφικές θέσεις λειτουργίας. 

Επίσης απαραίτητο είναι να αναφερθεί και σε αυτό το σημείο ότι οι συνέπειες της μείωσης του 

προσωπικού όλων των κατηγοριών επιδεινώνονται από τη σταθερή αύξηση των εισαγόμενων φοιτητών 

σε ετήσια βάση και των πραγματικά φοιτούντων φοιτητών στο Ίδρυμα. 

 

Β.2.2. Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, 

διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία. Σχολιάστε, με ιδιαίτερη αναφορά στους φοιτητές που 

εγκαταλείπουν τις σπουδές και στους στάσιμους για μεγάλο χρονικό διάστημα ( > ν+2). 

 

Φοιτητές, κατανομές, αναλογίες με Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

Το ΤΕΙ Κρήτης είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σε αριθμό φοιτητών ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης στην 

Κρήτη (με 3-14%  λιγότερους προπτυχιακούς φοιτητές στα κανονικά έτη σπουδών από το Πανεπιστήμιο 

Κρήτης τα τελευταία 6 έτη) και το τέταρτο σε μέγεθος ΤΕΙ της χώρας. Πέρα από τους προπτυχιακούς και 

http://blogs.swarthmore.edu/institutional-research/?author=4
http://blogs.swarthmore.edu/institutional-research/?p=1019
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τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σε 9 ανεξάρτητα ΠΜΣ του ΤΕΙ Κρήτης, ένας ιδιαίτερα σημαντικός 

αριθμός διδακτορικών φοιτητών τα τελευταία 25 έτη εκπονεί την διδακτορική του διατριβή στις 

εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης και συνεπιβλέπεται από μέλη ΕΠ του Ιδρύματος και ΔΕΠ 

Πανεπιστημίων της χώρας ή του εξωτερικού, τα οποία απονέμουν και τον Διδακτορικό Τίτλο μέχρι 

σήμερα. 

Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό, οι φοιτητές του ΤΕΙ Κρήτης και οι μεταξύ τους αναλογίες τα τελευταία 6 

ακαδημαϊκά έτη φαίνονται στον επόμενο πίνακα. 

 

Ακαδημαϊκό έτος  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Συνολικός αριθμός μελών 

ΕΠ 
210 197 187 173 165 155 

Συνολικός αριθμός άλλων 

διδασκόντων σε  ισοδύναμο 

πλήρους απασχόλησης 
392 384 222 249 127 120 

Συνολικός αριθμός 

νεοεισερχομένων φοιτητών 
 4.118 2.798 2.854 1.906 2181 

Φοιτητές σε τυπικά έτη 

σπουδών (ν) 
7.248 8.298 7.881 8.422 8.910 7.811 

Φοιτητές σε κανονικά έτη 

σπουδών (ν+2) 
10.873 11.068 10.075 10.654 11.452 11.369 

Συνολικός αριθμός 

εγγεγραμμένων 

Προπτυχιακών φοιτητών  

15.868 16.646 15.047 15.394 17.271 16.858 

Συνολικός αριθμός 

εγγεγραμμένων 

Μεταπτυχιακών φοιτητών  

 88 96 154 213 275 

Εγγεγραμμένοι 

προπτυχιακοί φοιτητές 

ανά μέλος ΕΠ 

75,56 84,50 80,47 88,98 104,67 108,76 

Εγγεγραμμένοι 

προπτυχιακοί φοιτητές 

ανά διδάσκοντα (σύνολο 

ΕΠ και άλλων 

διδασκόντων) 

26,36 34,90 37,82 36,48 58,98 61,30 

 

Από τον πίνακα αυτό φαίνεται ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών που 

αναλογεί σε κάθε μέλος ΕΠ. Αν συμπεριληφθεί και ο αριθμός μελών του έκτακτου προσωπικού (σε 

ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης), ο οποίος έχει μειωθεί στο ελάχιστο και πάλι ο αριθμός των 

φοιτητών ανά διδάσκοντα είναι υπερβολικά μεγάλος, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Σε μετρήσεις που 

έγιναν το έτος 2008-09 λαμβανομένου υπ’ όψη και του αριθμού των εκτάκτων μελών ΕΠ αναγομένων 

σε μέλη ΕΠ πλήρους απασχόλησης έδειξαν ένα λόγο φοιτητών ανά μέλος ΕΠ της τάξης που κυμαίνεται 

από 20 φοιτητές ανά μέλος ΕΠ (τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών) μέχρι και 70 φοιτητές ανά μέλος ΕΠ 

(τμήμα Λογιστικής). Αν ληφθεί υπ’ όψη ότι διεθνώς μία απλώς ανεκτή αναλογία είναι της τάξεως του 20 

φοιτητές ανά μέλος ΔΕΠ, (Allen Grove, στο  

http://collegeapps.about.com/od/choosingacollege/ss/Choosing-The-Perfect-College_3.htm ) 

 τότε είναι προφανές ότι πρέπει να καταβάλλεται γιγάντια προσπάθεια από το ΕΠ του ΤΕΙ για να γίνεται 

άρτια εκπαίδευση. 

http://collegeapps.about.com/od/choosingacollege/ss/Choosing-The-Perfect-College_3.htm
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Ακόμα και στην περίπτωση που υπολογισθούν οι φοιτητές στα ελάχιστα εξάμηνα σπουδών (8 εξάμηνα ή 

4 έτη) και πάλι ο λόγος των φοιτητών ανά διδάσκοντα, με αναφορά στα διεθνή δεδομένα είναι ιδιαίτερα 

δυσμενής, όπως φαίνεται στο γράφημα που ακολουθεί, υπολείπεται δε σημαντικά εκείνου που απαιτείται 

για ποιοτική εκπαίδευση. 

 

 

 

Στάσιμοι/ «λιμνάζοντες» φοιτητές για μεγάλο χρονικό διάστημα (έτη φοίτησης> ν+2). 

Οι φοιτητές με έτη σπουδών πέραν των ν+2 ετών ήταν τα τελευταία 6 έτη στα ακόλουθα ποσοστά επί 

του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης. 

  

Ακαδημαϊκό έτος 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Ποσοστό φοιτητών 

πέραν των ν+2 ετών 
39,18% 31,48% 33,51% 33,04% 30,79% 33,69% 33,64% 

 

Οι φοιτητές αυτοί από 39,2 % περίπου επί του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών το ακαδ. έτος 

2008-09 σήμερα έχει μειωθεί στο 33,5 %. Δηλαδή 5.764 από τους σημερινούς φοιτητές έχουν ξεπεράσει 

το θεμιτό χρονικό όριο των ν+2 ετών, σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις.  

Τα αίτια που οι φοιτητές παρατείνουν τις σπουδές τους και πέραν των ν+2 ετών δεν έχουν διερευνηθεί 

επαρκώς μολονότι ο φαινόμενο των «λιμναζόντων» φοιτητών επισημάνθηκε και από τους εξωτερικούς 

αξιολογητές Τμημάτων του ΤΕΙ ως ένα από τα αδύνατα σημεία του Ιδρύματος τα οποία απαιτούν 

σύντομα αντιμετώπιση. 
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Οι φοιτητές που δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους εντός ν=2 ετών (6 έτη για όλα τα Τμήματα του ΤΕΙ 

Κρήτης) πρέπει να διαγράφονται από τα μητρώα και έτσι χάνουν το δικαίωμα αποφοίτησης, σύμφωνα 

με πρόσφατη νομοθετική πρόβλεψη. Σε ένα μεταβατικό στάδιο δόθηκε το περιθώριο σε αυτούς του 

φοιτητές να αποφοιτήσουν εντός 2ν ετών. Η παραπάνω μείωση του ποσοστού των φοιτητών με έτη 

σπουδών πέραν των ν+2 ετών το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 εν μέρει οφείλεται στην επαπειλούμενη 

διαγραφή. Τότε οι υπό διαγραφή φοιτητές ήταν περίπου 700.  

Δυστυχώς τα τελευταία 2 έτη η απειλή αυτή έχει αρθεί νομοθετικά από το Υπουργείο Παιδείας με 

συνέπεια να έχει και πάλι χαλαρώσει η φοίτηση και η πίεση που αισθάνθηκαν οι φοιτητές για 

αποφοίτηση, εφόσον ο νομοθέτης πλέον αναγνωρίζει την ιδιότητα του «αιώνιου φοιτητή». Το Ίδρυμα  

αναγνωρίζει την υποχρέωσή του για ανίχνευση και ποσοτικοποίηση των αιτίων και αδυναμιών που 

συμβάλλουν στην κακή αυτή επίδοση της αποτελεσματικότητας φοίτησης (ποσοστό πτυχιούχων εντός 

των κανονικών ετών σπουδών επί του συνόλου των αντίστοιχων εισαχθέντων) 

Από τις μέχρι σήμερα αναλύσεις, λόγοι που οι φοιτητές καθυστερούν στις σπουδές τους είναι συχνά 

προσωπικοί και οικογενειακοί αλλά κατά περίπτωση ένας ή περισσότεροι από τους εξής: 

 Αδιαφορία για τις σπουδές σε Τμήμα που δεν ήταν στις πρώτες επιλογές του φοιτητή 

 Έλλειψη βασικών γνώσεων από το Λύκειο, κυρίως σε μαθηματικά και φυσικές επιστήμες, γιαυτό 

και το ποσοστό των «λιμναζόντων» είναι μεγαλύτερο σε Τμήματα που χρειάζονται καλή γνώση 

μαθηματικών και φυσικής/ χημείας. 

 Η μη υποχρεωτική παρακολούθηση των θεωρητικών μαθημάτων (διαλέξεων). Το θεσμικό 

πλαίσιο δεν το επιβάλλει  (παρά μόνο στα εργαστηριακά μέρη των μαθημάτων), ενώ έχει 

δημιουργηθεί και πολυετής σχετική ‘κουλτούρα’ μη παρακολούθησης στους φοιτητές, η οποία 

ποικίλει ανάλογα με το Τμήμα και το μάθημα. Η ανάλυση των λόγων μικρότερης ή μεγαλύτερης 

αποχής από τη φοίτηση κατά περίπτωση ίσως οδηγήσει σε βελτιώσεις σταδιακά. 

 Η θεσμική δυνατότητα των φοιτητών να εγγράφονται σε μαθήματα της αρεσκείας τους από όλο 

το Πρόγραμμα των σπουδών τους, ανεξάρτητα από το Εξάμηνο σπουδών που ανήκει το μάθημα, 

(με εξαίρεση λίγα μαθήματα των οποίων η φοίτηση προαπαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση άλλων).  

 Από πολλούς φοιτητές που ουσιαστικά έχουν διακόψει τις σπουδές τους, η διατήρηση της 

φοιτητικής ιδιότητας για την εξασφάλιση αναβολής στράτευσης (άρρενες), φοιτητικών παροχών 

όπως η φοιτητική ταυτότητα για εκπτώσεις εισιτηρίων στα μέσα μεταφοράς κ.ά. 

 Το βεβαρυμμένο πρόγραμμα σπουδών σε κάποιες περιπτώσεις και ενίοτε οι μη ελκυστικές 

μέθοδοι διδασκαλίας. Στην πρώτη περίπτωση οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι με κατανομή των 

φοιτητών έχουν ρόλο συμβούλου σπουδών, είναι απαραίτητο να λειτουργήσουν συμβουλευτικά. 

Για τη δεύτερη περίπτωση το Ίδρυμα τα επόμενα έτη είναι απαραίτητο να προχωρήσει σε 

επιμόρφωση όλου του προσωπικού του στις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους μετάδοσης 

γνώσης και χρήσης των αντίστοιχων διαθέσιμων μέσων. 

 Η υπερβολική αυστηρότητα που δείχνουν ορισμένα μέλη ΕΠ στην αξιολόγηση της επίδοσης και 

στη βαθμολόγηση των φοιτητών. Το επόμενο διάστημα το Ίδρυμα είναι απαραίτητο, με βάση και 

τις επιμέρους αξιολογήσεις σε επίπεδο Ακαδημαϊκού Τμήματος, να εξετάσει ακραίες περιπτώσεις 

και να προβεί σε συστάσεις και διορθωτικές ενέργειες. 

 Η αβεβαιότητα για το επαγγελματικό μέλλον των αποφοίτων σε συνδυασμό με την 

ετεροαπασχόληση στην διάρκεια της φοίτησής τους. 

 Η οικονομική κρίση που μερικά μόνο λειτουργεί πιεστικά στους φοιτητές για συντομότερη 

αποφοίτηση, σε πλείστες περιπτώσεις όμως τους οδηγεί σε αδυναμία φοίτησης λόγω ανεπάρκειας 

των οικονομικών μέσων της οικογένειάς τους. Στο τελευταίο συμβάλει και η γεωγραφική 
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απόσταση της Κρήτης από την υπόλοιπη χώρα, με συνέπειες για το κόστος μετακίνησης των 

φοιτητών. 

 

Φοιτητές που εγκαταλείπουν τις σπουδές 

Από τον γενικό πίνακα προκύπτει ακόμα ένα συμπέρασμα,. αρνητικό για τα ΤΕΙ: Υπάρχει μεγάλος 

αριθμός φοιτητών που εγκαταλείπουν το ίδρυμα πριν ολοκληρώσουν την τετραετή φοίτησή τους. Οι 

λόγοι είναι πολλοί και ο κάθε φοιτητής εγκαταλείπει το ίδρυμα για τους δικούς του ειδικούς 

προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους που λόγω έλλειψης διερεύνησης κατά περίπτωση, είναι άγνωστοι 

στο Ίδρυμα. 

Ο αριθμός των φοιτητών που εγκατέλειψαν το ίδρυμα την τετραετία 2010-11 μέχρι 2013-14 φθάνει το 

29,12 % επί του αριθμού των εισακτέων !!! Επειδή το ποσοστό των μετεγγραφών είναι περίπου 10%, 

φαίνεται ότι ένα ποσοστό της τάξης του 20 % εγκαταλείπει το ίδρυμα πριν φοιτήσει για μια τετραετία σε 

αυτό (drop-out rate). Πλην άλλων, αυτό ισχυροποιεί την άποψη ότι τα ΤΕΙ δεν έχουν την κοινωνική 

καταξίωση που ανήκει στο επίπεδο και την ποιότητα των σπουδών τους. Το στίγμα του δήθεν 

κατώτερου επιπέδου των σπουδών στα ΤΕΙ, δεν θα απαλειφθεί στο προβλεπτό μέλλον από την αντίληψη 

των υποψηφίων, των οικογενειών, των εργοδοτών και της της ευρύτερης κοινωνίας.  

Σήμερα είναι προφανή τα πλεονεκτήματα των σπουδών στα ΤΕΙ:(α) Πολλά αντικείμενα Σπουδών 

υπάρχουν μόνο στα ΤΕΙ, (β) Οι Σπουδές είναι σε πολλές περιπτώσεις συντομότερες και (γ) 

Εξασφαλίζουν στις πλείστες των περιπτώσεων αμεσότερη επαγγελματική αποκατάσταση. Μια 

ενδεικνυόμενη αλλαγή για τη βελτίωση της καταξίωσης των σπουδών στα ΤΕΙ και την αύξηση της 

προτίμησης των υποψηφίων φοιτητών για τις σπουδές με τα παραπάνω πλεονεκτήματα είναι η 

μετονομασία των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών.  

Αναμφίβολα και ανεξάρτητα από τα προηγούμενα, απαραίτητο είναι να γίνει άμεσα λεπτομερής 

ανάλυση των αιτίων εγκατάλειψης των σπουδών, μεταξύ των φοιτητών που εγκατέλειψαν τις σπουδές 

τους ή καθυστερούν την αποφοίτησή τους για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. 
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Β.3.  Αποστολή και στόχοι του Ιδρύματος 

Β.3.1. Ποια είναι η αποστολή και οι στόχοι του Ιδρύματος; 

 

1. Το ΤΕΙ Κρήτης, ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, έχει ως Αποστολή, σύμφωνα και με το 

ισχύον συνταγματικό και νομικό πλαίσιο, να παρέχει Προπτυχιακή και Μεταπτυχιακή Ανώτατη 

Εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, να διεξάγει Έρευνα για παραγωγή νέας γνώσης, και να παράγει 

Καινοτομία συμβάλλοντας με άμεσες δράσεις στην ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας, 

της Κρήτης και της Χώρας. 

2. Η Αποστολή του ΤΕΙ Κρήτη, σύμφωνα και με το παραπάνω πλαίσιο και τη θεσμική του αυτονομία, 

για την ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας και για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 

του, εξειδικεύεται σε επιμέρους Στόχους ως εξής: 

2.1 Να προσφέρει Ανώτατη Εκπαίδευση, με αριστεία σε όλα τα επίπεδά της, και να συμβάλλει στη Δια 

Βίου Μάθηση, με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας από 

απόσταση.  

2.2 Να εξετάζει τον προσανατολισμό των σπουδών και να ανανεώνει τα προγράμματα των σπουδών του 

σε τακτά διαστήματα, με βάση τις εκπαιδευτικές, επαγγελματικές και κοινωνικές ανάγκες, μέσα από μια 

συνεχόμενη προοπτική διερεύνηση, σε συνεργασία με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς.  

2.3 Να παρέχει συνεχή ενημέρωση στους υποψήφιους, στους φοιτητές και την ευρύτερη κοινωνία, για τα 

χαρακτηριστικά των σπουδών και τις προοπτικές των επαγγελμάτων, και έτσι να προσελκύει τους 

καλύτερους και τους πλέον κατάλληλους υποψήφιους φοιτητές, για αριστεία στις σπουδές.  

2.4 Να προετοιμάζει τους φοιτητές του, αναπτύσσοντας την κριτική τους ικανότητα και τις δεξιότητές 

τους, για την εφαρμογή των γνώσεων τους στο επαγγελματικό πεδίο, και να παρέχει το απαραίτητο 

περιβάλλον σπουδών για τη διαμόρφωση ικανών νέων επιστημόνων, ερευνητών και επαγγελματιών. 

2.5 Να μεριμνά για το κύρος των χορηγουμένων τίτλων σπουδών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και για 

την επαγγελματική σταδιοδρομία και την κοινωνική αναγνώριση των αποφοίτων του. 

2.6 Να συμβάλλει στη διαμόρφωση πτυχιούχων υπεύθυνων πολιτών με κοινωνική ευαισθησία και ήθος, 

ικανών να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, με 

επάρκεια μόρφωσης, με υπευθυνότητα και με σεβασμό στις αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της 

δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. 

2.7 Να μεταδίδει την υπάρχουσα γνώση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, να μελετά τις ανάγκες της 

κοινωνίας και των επιστημονικών και επαγγελματικών πεδίων, καθώς και τις αναπτυξιακές ανάγκες 

της χώρας, και να παράγει νέα γνώση με την έρευνα, να προάγει τις επιστήμες και την τεχνολογία και να 

προωθεί την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και την καινοτομία, με προσήλωση στις αρχές 

της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, για άμεση 

συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας και στην πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας. 

2.8 Να μεριμνά για ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία και για την 

προαγωγή των δημοκρατικών θεσμών και των πρακτικών, να καλλιεργεί τις τέχνες και τον πολιτισμό, 

που αποτελούν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και την κοινωνική καταξίωση της επιστήμης και της 

τεχνολογίας. 

2.9 Να προωθεί τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς στην ημεδαπή 

και την αλλοδαπή και την αποτελεσματική κινητικότητα του εκπαιδευτικού/ ερευνητικού προσωπικού, 
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των φοιτητών και των αποφοίτων του, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και 

Έρευνας της Χώρας και του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. 

 

3. Όραμα του ΤΕΙ Κρήτης είναι η ευρύτερη διεθνής αναγνώριση για την ποιοτική Ανώτατη 

Εκπαίδευση, την Έρευνα και την άμεση συμβολή στην ανάπτυξη, στις περιοχές των Βαλκανίων και της 

Ανατολικής Μεσογείου και ευρύτερα. Ο σχεδιασμός του ΤΕΙ Κρήτης συνοψίζεται στη φράση: “Έμφαση 

στην έρευνα και την καινοτομία, για αριστεία στην Ανώτατη Εκπαίδευση και για παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών στην οικονομία και την κοινωνία”. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το ΤΕΙ Κρήτης, με βάση (1) το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση και (2) 

την Αποστολή του Ιδρύματος, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Τετραετούς Προγράμματος 

Εθνικής Στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση (αυτό καταρτίζεται από τον Υπουργό 

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από δημόσια διαβούλευση και γνώμη 

της ΑΔΙΠ - ν. 4009/11, άρθρο 61), συντάσσει Τετραετές Ακαδημαϊκό – Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα, με τη στρατηγική του Ιδρύματος, τους στόχους του, τη δομή του, την ιδιαίτερη 

εκπαιδευτική και ερευνητική του φυσιογνωμία και τη λειτουργία του (ν. 4009/11, άρθρο 62, 

παρ. 1). Επιπλέον στο Τετραετές Α.Α.Π. του Ιδρύματος περιλαμβάνεται ο ετήσιος αριθμός των 

εισακτέων και οι πόροι για λειτουργικές δαπάνες, για επενδύσεις και για το προσωπικό κάθε 

κατηγορίας (ν. 4009/11, άρθρο 62, παρ. 2).  

Η χρηματοδότηση των Α.Ε.Ι. από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, στο πλαίσιο του Τετραετούς 

Προγράμματος Εθνικής Στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση και των Συμφωνιών 

Προγραμματικού Σχεδιασμού Πολιτείας και Ιδρυμάτων, κατανέμεται στα Α.Ε.Ι. βάσει 

αντικειμενικών κριτηρίων και δεικτών, που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Παιδείας ύστερα από εισήγηση της ΑΔΙΠ (ν. 4009/11, άρθρο 63).  

Τα παραπάνω 3 άρθρα, 61, 62 και 63 του ν.4009/11, δεν έχουν μέχρι σήμερα υλοποιηθεί. Δεν 

υπάρχει Τετραετές Πρόγραμμα Εθνικής Στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση, ούτε 

Συμφωνία για Τετραετές Ακαδημαϊκό – Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, που μετά από εισήγηση της 

ΑΔΙΠ θα είχε υπογραφεί από τον Υπουργό Παιδείας και τον Πρύτανη του Ιδρύματος (ν. 

4009/11, άρθρο 62, Παρ.4). Οι ανθρώπινοι και οι οικονομικοί πόροι μειώνονται αστάθμητα σε 

ετήσια βάση, ενώ ο αριθμός των εισακτέων, που θα φοιτούν για τα επόμενα 4-6 έτη, 

υπολογίζεται με περιπτωσιακές προσεγγίσεις. Άλλες περιπτωσιακές πολιτικές αποφάσεις 

παραβιάζουν την αυτονομία του Ιδρύματος και καθιστούν ανεφάρμοστο τον προγραμματισμό 

υλοποίησης της Αποστολής του με τους σημερινούς ιδιαίτερα περιορισμένους διαθέσιμους 

πόρους, που γίνονται γνωστοί ελάχιστο χρόνο πριν διατεθούν (ή περικοπούν). Με αυτά ως 

δεδομένα, η εκπλήρωση της Αποστολής και η επίτευξη των στόχων του ΤΕΙ Κρήτης υπόκεινται 

σε πολλές αστάθμητες παραμέτρους και εμφανίζουν ορατές πλέον ανυπέρβλητες δυσκολίες. 
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Β.3.2. Αναφέρατε την προτεραιότητα των στόχων σας στις πιο κάτω κατηγορίες: 

- Θεωρητική Κατάρτιση                               

- Τεχνολογική Κατάρτιση 

- Αριστεία στην Έρευνα  

- Αριστεία στην Εκπαίδευση 

- Μεταπτυχιακές Σπουδές 

- Εξωστρέφεια και Διεθνοποίηση 

- Συμβολή στην Περιφερειακή Ανάπτυξη 

 

Ο βασικός ιστός της Αποστολής του Ιδρύματος είναι η Ανώτατη Εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, η οποία 

στους στόχους της περιλαμβάνει τις εφαρμογές των επιστημών, της τεχνολογίας και των τεχνών στα 

αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Αυτή, με βάση και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, βασίζεται στην 

ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου σπουδών σε συνδυασμό με υψηλού επιπέδου 

εργαστηριακή και πρακτική άσκηση. 

Με βάση τα παραπάνω, στις παραγράφους που ακολουθούν αναφέρονται οι στόχοι που επιβάλλεται να 

θέσει και να υποστηρίξει ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα όπως το ΤΕΙ Κρήτης, εφόσον αποσκοπεί 

στο να χαρακτηρίζεται από αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα/ καινοτομία, αλλά και στην 

παροχή υπηρεσιών προς παραγωγικούς φορείς και το κοινωνικό σύνολο.  

Για την εξειδίκευση αυτών των στόχων στο ΤΕΙ Κρήτης, καθοριστικό ρόλο έχουν τα συγκριτικά του 

πλεονεκτήματα στο συγκεκριμένο περιβάλλον λειτουργίας του, αλλά και οι παντός είδους πόροι του, 

υπάρχοντες και αντικριζόμενοι. Με δεδομένο τον κύριο στόχο για αριστεία στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

σε όλα τα επίπεδά της, οι επιμέρους στόχοι είναι αλληλένδετοι και η επίτευξη του ενός επηρεάζει 

ουσιαστικά τον άλλο. Δεν είναι, λοιπόν, δυνατή η ποιοτική τεχνολογική εκπαίδευση χωρίς ουσιαστική 

θεωρητική κατάρτιση, οι μεταπτυχιακές σπουδές χωρίς έρευνα, η διεθνοποίηση και εξωστρέφεια χωρίς 

αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα, αλλά και η συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς όλα 

τα προηγούμενα. 

Οι στόχοι/ ευρύτερες περιοχές δράσεων, όπως περιγράφονται παρακάτω, τίθενται και υποστηρίζονται 

παράλληλα. Πλην της Εκπαίδευσης αυτής καθ’ εαυτήν, από τους άλλους επιμέρους στόχους δεν είναι 

δυνατό να τεθούν κάποιοι σε υψηλότερη προτεραιότητα έναντι άλλων. Στην ίδια την Εκπαίδευση, λόγω 

του τεχνολογικού/ εφαρμοσμένου χαρακτήρα των σπουδών, επιπλέον ενός συμπαγούς θεωρητικού 

υπόβαθρου των σπουδών κατά περίπτωση, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε μαθήματα εργαστηριακού 

χαρακτήρα και στις εφαρμογές των γνώσεων σε συνθήκες πράξης και σε επαγγελματικά περιβάλλοντα. 

Επιπρόσθετα, με δεδομένους τους στόχους για διεθνείς συνεργασίες στον τομέα της έρευνας και των 

μεταπτυχιακών σπουδών, προτεραιότητες αποτελούν και η ενίσχυση της έρευνας και των 

μεταπτυχιακών σπουδών στο Ίδρυμα. 

Το ΤΕΙ Κρήτης έχει θέσει όλους τους παρακάτω στόχους και ακολουθεί τις παρακάτω επί μέρους 

διαδικασίες για την επίτευξή τους. 

Θεωρητική Εκπαίδευση 

Σε κάθε περίπτωση Προγράμματος Σπουδών, Προπτυχιακού ή Μεταπτυχιακού, ειδικότερο στόχο 

αποτελεί, ως πυρήνας κάθε Προγράμματος, η αντίστοιχη ευρεία και πλήρης Θεωρητική Επιστημονική 

Βάση, με τα τελευταία δεδομένα του συγκεκριμένου τομέα της επιστήμης/ τεχνολογίας. Τα Προγράμματα 

Σπουδών απαρτίζονται από Θεωρητικά Μαθήματα που αντιστοιχούν σε Ανώτατες Σπουδές και Μικτά 

Μαθήματα των οποίων το θεωρητικό μέρος, επίσης αντίστοιχο Ανώτατων Σπουδών, έχει τη μεγαλύτερη 

βαρύτητα. Θεωρητικές διαλέξεις και η μελέτη βιβλιογραφικών πηγών και εκπόνηση καθοδηγούμενων 
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συνθετικών εργασιών από τους φοιτητές, αποσκοπούν στη μετάδοση και αφομοίωση των θεωρητικών 

γνώσεων κάθε αντικειμένου/ μαθήματος. 

Για την βελτίωση της θεωρητικής κατάρτισης των φοιτητών καταβάλλονται μεθοδικές προσπάθειες 

ώστε να: 

- Λειτουργούν, όπου απαιτηθεί και ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες, εισαγωγικά φροντιστήρια. 

- Αξιοποιούνται ανοικτά μαθήματα μέσω διαδικτύου που έχουν αναπτυχθεί από μέλη ΕΠ/ΔΕΠ του ΤΕΙ 

Κρήτης αλλά και άλλων ΑΕΙ της χώρας 

- Οι επισκέπτες καθηγητές (μέσω του προγράμματος ERASMUS κ.ά.) να διδάσκουν σύγχρονα θέματα 

που δεν είναι ενταγμένα στα προγράμματα σπουδών των τμημάτων 

- Διοργανώνονται σεμινάρια με ομιλητές μέλη ΕΠ του ΤΕΙ, καθώς και καθηγητές και ερευνητές από 

άλλα ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού σε θέματα αιχμής και πρόσφατα ερευνητικά 

αποτελέσματα. 

- Διοργανώνονται θερινά σχολεία για τους φοιτητές, επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες για το 

προσωπικό. 

- Υπάρχει μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία υποδομών ηλεκτρονικής μάθησης.  

- Οι διδάσκοντες ενθαρρύνονται να αξιοποιούν τις υπάρχουσες ψηφιακές υποδομές για βελτίωση της 

διδακτικής τους πρακτικής, την εφαρμογή της υβριδικής διδασκαλίας, τη δημιουργία αναβαθμισμένου 

εκπαιδευτικού υλικού και την άσκηση της φοιτητο-κεντρικής μάθησης.  

 

Τεχνολογική Εκπαίδευση 

Η Τεχνολογική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση Εφαρμογής αποτελεί το συζυγή στόχο των Προγραμμάτων 

Σπουδών. Το εργαστηριακό μέρος των Μικτών Μαθημάτων αποσκοπεί, ανάλογα με το αντικείμενο, 

στην καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση των αντίστοιχων γνώσεων και την εμπειρία εφαρμογής τους, 

με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: (α) ασκήσεις εργαστηρίου, (β) ασκήσεις πράξης, (γ) τακτικές 

επισκέψεις σε χώρους εφαρμογής του αντίστοιχου αντικειμένου και συμμετοχή των φοιτητών σε 

αξιολογούμενες ασκήσεις εφαρμογής, (δ) ατομικές ή ομαδικές μελέτες εφαρμογής στο Σεμινάριο 

Τελειοφοίτων κ.ά.. (ε) Η Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα για ένα πλήρες ημερολογιακό εξάμηνο, 

υποχρεωτική σε όλες τις περιπτώσεις των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών στοχεύει, παραπέρα 

από τις Εργαστηριακές Ασκήσεις, με την τοποθέτηση των τελειόφοιτων σε θέσεις πραγματικής άσκησης 

του αντίστοιχου επαγγέλματος, σε επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, στην πλήρη πραγματική εμπειρία 

εργαζόμενου του επαγγέλματος αυτού. Η τοποθέτηση σε φορείς παραγωγής γίνεται με χρηματοδότηση 

από το ΕΣΠΑ, το ΤΕΙ Κρήτης και το πρόγραμμα ERASMUS+. 

Η Πτυχιακή/ Διπλωματική Εργασία, στις Προπτυχιακές και τις Μεταπτυχιακές Σπουδές αντίστοιχα, 

στοχεύει κατά περίπτωση στο συνδυασμό/ σύνθεση (α) θεωρητικών γνώσεων από πρωτότυπη 

βιβλιογραφική διερεύνηση με (β) πληροφορίες πεδίου εφαρμογής της αντίστοιχης επιστήμης που 

συλλέγονται πρωτογενώς από τον φοιτητή και (γ) στην περίπτωση τεχνολογικών αντικειμένων, με 

δεδομένα έρευνας εργαστηρίου στην οποία πρωτοστατεί ή συμμετέχει ο φοιτητής. 

Σε κάθε Πρόγραμμα Σπουδών:  

- Περιλαμβάνονται όλα τα αντικείμενα τεχνολογίας που διασφαλίζουν την εκπαίδευση σε όλα τα 

πεδία του συγκεκριμένου επαγγέλματος, τα οποία σε κάθε περίπτωση έχουν ως συνθετικό μέρος 

τα εργαστηριακά μαθήματα. 

- Δημιουργούνται εργαστηριακές ομάδες με το μικρότερο δυνατό αριθμό φοιτητών ανά 

διδάσκοντα. 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης  
 

 

 

Έκδοση 4
η
 Μάρτιος 2016 – Μέρος Α 

26 

- Τα μέλη ΕΠ δίνουν στις πλείστες των περιπτώσεων στους φοιτητές θέματα εργασιών, 

σεμιναρίων τελειοφοίτων και πτυχιακών εργασιών που περιλαμβάνουν και κατασκευές. 

 

Ποιότητα και Επιδίωξη Αριστείας στην Έρευνα 

Η έρευνα αποτελεί κορυφαία στρατηγική προτεραιότητα για το ΤΕΙ Κρήτης, ως το δεύτερο κύριο μέρος 

της καταστατικής αποστολής του. Η ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος εστιάζει σε βασική, τεχνολογική 

ή εφαρμοσμένη έρευνα που προάγει την επιστήμη και την ανάπτυξη και σέβεται την ακαδημαϊκή 

δεοντολογία. Ταυτόχρονα δε προωθεί την ευρύτερη δυνατή διεπιστημονική συνεργασία με τοπικούς, 

εθνικούς και διεθνείς εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς. 

Αποτέλεσμα της κατά προτεραιότητα θεσμικής και οικονομικής υποστήριξης της έρευνας στο ΤΕΙ 

Κρήτης είναι το γεγονός ότι το ΤΕΙ Κρήτης κατατάσσεται, με βάση τις μετρήσεις του Εθνικού Κέντρου 

Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
1
, πρώτο μεταξύ των ΤΕΙ της χώρας σε έρευνα και μπροστά από 8 ΑΕΙ του 

Πανεπιστημιακού Τομέα της Εκπαίδευσης. Αυτό το αποδεικνύουν και οι επιδόσεις του στην διεκδίκηση 

ερευνητικών προγραμμάτων ανταγωνιστικής χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της 

βάσης για τα ερευνητικά προγράμματα της Ε.Ε. (Cordis), το ΤΕΙ Κρήτης είναι το μόνο ΤΕΙ της 

Ελλάδας που αναφέρεται στον πίνακα με τα ιδρύματα που έχουν χρηματοδότηση για την έρευνα από 

ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Ο πίνακας για τα ΑΕΙ της Ελλάδας που έχουν συμμετοχή σε ένα σημαντικό ποσοστό σε ανταγωνιστικά 

ερευνητικά προγράμματα είναι 

(http://www.researchranking.org/index.php?action=ranking&orgtype=EDUCATION&country=GR ) 

    k€ 

1 NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS  37.93 

2 TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE  33.56 

3 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI  33.20 

4 NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS  33.08 

5 UNIVERSITY OF PATRAS  32.02 

6 INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS  30.71 

7 UNIVERSITY OF THESSALY  28.69 

8 DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE  26.46 

9 AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS  26.31 

10 UNIVERSITY OF CRETE  17.74 

11 UNIVERSITY OF IOANNINA  17.55 

12 ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS   15.67 

13 TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF CRETE  10.34 

 

Παράλληλα με τα ποσοτικά αυτά στοιχεία, είναι επίσης σημαντικό ότι τα ερευνητικά αποτελέσματα του 

ΤΕΙ Κρήτης διακρίνονται όσον αφορά την ποιότητα τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, στην τελευταία 

διαθέσιμη μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στην οποία αποτυπώνονται οι επιδόσεις 

και καταγράφεται η παραγωγή του επιστημονικού δυναμικού σε δημοσιεύσεις και η απήχηση του 

                                                 
1
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http://www.researchranking.org/index.php?action=ranking&orgtype=EDUCATION&country=GR
http://report03.metrics.ekt.gr/el/chapter1


Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης  
 

 

 

Έκδοση 4
η
 Μάρτιος 2016 – Μέρος Α 

27 

ερευνητικού του έργου διεθνώς, το ΤΕΙ Κρήτης αναδεικνύεται στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των 

Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας στις  ερευνητικές δημοσιεύσεις με τη μεγαλύτερη 

απήχηση (citations) και καταγράφει δείκτη απήχησης που ξεπερνάει τον παγκόσμιο μέσο όρο
1
. 

Είναι ενδεικτικό της ποιότητας των Ερευνητικών Ομάδων του ΤΕΙ Κρήτης το γεγονός ότι Εργαστήρια 

του ΤΕΙ Κρήτης  συμμετέχουν σε αρκετές από τις Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές (National Roadmap 

for Research Infrastructures).  Συγκεκριμένα η πρόταση για υποδομή Laser του ΤΕΙ Κρήτης, σε 

συνέχεια του έργου HiPER, είναι ανάμεσα στις μεγάλες υποδομές που ευρίσκονται στον Ελληνικό 

(HELLAS-CH) και τον Ευρωπαϊκό Οδικό Χάρτη Μεγάλων Ερευνητικών Υποδομών, με άμεση 

προοπτική χρηματοδότησης, εντός του επομένου χρονικού διαστήματος. Το ίδιο ισχύει για την 

Ερευνητική υποδομή HELPOS (HELlenic Plate Observing System)  και την INTEGRA-Biomed 

(Integrated Greek Infrastructure for Biomedical Research). 

Το ΤΕΙ Κρήτης στοχεύει: (1) Στη βελτίωση της θέσης του σε συνολική ποσοτική ερευνητική επίδοση, (2) 

Στην διαρκή επιδίωξη ποιότητας και αριστείας της έρευνας που διεξάγεται στο Ίδρυμα αυτοδύναμα,(3) 

Στην αριστεία των συνεργατών που επιλέγει για ερευνητικά έργα συνεργασίας, (4) Στη βέλτιστη δυνατή 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, με την ευρύτερη δυνατή διάχυσή τους στην επιστημονική 

κοινότητα και το κοινωνικό σύνολο και με την παραγωγή καινοτομίας, προς όφελος της χώρας αλλά και 

των ίδιων των σκοπών του Ιδρύματος, (5)Στη βέλτιστη σύνδεση της έρευνας με τις Μεταπτυχιακές και 

τις Διδακτορικές Σπουδές στο Ίδρυμα, (6) Στην ουσιαστική αμφίδρομη σχέση των ερευνητικών 

μονάδων του ΤΕΙ Κρήτης με φορείς της οικονομίας και της παραγωγής, για την αμεσότερη δυνατή 

διάγνωση αναγκών τους για έρευνα, αλλά και για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και 

(7) Στην περαιτέρω ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών με άλλα ΑΕΙ και ερευνητικούς φορείς της 

χώρας και του εξωτερικού, εις όφελος της ίδιας της έρευνας αλλά και των σπουδών, ιδιαίτερα των 

Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών, στο Ίδρυμα. 

 http://report03.metrics.ekt.gr/el/chapter1    

2
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Αριστεία στην Εκπαίδευση 

Η Αριστεία στην Εκπαίδευση, Προπτυχιακή, Μεταπτυχιακή και Δια Βίου Μάθηση, στις Εφαρμοσμένες 

Επιστήμες, αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο του ΤΕΙ Κρήτης. Η άρτια και ποιοτική εκπαίδευση 

επιδιώκεται με κάθε ενδεικνυόμενο και πρόσφορο τρόπο. Το Ίδρυμα θεωρεί ότι στο σημερινό 

ανταγωνιστικό περιβάλλον σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, η αριστεία στην εκπαίδευση 

είναι το κορυφαίο μέσο βιωσιμότητας.  

Η Αριστεία στην Εκπαίδευση τίθεται στα πλαίσια των πολιτικών του Ιδρύματος και υλοποιείται μέσω 

των στρατηγικών του με : 

- Προσλήψεις εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού προσωπικού υψηλών προσόντων. 

- Περιοδικό επανα-προσανατολισμό και βελτιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών, με άντληση 

των άριστων Πρακτικών από τον Ευρωπαϊκό και το διεθνή χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, με 

γνώμονα την πληρότητα των Προγραμμάτων του ΤΕΙ σε σχέση με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 

και τη σύνδεσή τους με την έρευνα στο Ίδρυμα και με την παραγωγική διαδικασία και την κοινωνία, 

σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. 

- Εξασφάλιση των βέλτιστων πηγών μάθησης (βιβλιοθήκες, ψηφιακό υλικό, διαδικτυακές προσβάσεις 

κ.ά.). 
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- Διασφάλιση όλων των απαραίτητων υποδομών και λειτουργικών προϋποθέσεων- 

- Μεθοδική παρακολούθηση της λειτουργίας και της άρτιας εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών. 

- Περιοδική αξιολόγηση των Προγραμμάτων Σπουδών, της ποιότητας της εκπαίδευσης και των 

Μαθησιακών Αποτελεσμάτων, και  περιοδικές βελτιώσεις με βάση τα δεδομένα από την 

απασχολησιμότητα και την αποδοτικότητα των αποφοίτων σε εργοδοτικούς φορείς. 

- Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων Αξιολόγησης με δράσεις βελτίωσης από τη Διοίκηση του Ιδρύματος 

και των Μονάδων, και το Εκπαιδευτικό Προσωπικό. 

- Διεθνοποίηση των σπουδών και διεθνής κινητικότητα προσωπικού και φοιτητών. 

- Δια βίου μάθηση για εκσυγχρονισμό και εξειδίκευση των γνώσεων των αποφοίτων. 

-  Δια Βίου Μάθηση. Το ΤΕΙ Κρήτης στοχεύει να συμβάλλει ουσιαστικά και σε αυξανόμενους ρυθμούς 

στην ανανέωση και εξειδίκευση των γνώσεων των Πτυχιούχων, άλλων επαγγελματιών και νέων, 

στην Κρήτη και ευρύτερα, μέσα από Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, με οργάνωση των 

Προγραμμάτων αυτών από τη Σχολή Δια Βίου Μάθησης του Ιδρύματος. Για το σκοπό αυτό το 

Ίδρυμα θα αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές του για τη μετάδοση αποτελεσμάτων 

της Έρευνάς του και της παραγόμενης Καινοτομίας, για μεταφορά τεχνογνωσίας, με στόχο την 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του των παραγωγικών συντελεστών της περιοχής. Σταθερό 

κριτήριο για την οργάνωση των προγραμμάτων αυτό αποτελεί η απόκτηση τίτλων από τους 

εκπαιδευόμενους που αναγνωρίζονται από το Εθνικό και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. 

-  Ηλεκτρονική Μάθηση. Το ΤΕΙ Κρήτης κρίνει απαραίτητη την εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών 

μεθόδων που αξιοποιούν τις υποδομές η-μάθησης και προφέρουν ευκαιρίες για άσκηση του φοιτητο-

κεντρικού μοντέλου εκπαίδευσης. Σκοπεύει δε, το επόμενο διάστημα στην επιλογή μαθημάτων/ 

εκπαιδευτικών ενοτήτων που είναι δυνατό να προσφερθούν με τις συναφείς μεθόδους, στα 

Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα, αλλά και στα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης. 

Στη διάρκεια των σπουδών, πέραν της εκπαίδευσης - θεωρητικής και τεχνολογικής/ εφαρμοσμένης - που 

ανήκει σε κάθε Πρόγραμμα καθώς και της Παιδείας που ανήκει σε Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

επιπλέον στόχους αποτελούν η ανάπτυξη αντίστοιχων Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων των φοιτητών και η 

ανάπτυξη πρωτοβουλίας και δυνατοτήτων ομαδικής εργασίας, ως απαραίτητα εφόδια (α) για 

πτυχιούχους με την αμεσότερη δυνατή απόδοση σε χώρους εργασίας/ επαγγέλματος ανάλογα με το 

αντικείμενο και (β) για επιστήμονες –πολίτες. 

Μεταπτυχιακές Σπουδές 

Αντικείμενο της Πολιτικής του ΤΕΙ Κρήτης αποτελεί η ανάπτυξη και διεύρυνση ποιοτικών 

Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Ειδίκευσης, ως απαραίτητων πλέον για την εμβάθυνση των νέων 

επιστημόνων σε επιστημονικά/ τεχνολογικά αντικείμενα, για την εξειδίκευση γνώσεων για απαιτητικά 

επαγγελματικά αντικείμενα, αλλά και ως βάση για διδακτορικές σπουδές. Ειδικότερο στόχο σε σχέση με 

τα ΠΜΣ αποτελεί η διασφάλιση των λειτουργικών και οικονομικών προϋποθέσεων, ώστε τα 

Προγράμματα να είναι προσβάσιμα στην ευρύτερη δυνατή βάση Πτυχιούχων. Σε κάθε περίπτωση, 

ειδικούς στόχους των Προγραμμάτων ΜΣ αποτελούν (α) η σύνδεσή τους με την έρευνα στο Ίδρυμα, με 

ουσιαστική συμμετοχή των φοιτητών, (β) η αμφίδρομη σχέση των Προγραμμάτων με φορείς και 

οργανισμούς που μπορούν να προσφέρουν στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση αλλά και να αξιοποιήσουν 

Διπλωματούχους της και (γ) η διεύρυνση της βάσης που αυτά αποτελούν για τις Διδακτορικές Σπουδές 

(οι οποίες από πολλών ετών διεξάγονται στο Ίδρυμα) και για την επίσημη αναγνώριση στο ΤΕΙ Κρήτης 

της αυτοδύναμης απονομής Διδακτορικών Τίτλων. 
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Για την επίτευξη της επιδιωκόμενης ποιότητας τα ΠΜΣ ιδρύονται με αυστηρά κριτήρια (α) 

αναγκαιότητας για την Περιφέρεια και για τη χώρα, (β) ακαδημαϊκής και οικονομικής βιωσιμότητας και 

(γ) ποιότητας της διδασκαλίας και της φοίτησης. 

Ειδικότερα: 

Μετά τη θεσμοθέτηση της οργάνωσης αυτόνομων μεταπτυχιακών προγραμμάτων από τα ΤΕΙ, το ΤΕΙ 

Κρήτης υλοποιεί ένα αριθμό μεταπτυχιακών προγραμμάτων που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο 

Παιδείας, με δημοσίευση της έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας σε ΦΕΚ. Η Διοίκηση του ΤΕΙ Κρήτης 

εξετάζει σχετικά αιτήματα ίδρυσης και λειτουργίας ΠΜΣ από τα Τμήματα Σπουδών του. Πριν από την 

έγκριση οι σχολές υποβάλουν στην Συνέλευση του Ιδρύματος πλήρη αιτιολογική έκθεση η οποία 

εξετάζεται από την (θεσμοθετημένη από τη Συνέλευση του Ιδρύματος) Επιτροπή Μεταπτυχιακών 

Σπουδών ως προς τα παραπάνω κριτήρια και στην συνέχεια προωθείται στην Συνέλευση. Μολονότι η 

έγκριση των Προγραμμάτων ΜΣ αποτελεί αρμοδιότητα του Προέδρου, η γνώμη της Συνέλευσης 

θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική εφόσον με τον τρόπο αυτό η απόφαση της Συνέλευσης σε συλλογικό 

επίπεδο ερμηνεύει τις πολιτικές του Ιδρύματος και υπέχει συλλογικής ευθύνης για την ίδρυση των 

Προγραμμάτων. 

Σε ετήσια βάση κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα υποβάλει προς την ΜΟΔΙΠ έκθεση αξιολόγησης και 

αυτή με τη σειρά της εισηγείται στην Συνέλευση του ΤΕΙ. 

Στις προτεραιότητες του Ιδρύματος είναι και η ίδρυση και λειτουργία προγραμμάτων ΜΣ στην Αγγλική 

γλώσσα, με στόχο τη διεθνοποίηση των σπουδών, τη δυνατότητα των Ελλήνων φοιτητών να 

σπουδάσουν στην Αγγλική γλώσσα, αλλά και την προσέλκυση ξένων φοιτητών. Ήδη υπάρχουν τρία 

αυτόνομα μεταπτυχιακά προγράμματα που η διδασκαλία τους γίνεται στα Αγγλικά σε συνεργασία και με 

ιδρύματα του εξωτερικού, καθηγητές των οποίων θα διδάσκουν σε αυτά.  

Μολονότι το ΤΕΙ έχει τη θεσμική δυνατότητα για την ανάπτυξη αυτόνομων ΠΜΣ, επιδιώκει τη 

συνεργασία με άλλα ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού, ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, τόσο στην 

ανάπτυξη όσο και στην λειτουργία τους με στόχο το υψηλό επίπεδο ποιότητας. 

Η υψηλή ποιότητα των ΠΜΣ αποτελεί προτεραιότητα εφόσον αυτά είναι αναμφίβολα η βάση για την 

επιδιωκόμενη οργάνωση μεταπτυχιακών σπουδών τρίτου κύκλου (διδακτορικών) σε μονάδες όπου 

υπάρχουν οι σχετικές προϋποθέσεις υποδομών, προσωπικού και ερευνητικής δραστηριότητας, σε 

συνεργασία με Πανεπιστήμια ή αυτόνομα. Ας σημειωθεί ότι ήδη στο ΤΕΙ Κρήτης έχουν εκπονήσει από 

πολλών ετών ή εκπονούν σήμερα τη διδακτορική τους διατριβή 57 διδακτορικοί φοιτητές, εν όλω ή σε 

ένα μεγάλο μέρος σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, με επιβλέποντες ή συν-επιβλέποντες μέλη του ΕΠ 

του ΤΕΙ Κρήτης. 

 

Εξωστρέφεια και Διεθνοποίηση 

Εξωστρέφεια. Το ΤΕΙ Κρήτης, για την εκπλήρωση της τριπλής αποστολής του (Εκπαίδευση, Έρευνα, 

Άμεση Συμβολή στην Ανάπτυξη), στοχεύει στην διεύρυνση και στην ποιοτική βελτίωση των εξωστρεφών 

και αμφίδρομων σχέσεων, στη Ελλάδα και το εξωτερικό, με φορείς και πρόσωπα της παραγωγής, της 

οικονομίας και της ευρύτερης κοινωνίας. Οι μονάδες και το προσωπικό του Ιδρύματος έχουν ως 

σταθερή στόχευση την αδιάλειπτη ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας και του κοινωνικού 

συνόλου της Κρήτης και της χώρας: (1) Για τις σημερινές μορφές στην εκπαίδευση στο Ίδρυμα και για 

τις σχετικές εξελίξεις, (2) Για τις δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας στο ΤΕΙ Κρήτης και τις 

σχετικές συνεργασίες, (3) Για το αναπτυξιακό και κοινωνικό έργο του Ιδρύματος. Ο δικτυακός τόπος 

και οι λοιπές εξωστρεφείς επικοινωνίες του Ιδρύματος αποτελούν σταθερούς στόχους για διεύρυνση και 

ποιοτική βελτίωση. Ευρύτερη διάχυση επιδιώκεται με την παρουσία εκπαιδευτικών/ ερευνητών και 

άλλων στελεχών του Ιδρύματος σε συνεδριακές εκδηλώσεις και φορείς, εκτός Κρήτης και χώρας. Ειδικό 
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στόχο αποτελούν οι ετήσιες, πολλαπλές στοχευμένες εκδηλώσεις εκτός Ιδρύματος, αλλά οι επισκέψεις 

μαθητών και εκπαιδευτικών τους στο ΤΕΙ, για την ενημέρωση υποψήφιων φοιτητών και άλλων 

ενδιαφερομένων, για τις σπουδές στο Ίδρυμα και τα αντίστοιχα επαγγέλματα, τη ζωή στο ΤΕΙ Κρήτης 

και την υποστήριξη των φοιτητών του και την ερευνητική και την αναπτυξιακή δραστηριότητα ως βάση 

για σύγχρονες σπουδές. 

Διεθνοποίηση. Το ΤΕΙ Κρήτης, με την υπερ-25ετή ιστορία ουσιαστικών ακαδημαϊκών σχέσεων με 

εκατοντάδες ΑΕΙ των Βαλκανίων και της Ευρώπης, της Εγγύς Ανατολής, της Κεντρικής Ασίας και της 

Αμερικανικής Ηπείρου, στοχεύει και σταθερά επιδιώκει και εργάζεται μεθοδικά για τη διεύρυνση και 

την ποιοτική βελτίωση αυτών των σχέσεων. Πέρα από τις αμφίδρομες ακαδημαϊκές ανταλλαγές 

προπτυχιακών φοιτητών και προσωπικού, υπάρχει η στόχευση οι σχέσεις αυτές με βάση σχεδιασμό να 

επεκταθούν και να δοθεί βάθος, για παραπέρα οφέλη και της μεταπτυχιακής και διδακτορικής 

εκπαίδευσης, της έρευνας και της ανάπτυξης για την Περιφέρεια της Κρήτης και της Χώρας. Πέρα από 

τις παραπάνω περιοχές, επιπλέον στόχους αποτελούν η Κίνα και η Βόρεια Αφρική, με τις οποίες οι 

πρώτες υπάρχουσες επικοινωνίες και σχέσεις θα καλλιεργηθούν προς πλήρεις συνεργασίες. 

Το ΤΕΙ Κρήτης συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα ERASMUS από το 1988, καθώς και στα TEMPUS 

και LEONARDO, με ανταλλαγές φοιτητών και καθηγητών, σε ποικίλες δράσεις για την προώθηση 

καλών πρακτικών και πρωτοβουλιών στην ανώτατη εκπαίδευση, την πρακτική άσκηση των φοιτητών, 

την κατάρτιση ενηλίκων, τη Δια Βίου Μάθηση και την ευρύτερη συνεργασία με ΑΕΙ, καθώς και στα 

προγράμματα της Ε.Ε. για την έρευνα σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ και με Ερευνητικά Κέντρα και άλλους 

φορείς από Ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες. Τα τελευταία χρόνια η δραστηριότητά του ΤΕΙ στο 

πρόγραμμα ERASMUS+ ήταν τέτοια που βραβεύτηκε το 2013 από την Ε.Ε. με το αργυρό μετάλλιο για 

τις δραστηριότητες ERASMUS που ανέπτυξε. Επίσης το 2013 στο ΤΕΙ Κρήτης απονεμήθηκαν 6 βραβεία 

και έπαινοι (επί συνόλου 12) από το ΙΚΥ ως Διαχειριστική Αρχή των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

ERASMUS στη Χώρα, για τον αριθμό και την ποιότητα Εντατικών Προγραμμάτων που διοργάνωσε με 

μορφή Θερινών Σχολείων με φοιτητές από πολλές χώρες της Ευρώπης και τη χώρα μας. 

Για την περίοδο 2014-2020 των προγραμμάτων της Ε.Ε. το ΤΕΙ Κρήτης συμμετέχει ενεργά στο 

πρόγραμμα ERASMUS+ με ποικίλες δράσεις εκπαίδευσης. Σε σχέση με διεθνή ερευνητικά 

Προγράμματα πολλά μέλη του ΤΕΙ, με την έντονη ενθάρρυνση και υποστήριξη της Διοίκησης, έχουν 

υποβάλει προτάσεις στα προγράμματα της έρευνας HORIZON 2020 και άλλα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα, με μεθοδική αξιοποίηση των πολύ καλών διεθνών ακαδημαϊκών συνεργασιών του 

Ιδρύματος. 

Το ΤΕΙ Κρήτης έχει μέχρι σήμερα συνάψει περισσότερα από 150 πρωτόκολλα συνεργασίας με ΑΕΙ του 

εξωτερικού για ανταλλαγή φοιτητών, για μετακίνηση καθηγητών για διδασκαλία, καθώς και για 

μετακινήσεις μελών του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού για συμμετοχές σε προγράμματα 

κατάρτισης, επιμόρφωσης, έρευνας κ.ά.  

Στους επόμενους πίνακες και γραφήματα φαίνονται οι συνεργασίες με ιδρύματα του εξωτερικού καθώς 

και η κινητικότητα φοιτητών και καθηγητών. 

Οι συνεργασίες που απεικονίζονται αφορούν στο πρόγραμμα LLP (2006-2013). Τότε σε πολλά από 

αυτά τα ιδρύματα δεν υπήρχε θεσμοθετημένη δράση κινητικότητας. Υπήρχε όμως ήδη η ακαδημαϊκή 

επικοινωνία με το ΤΕΙ Κρήτης και η δυνατότητα για μετακίνηση φοιτητών, μελών ΔΕΠ και λοιπού 

προσωπικού. Υπάρχει και σήμερα συνεργασία με πολλά πανεπιστήμια σε ερευνητικά, επιχειρησιακά και 

εκπαιδευτικά προγράμματα χωρίς να υπάρχει υπογεγραμμένη διμερής συμφωνία για κινητικότητα. Π.χ. 

υπάρχει συνεργασία, ερευνητική και εκπαιδευτική, με πανεπιστήμια όπως το Imperial College, το 

University College, το ΕΤΗ, το Nuremberg-Erlangen University, το Polytechnico di Milano κ.ά. 

μολονότι δεν υπάρχουν διμερείς συμφωνίες για κινητικότητα. Γενικά είναι κοινή διαπίστωση και 
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ευρέως γνωστό μεταξύ των ΑΕΙ της Χώρας και στο Υπ. Παιδείας ότι το ΤΕΙ Κρήτης είναι από τα πλέον 

δραστήρια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας στον τομέα των διεθνών σχέσεων.  

Σήμερα και με βάση τα νέα προγράμματα ERASMUS + και Horizon 2020 έχει δρομολογηθεί μία 

εντατική διαδικασία ανανέωσης των υπογεγραμμένων συμφωνιών, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 

το τέλος του έτους. Στις συμφωνίες αυτές, στις οποίες προβλέπεται και ο αριθμός των συμμετεχόντων ή/ 

και μετακινουμένων μελών ΕΠ και φοιτητών, θα γίνει προσπάθεια για μία πιο ενεργή συνεργασία. 

Απαραίτητο κρίνεται να αναφερθεί επιπλέον ότι το ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο της υψηλής προτεραιότητας 

για πολύπλευρες διεθνείς σχέσεις, ήταν μέχρι σήμερα μέλος πολλών διεθνών δικτύων όπως το EAEC, 

IRO-ICA, ACA, κ.ά. Σύμφωνα με τις πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές που δόθηκαν από τον 

Πρόεδρο (Πρύτανη) και τη Διοίκηση του Ιδρύματος προς το Γραφείο Διεθνών Προγραμμάτων και τις 

Σχολές του Ιδρύματος η συμμετοχή σε περισσότερα διεθνή δίκτυα πρόκειται να ενταθεί και να ενισχυθεί. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ BILATERAL AGREEMENTS 

  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ERASMUS 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛH ΤΟΥ ΤΕΙ 

ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ 

Austria 

1 A DORNBIR 01 FACHHOCHSCHULE VORARLBERG GmbH ΣΤΕΦ 

2 A WIEN 01 UNIVERSITY OF VIENNA ΣΔΟ 

3 A WIEN 20 FACHHOCHSCHULE TECHNIKUM-WIEN ΣΤΕΦ 

Belgium 

4 B GEEL 07 KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ΣΤΕΦ 

5 B KORTRIJ 01 
KATHO KATHOLIEKE HOGESCHOOL ZUID-

WEST-VLAANDEREN 
ΣΕΥΠ, ΣΔΟ 

6 B LIEGE 037 
ISELL-CENTRE DE FORMATION 

EDUCATIONNELLE LIEGEOIS 
ΣΕΥΠ  

7 B LIEGE 38 HAUTE ECOLE DE LA PROVINCE DE LIEGE  ΣΔΟ, ΣΕΥΠ 

8 B LIEGE 39 
HAUTE ECOLE DE LA PROVINCE DE LIEGE 

"RENNEQUIN SUALEM 
ΣΤΕΦ 

9 B LIEGE 43 HAUTE ECOLE CHARLEMAGNE ΣΔΟ 

10 B LEUVEN 18 
KHLEUVEN-KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 

LEUVEN 
ΣΕΥΠ  

11 B GENT 25 
UNIVERSITY COLLEGE GHENT/ 

HOGESCHOOL GENT 
ΣΕΥΠ  

12 B GENT 16 KATHOLIEKE HOGESCHOOL SINT- LIEVEN ΣΤΕΦ 

13 B ANTWERP 59 KAREL DE GROTE HOGESCHOOL ΣΤΕΦ 

14 B ANTWERP 01  UNIVERSITY OF ANTWERP ΣΤΕΦ 

Bulgaria 

15 
BG GABROVO 

01 
TECHNICAL UNIVERSITY OF GABROVO ΣΤΕΦ 

16 BG PLOVDIV 01 AGRICULTURAL UNIVERSITY -PLOVDIV ΣΤΕΓ 
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ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ BILATERAL AGREEMENTS 

  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ERASMUS 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛH ΤΟΥ ΤΕΙ 

ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ 

17 BG SOFIA 16 TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA ΣΤΕΦ 

18 BG ROUSSE 01 ANGEL KANCHEV UNIVERSITY OF ROUSSE ΣΤΕΦ 

19 BG PLOVDIV 02 
HIGHER SCHOOL "AGRICULTURAL 

COLLEGE" 
ΣΤΕΓ 

Croatia 

20 HR ZAGREB 01 UNIVERSITY OF ZAGREB  ΣΤΕΓ, ΣΤΕΦ 

21 HR RIJEKA 01 UNIVERSITY OF RIJEKA ΣΔΟ 

Cyprus 

22 CY NICOSIA 01 UNIVERSITY OF CYPRUS  ΣΤΕΦ, ΣΔΟ 

23 CY NICOSIA 08 HIGHER HOTEL INSTITUTE, CYPRUS ΣΔΟ 

24 CY NICOSIA 14 UNIVERSITY OF NICOSIA ΣΕΥΠ, ΣΔΟ 

25 CY NICOSIA 23 FREDERICK UNIVERSITY CYPRUS ΣΕΥΠ, ΣΤΕΦ 

26 CY NICOSIA 24 EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS ΣΕΥΠ 

Czech Republic 

27 CZ BRNO 01 BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY   ΣΔΟ, ΣΤΕΦ 

28 CZ BRNO 02 
MENDEL UNIVERSITY OF AGRICULTURE 

AND FORESTRY BRNO 
ΣΤΕΓ 

29 CZ BRNO 05 MASARYK UNIVERSITY ΣΕΥΠ 

30 CZ PLZEN 01 UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA ΣΤΕΦ 

31 CZ PRAHA 02 
CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES 

PRAGUE 
ΣΤΕΓ, ΣΔΟ 

Denmark 

32 DK ARHUS 01 AARHUS UNIVERSITET ΣΤΕΦ 

33 DK ARHUS 11 PETER SABROE SEMINARIET ΣΕΥΠ 

34 DK HORSENS 03 VIA UNIVERSITY COLLEGE  ΣΤΕΦ 

Estonia 

35 
EE HARJUMA 

01 

INTERNATIONAL UNIVERSITY CONCORDIA 

AUDENTES 
ΣΔΟ, ΣΕΥΠ 

36 EE TALLINN 04 TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ΣΔΟ, ΣΤΕΦ 

37 EE TARTU 01 ESTONIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES  ΣΤΕΓ 

38 EE VORU 01 
VORU COUNTY VOCATIONAL TRAINING 

CENTRE 
ΣΔΟ 

39 EE TALINN 14 
THE ESTONIAN INFORMATION 

TECHNOLOGY COLLEGE 
ΣΤΕΦ 
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ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ BILATERAL AGREEMENTS 

  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ERASMUS 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛH ΤΟΥ ΤΕΙ 

ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ 

Finland 

40 SF KOKKOLA 05 
CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF 

APPLIED SCIENCES 
ΣΔΟ, ΣΤΕΦ 

41 SF KOTKA 06 
KYMENLAAKSO UNIVERSITY OF APPLIED 

SCIENCES 
ΣΕΥΠ 

42 SF MIKKELI 06 
MIKKELI UNIVERSITY OF APPLIED 

SCIENCES 
ΣΕΥΠ 

43 SF TAMPERE 06 
TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED 

SCIENCES 
ΣΕΥΠ 

44 SF SEINAJO 06 
SEINAJOKI UNIVERSITY OF APPLIED 

SCIENCES 
ΣΤΕΦ 

France 

45 F AMIENS 01 UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE ΣΤΕΓ 

46 F ANGERS  01  UNIVERSITE D'ANGERS ΣΔΟ 

47 F DIJON 01 UNIVERSITE DE BOURGOGNE - DIJON ΣΤΕΦ 

48 F GRENOBL 01 
IUT 1 DE GRENOBLE - UNIVERSITE JOSEPH 

FOURIER 
ΣΤΕΦ 

49 F LA-ROCH 08 UNIVERSITE LA ROCHELLE ΣΤΕΦ 

50 F LILLE 01 
USTL UNIVERSITE DES SCIENCES ET 

TECHNOLOGIES DE LILLE 
ΣΔΟ, ΣΤΕΦ 

51 F MARSEIL 03 
UNIVERSITE DE DROIT, D'ECONOMIE ET 

DES SCIENCES D'AIX MARSEILLE 
ΣΤΕΦ 

52 F NOISY 02 
ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS EN 

ELECTRONIQUE ET ELECTROTECHNIQUE 
ΣΤΕΦ 

53 F PARIS 013 UNIVERSITE PARIS 13 - PARIS NORD  
ΣΤΕΦ, ΣΕΥΠ, 

ΣΔΟ 

54 F TOURS 01 UNIVERSITE FRANCOIS- RABELAIS TOURS ΣΤΕΦ 

55 F LYON 01 UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 ΣΤΕΦ 

56 F MARSEIL 02 
UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE (AIX 

MARSEILLE II) 
ΣΕΥΠ 

57 F AMIENS 18 ESIEE-AMIENS FRANCE ΣΤΕΦ 

58 F TOULOUS 03 UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III 
staff mobility 

only 

59 F BORDEAU 01 UNIVERSITE BORDEAUX I ΣΤΕΦ 

Germany 

60 D REGENSB 02 FACHHOCHSCHULE REGENSBURG ΣΤΕΦ 
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ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ BILATERAL AGREEMENTS 

  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ERASMUS 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛH ΤΟΥ ΤΕΙ 

ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ 

61 D SENFTEN 01 
HOCHSCHULE LAUSITZ UNIVERSITY OF 

APPLIED SCIENCES 
ΣΕΥΠ 

62 D AACHEN 02 FACHHOCHSCHULE AACHEN ΣΔΟ 

63 D BERLIN 13 HUMBOLDT-UNIVERSITAT ZU BERLIN ΣΤΕΓ 

64 D BONN 01 
UNIVERSITY OF BONN (RHEINISCHE 

FRIEDRICH-WILHELMS- UNIVESITAT BONN) 
ΣΤΕΦ 

65 D DORTMUN 02 
FACHHOCHSCHULE DORTMUND 

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
ΣΕΥΠ 

66 D DUSSELD 03 
FACHHOCHSCHULE DUSSELDORF - 

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
ΣΤΕΦ 

67 D FRANKFU 04 
FACHHOCHSCHULE FRANKFURT AM MAIN- 

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
ΣΕΥΠ 

68 D HANNOVE 01 
GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ 

UNIVERSITAT HANNOVER 
ΣΤΕΓ 

69 D ILMENAU 01 TECHNISCHE UNIVERSITAT ILMENAU ΣΤΕΦ 

70 D KARLSRU 05 
HOCHSCHULE KARLSRUHE TECHNIK UND 

WIRTSCHAFT 
ΣΔΟ 

71 D KIEL 03 
FACHHOCHSCHULE KIEL, UNIVERSIY OF 

APPLIED SCIENCES 
ΣΤΕΦ 

72 D MERSEB 02 FACHHOCHSCHULE   MERSEBURG ΣΕΥΠ 

73 D WOLFENB 01 
FACHHOCHSCHULE BRAUNSCHWEIG/ 

WOLFENBUTTEL 
ΣΤΕΦ 

74 D WORMS 01 FACHHOCHSCHULE WORMS ΣΔΟ 

75 D BERLIN 14 
FACHHOCHSCHULE FUR TECHNIK UND 

WIRTSCHAFT BERLIN 
ΣΤΕΦ 

Hungary 

76 
HU BUDAPES 

02 

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND 

ECONOMICS BUDAPEST 
ΣΤΕΦ 

77 
HU BUDAPES 

03 
CORVINUS UNIVERSITY OF BUDAPEST  ΣΤΕΓ 

78 
HU BUDAPES 

15 
DENNIS GABOR APPLIED UNIVERSITY ΣΤΕΦ 

79 
HU BUDAPES 

16 
OBUDA UNIVERSITY ΣΔΟ,ΣΤΕΦ 

80 
HU DEBRECE 

01 
UNIVERSITY OF DEBRECEN ΣΔΟ, ΣΤΕΓ 

81 HU DUNAUJ 01 COLLEGE OF DUNAUJVAROS ΣΤΕΦ, ΣΔΟ 
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ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ BILATERAL AGREEMENTS 

  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ERASMUS 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛH ΤΟΥ ΤΕΙ 

ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ 

82 
HU GODOLLO 

01 
SZENT ISTVAN UNIVERSITY ΣΔΟ 

Italy 

83 I BOLOGNA 01 
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI 

BOLOGNA 
ΣΤΕΓ 

84 I CAGLIAR 01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI ΣΤΕΦ 

85 I CAMERIN 01 UNIVERSITY OF CAMERINO ΣΤΕΦ 

86 I MILANO 03 
UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO 

CUORE 
ΣΤΕΓ 

87 I PAVIA 01 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA ΣΤΕΦ 

88 I PISA 01 UNIVERSITA DI PISA ΣΤΕΓ 

89 I POTENZA 01 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA 

BASILICATA  
ΣΤΕΦ 

90 I VARESE 02 UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA ΣΤΕΦ 

91 I ANCONA 01 UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE ΣΤΕΦ 

92 I FIRENZE O1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE ΣΤΕΦ 

Ireland 

93 IRL LIMERIC 01 UNIVERSITY OF LIMERICK ΣΤΕΦ 

Latvia 

94 LVRIGA 02 RIGA TECHNICAL UNIVERSITY ΣΔΟ, ΣΤΕΦ 

Lithuania 

95 LT KAUNAS 05 
LITHUANIAN UNIVERSITY OF 

AGRICULTURE   

ΣΔΟ, ΣΤΕΦ,   

ΣΤΕΓ 

96 LT VILNIUS 02 
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS 

UNIVERSITETAS (VGTU) 
ΣΤΕΦ 

Netherlands 

97 
NL DRONTEN 

01 

CHRISTELIJKE AGRARISCHE HOGESCHOOL 

(CAH) DRONTEN 
ΣΤΕΓ 

98 NL LEIDEN 01 UNIVERSITEIT LEIDEN ΣΤΕΦ 

99 NL S-GRAVE 37 HOGESCHOOL INHOLLAND ΣΤΕΓ 

100 NL UTRECHT 24 HOGESCHOOL VAN UTRECHT ΣΤΕΦ 

101 NL VELP 03 
INTERNATIONALE AGRARISCHE 

HOGESCHOOL LARENSTEIN 
ΣΤΕΓ 

102 NL S-GRAVE 13  

THE HAGUE UNIVERSITY OF APPLIED 

SCIENCES, ACADEMY OF HEALTH, 

NUTRITION AND DIETΕΤICS 

ΣΕΥΠ 
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ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ BILATERAL AGREEMENTS 

  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ERASMUS 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛH ΤΟΥ ΤΕΙ 

ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ 

Norway 

103 N KRISTIA 01 UNIVERSITETET I AGDER ΣΕΥΠ 

Poland 

104 PL BYDGOSZ 02 
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND LIFE 

SCIENCES 
ΣΤΕΓ,ΣΤΕΦ 

105 PL LODZ 02  TECHNICAL UNIVERSITY OF LODZ ΣΤΕΦ 

106 PL GDANSK 02 GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ΣΤΕΦ 

107 
PL WROCLAW 

04 

 WROCLAW UNIVERSITY OF 

ENVIRONMENTAL AND LIFE SCIENCES 
ΣΤΕΓ    

108 PL WARSZAW 05 
WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES - 

SGGW 
ΣΤΕΓ 

109 PL PRZEMYS 02 
THE EAST EUROPEAN STATE HIGHER  

SCHOOL IN PRZEMYSL 
ΣΕΥΠ 

Portugal 

110 P AVEIRO 01 UNIVERSIDADE DE AVEIRO ΣΤΕΦ 

111 P LISBOA 04 TECHNICAL UNIVERSITY OF LISBOA ΣΤΕΓ 

112 P LISBOA 05 
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DA 

SAUDE DE LISBOA 
ΣΕΥΠ 

113 P LISBOA 12  UNIVERSIDADE LUSIADA DE LISBOA  ΣΕΥΠ 

114 P PORTO 05 INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO ΣΔΟ, ΣΤΕΦ 

115 P FUNCHAL 03 UNIVERSIDADE DA MADEIRA ΣΤΕΦ 

116 P VILA-RE 01 
UNIVERSITY OF TRAS-OS-MONTES E ALTO 

DOURO (UTAD) 
ΣΤΕΦ 

Romania 

117 RO BRASOV 01 TRANSILVANIA UNIVERSITY OF BRASOV  ΣΤΕΦ 

118 RO GALATI 01 
UNIVERSITE "DUNAREA DE JOS" DIN 

GALATI 
ΣΤΕΦ 

Slovakia 

119 SK TRNAVA 01 TRANAVA UNIVERSITY IN TRNAVA ΣΕΥΠ 

Slovenia 

120 SI KOPER 03 UNIVERSITY OF PRIMORSKA ΣΕΥΠ 

Spain 

121 E BARCELO 03 
UNIVERSITAT POLITECNICA DE 

CATALUNYA (UPC) 
ΣΤΕΦ 

122 E BILBAO 01 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO ΣΤΕΦ 
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ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ BILATERAL AGREEMENTS 

  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ERASMUS 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛH ΤΟΥ ΤΕΙ 

ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ 

123 E CIUDAR 01 UNIVERSIDAD DE CASTILLA  -LA MANCHA 
ΣΔΟ,ΣΤΕΓ,   

ΣΤΕΦ, ΣΕΥΠ 

124 E CORDOBA 01 UNIVERSIDAD DE CORDOBA ΣΤΕΦ, ΣΤΕΓ 

125 E GRANADA 01 UNIVERSIDAD DE GRANADA ΣΕΥΠ, ΣΔΟ 

126 E LLEIDA 01 UNIVERSITAT DE LLEIDA ΣΤΕΓ 

127 E MADRID 03 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID ΣΕΥΠ 

128 E OVIEDO01 UNIVERSIDAD DE OVIEDO ΣΕΥΠ 

129 E VALENCI   01 UNIVERSIDAD DE VALENCIA ΣΔΟ, ΣΕΥΠ 

130 E VALENCI 02 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA ΣΤΕΦ 

131 E VALLADO 01 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID ΣΤΕΦ 

Sweden 

132 S UMEA 01 UMEA UNIVERSITY,  ΣΕΥΠ 

133 S UPPSALA 02 
SWEDISH UNIVERSITY OF AGRICULTURAL 

SCIENCES  
ΣΤΕΓ 

Turkey 

134 TR ANKARA 01 ANKARA UNIVERSITY  ΣΤΕΦ, ΣΤΕΓ 

135 TR ANTALYA 01 AKDENIZ UNIVERSITY ΣΤΕΓ 

136 TR BURSA 01 ULUDAG UNIVERSITY  ΣΤΕΦ, ΣΤΕΓ 

137 TR HATAY 01 MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY  ΣΔΟ 

138 TR IZMIR 02 EGE UNIVERSITY ZIRAAT FAKULTESI ΣΤΕΓ 

139 TR ISTANBU 08 BAHCESEHIR UNIVERSITY ΣΔΟ 

140 TR KOCAELI 02 KOCAELI UNIVERISTESI ΣΤΕΦ 

UK 

141 UK LUTON  02 UNIVERSITY OF BEDFORDSHIRE ΣΤΕΦ 

142 UK BELFAST 01 The QUEEN'S UNIVERSITY OF BELFAST  ΣΤΕΦ 

143 UK CRANFIE 01 CRANFIELD UNIVERSITY ΣΤΕΓ 

144 UK DERBY 01 UNIVERSITY OF DERBY  ΣΤΕΦ 

145 
UK GLASGOW 

08 
GLASGOW CALEDONIAN UNIVERSITY ΣΤΕΦ 

146 UK LANCAST 01 LANCASTER UNIVERSITY ΣΔΟ 

147 
UK LONDON 

093 
ROEHAMPTON UNIVERSITY  ΣΔΟ,ΣΤΕΦ 

148 
UK LOUGHBO 

01 
LOUGHBOROUGHT UNIVERSITY  ΣΤΕΦ 
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ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ BILATERAL AGREEMENTS 

  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ERASMUS 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛH ΤΟΥ ΤΕΙ 

ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ 

149 
UK NEWCAST 

01 
UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE ΣΤΕΓ 

150 UK POOLE 01 BOURNEMOUTH UNIVERSITY ΣΤΕΦ 

151 
UK PORTSMO 

01 
UNIVERSITY OF PORTSMOUTH ΣΔΟ,ΣΤΕΦ 

152 UK OXFORD 01 OXFORD UNIVERSITY 
staff mobility 

only 

153 UK LEEDS 02 LEEDS METROPOLITAN UNIVERSITY ΣΔΟ 

154 UK PONTYPR 01 UNIVERSITY OF GLAMORGAN ΣΤΕΦ 

USA 

155 NOT ERASMUS DREXEL UNIVERSITY ΣΤΕΦ 

 

Στον επόμενο πίνακα φαίνονται συνοπτικά οι δραστηριότητες του προγράμματος LLP-ERASMUS για τα 

έτη 2009-2013. Παραστατικές απεικονίσεις της διεθνούς κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού είναι 

τα γραφήματα που ακολουθούν τον Πίνακα. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS 

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Αριθμός υπαλλήλων 5 3 2 4 5 5 5 

Εκπαιδευτικά 

προγράμματα  

ERASM

US & 

DAAD 

ERASMUS 

& DAAD 

ERASMU

S & 

DAAD 

ERASMU

S 

ERASMU

S 

ERASMU

S 
ERASMUS 

Φορέας Χρηματοδότησης  
E.E. 

(IKY) & 

DAAD 

E.E. (IKY) 

& DAAD 
E.E. (IKY) 

E.E. 

(IKY) 

E.E. 

(IKY) 

E.E. 

(IKY) 
E.E. (IKY) 

Ύψος προϋπολογισμού 

των προγραμμάτων 

(επιχορηγήσεις ΙΚΥ, ΕΕ 

κ.ά.) σε € 

405.33

5, 54 

455.721, 

37 

322.444,

89 

335.869,

48 

235.474,

88 

317.500,

46 

349.880,7

4 

Αριθμός συνεργαζομένων 

ιδρυμάτων/φορέων 

εξωτερικού 

(Πανεπιστήμια, 

Ερευνητικά Κέντρα κ.ά.) 

155 155 150 150 150 150 150 

Αριθμός μετακινούμενων 

φοιτητών 

(εισερχομένων/εξερχομέν

ων) 

ΕΞΕΡ. ΕΞΕΡ. ΕΞΕΡ. ΕΞΕΡ. ΕΞΕΡ. ΕΞΕΡ. ΕΞΕΡ. 

106 159 111 130 86 122 144 

ΕΙΣ. ΕΙΣ. ΕΙΣ. ΕΙΣ ΕΙΣ ΕΙΣ ΕΙΣ 
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  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

111 109 133 92 125 134 113 

Αριθμός μετακινούμενων 

μελών ΔΕΠ/Διοικητικών 

(Εξερχομένων) 

ΔΕΠ/Ε

Π 
ΔΕΠ/ΕΠ ΔΕΠ/ΕΠ 

ΔΕΠ/Ε

Π 
ΔΕΠ/ΕΠ ΔΕΠ/ΕΠ ΔΕΠ/ΕΠ 

10 16 19 12 8 9 5 

ΔΙΟΙΚ. ΔΙΟΙΚ. ΔΙΟΙΚ. ΔΙΟΙΚ. ΔΙΟΙΚ. ΔΙΟΙΚ. ΔΙΟΙΚ. 

5 10 6 2 5 3 2 

ΣΥΝΟ

ΛΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛ

Ο 

ΣΥΝΟΛ

Ο 

ΣΥΝΟΛ

Ο 

ΣΥΝΟΛ

Ο 
ΣΥΝΟΛΟ 

15 26 25 14 13 12 7 

Αριθμός μετακινούμενων 

μελών ΔΕΠ/Διοικητικών 

(Εισερχομένων) 

ΣΥΝΟ

ΛΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛ

Ο 

ΣΥΝΟΛ

Ο 

ΣΥΝΟΛ

Ο 

ΣΥΝΟΛ

Ο 
ΣΥΝΟΛΟ 

39 29 33 36 33 29 29 

 

0
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Είναι σημαντικό για το ίδρυμα γεγονός ότι ο αριθμός των εισερχόμενων φοιτητών είναι ανάλογος του 

αριθμού των εξερχόμενων φοιτητών. Αυτό καταδεικνύει, πέραν άλλων, την αναγνωρισιμότητα και καλή 

φήμη του ΤΕΙ Κρήτης. 
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Το αντίστοιχο γράφημα για τον αριθμό του μετακινούμενου προσωπικού δείχνει μία σαφή τάση για 

αύξηση του αριθμού των εξερχόμενων, ενδεικτική της εξωστρέφειας, γεγονός σημαντικό για το ΤΕΙ 

Κρήτης. Ο αριθμός των εισερχομένων μελών προσωπικού ξένων Ιδρυμάτων είναι μεγαλύτερος και αυτό 

συνάδει και τον μεγάλο αριθμό εισερχομένων φοιτητών. 

Προτεραιότητα της Διοίκησης και των Σχολών στα επόμενα χρόνια είναι η συνεργασία με ξένα ΑΕΙ για 

την υλοποίηση κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Έτσι θα αξιοποιηθεί και το ότι το ΤΕΙ 

Κρήτης έχει χρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε. για την ανάπτυξη 2 μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. 

Το ένα έχει αντικείμενο τις εφαρμογές της Φυσικής Πλάσματος  και Λέιζερ και ήδη λειτουργεί στο ΤΕΙ 

Κρήτης με τίτλο “Plasma Physics and Laser Applications” (PLAPA). H πλήρης ανάπτυξη του άλλου με 

τίτλο “Organic Electronics and Applications” (OREA) βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα δύο αυτά 

προγράμματα, και όχι μόνο, μπορούν να εξελιχθούν σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα και αυτό 

αποτελεί επιδίωξη του Ιδρύματος, αναφορικά με τις διεθνείς συνεργασίες, στα επόμενα χρόνια. 

 

Συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη 

Η συμβολή στην ανάπτυξη αποτελεί καταστατικά την Τρίτη Αποστολή του Ιδρύματος, μαζί με την 

Εκπαίδευση και την Έρευνα. 

Το ΤΕΙ Κρήτης, με δεδομένη τη σημερινή αναγνώρισή του για την άμεση και ουσιαστική συμβολή του 

στην ανάπτυξη της Περιφέρειας της Κρήτης μέχρι σήμερα, στοχεύει: (1) Στη συνέχιση της επιτελικής 

συμβολής του στη διαμόρφωση των δράσεων της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην περίοδο έως το 2020 στο 

νησί, (2) Στη διεύρυνση της συμμετοχής των επιστημόνων και των Μονάδων του στη διερεύνηση των 

αναγκών της τοπικής παραγωγής και της οικονομίας σε ανάγκες εφαρμοσμένης έρευνας, όπως πχ. τον 

Τουρισμό, στη Γεωργία, στην Ενέργεια, στα Νέα Υλικά και άλλα, (3) Στην ευρύτερη συμμετοχή των 

Μονάδων του στην υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, (4) Στην εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών και 

γνωμοδοτήσεων σε θέματα αιχμής, (5) Στη συμμετοχή του προσωπικού και των φοιτητών του σε 

κοινωνικές δραστηριότητες, με έμφαση στην υποστήριξη ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων και 

τοπικών κοινοτήτων. 

Η Περιφέρεια της Κρήτης αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση σε σχέση με την Ανώτατη Εκπαίδευση και 

την Έρευνα: Η συγκέντρωση ΑΕΙ και ερευνητικών Ιδρυμάτων, σε αριθμό, μέγεθος και ποιότητα, είναι 

δυσανάλογα υψηλή μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, υψηλότερα από τις άλλες περιφέρειες πλην της 

πρωτεύουσας και συμπρωτεύουσας. Αυτό αποτελεί πλεονέκτημα για το ΤΕΙ Κρήτης, εφόσον το Ίδρυμα 

είναι μέρος μιας ευρείας, αλλά γεωγραφικά γειτνιάζουσας ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. Οι 

συνακόλουθες συνεργασίες, ιδιαίτερα στην έρευνα, συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ΤΕΙ, αλλά και 

θέτουν το Ίδρυμα σε συγκεκριμένη θέση δυνατοτήτων και υποχρεώσεων σε σχέση με την άμεση συμβολή 

του στην ανάπτυξη της Κρήτης και ευρύτερα. 

Ο εφαρμοσμένος χαρακτήρας των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών, αλλά και ο εν πολλοίς 

τεχνολογικός και εφαρμοσμένος χαρακτήρας της έρευνας παρέχουν περισσότερες δυνατότητες στο ΤΕΙ 

να ευρεθεί πλησίον των παραγωγικών και λοιπών φορέων της Κρήτης για επίλυση προβλημάτων, για 

βελτιστοποίηση παραγωγικών διαδικασιών, για μεταφορά τεχνογνωσίας, για γνωμοδοτήσεις και μελέτες 

κ.ά.. Το ΤΕΙ Κρήτης, με ή χωρίς συνεργασίες των άλλων Ιδρυμάτων του νησιού έχει αναλάβει και έχει 

ολοκληρώσει με επιτυχία και αποτελεσματικότητα πολύ μεγάλο αριθμό αναπτυξιακών έργων στη 

γεωργία, την ενέργεια, τις νέες τεχνολογίες, τον τουρισμό, την υγεία κ.ά., για ιδιωτικούς και 

συνεταιριστικούς φορείς, για την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση και για τον ευρύτερο δημόσιο 

τομέα. 
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Επιπλέον το ΤΕΙ Κρήτης συνέβαλε στη Διοίκηση και στην υλοποίηση έργων του Πόλου Καινοτομίας 

Κρήτης. Σήμερα συμβάλλει με την ευθύνη του συντονισμού ενός από τους 9 Τομείς του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Καινοτομίας Κρήτης. 

Στη Διοίκηση και το προσωπικό του ΤΕΙ Κρήτης υπάρχει προ πολλού η σταθερή πεποίθηση ότι έχουμε 

ηθική υποχρέωση να μετατρέπουμε τα αποτελέσματα της Έρευνας σε Καινοτομία, δηλαδή στην 

παραγωγή καινοτόμων προϊόντων από τους παραγωγικούς φορείς και σε καινοτόμες διαδικασίες 

παραγωγής. Πέρα από μεμονωμένες, επιτυχείς τέτοιες περιπτώσεις, που συνδέονται με αποτελέσματα 

έρευνας και με στελέχη του Ιδρύματος (εταιρεία spin off, νέα προϊόντα), το τελευταίο διάστημα: 

 Το ΤΕΙ Κρήτης είναι σημαντικός εταίρος (με συμμετοχή στο αρχικό κεφάλαιο και στη διοίκησή 

του) στο νεοϊδρυθέν Business Innovation Centre -BIC, με έδρα τη Ιεράπετρα. Το κέντρο αυτό 

είναι παρόμοιο με τα δύο άλλα ελληνικά BIC και πολλά ευρωπαϊκά. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση έχει ως πρωτεύοντα στόχο τη βελτιστοποίηση της παραγωγής και διάθεσης των 

προϊόντων του Πρωτογενούς Τομέα της Κρήτης και την υποστήριξη νεοφυών καινοτόμων 

επιχειρήσεων για τη διασφάλιση προστιθέμενης αξίας στα γεωργικά και συναφή προϊόντα.. 

 Το ΤΕΙ Κρήτης είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του υπό δημιουργία consortium των ερευνητικών 

φορέων της Κρήτης (Crete Innovation Centre-CRINI) για τη συγκρότηση ενός φορέα ο οποίος, 

με βάση τις διεθνείς σχετικές πρακτικές θα οδηγεί τα αποτελέσματα της έρευνας των Ιδρυμάτων 

της Κρήτης σε καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες, προς όφελος των παραγωγικών φορέων και 

της κοινωνίας του νησιού και ευρύτερα, αλλά και των ίδιων των Ιδρυμάτων. Η συγκρότηση και 

οι σκοποί του υπό δημιουργία φορέα παρουσιάσθηκαν το περασμένο έτος στο Λουξεμβούργο, σε 

ειδική συνάντηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, από την οποία προσδοκάται ότι θα 

προέλθουν σημαντικές χρηματοδοτήσεις. 

 Υπό σχηματοποίηση βρίσκεται πρόταση του ΤΕΙ Κρήτης για τη δημιουργία φορέα, Κέντρου 

Αγροτικής Καινοτομίας, με βάση τις εγκαταστάσεις του Αγροκτήματος του ΤΕΙ στο Ηράκλειο, 

που προορίζεται να προσφέρει υπηρεσίες και να υποστηρίζει την καινοτομία στον Πρωτογενή 

Τομέα της Κρήτης και στα προϊόντα του, στην προστασία και διαχείριση του ευρύτερου 

περιβάλλοντος κ.ά. Η δραστηριότητα αυτή έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον του 

επιχειρηματικού και τραπεζικού τομέα και βέβαια της Περιφέρειας Κρήτης. Στη συγκρότηση και 

λειτουργία του φορέα αυτού σημαντικό ρόλο έχουν οι σχολές του ΤΕΙ με αντικείμενο τη γεωργία, 

τα τρόφιμα, την τεχνολογία και την οικονομία. 

 Επίσης σε εξέλιξη βρίσκεται η ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου στο ΤΕΙ Κρήτης/ 

Εταιρεία Διαχείρισης της Περιουσίας του ΤΕΙ Κρήτης, το οποίο θα προσφέρει πολλαπλές 

δυνατότητες για την αξιοποίηση της υλικής και της άυλης περιουσίας του ΤΕΙ, θα δίδει ευελιξία 

στις παρεμβάσεις του ΤΕΙ σε παραγωγικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες και θα αναλαμβάνει 

την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μας για παραγωγή καινοτομίας. 

 Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ανάπτυξη στην Περιφέρεια Κρήτης αποτελεί η συμφωνία 

όλων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και των Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Κρήτης, με τη 

συνεργασία Επιμελητηρίων και ιδιωτικών εταιρειών για τη δημιουργία Κέντρου Ενεργειακών 

Τεχνολογιών στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο. Στο Κέντρο αυτό θα 

αναπτύσσονται και θα παρουσιάζονται/ εκτίθενται ενεργειακές καινοτομίες από δημόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς, θα γίνονται μετρήσεις και δοκιμές της αποτελεσματικότητας και άλλων 

ιδιοτήτων τους και θα εκπαιδεύονται στις ενεργειακές τεχνολογίες οι προπτυχιακοί και οι 

μεταπτυχιακοί φοιτητές του νησιού και άλλων περιοχών, μαθητές, επαγγελματίες και το ευρύτερο 

κοινό. Οι προδιαγραφές και οι στοχεύσεις του Κέντρο προσδοκάται ότι θα το οδηγήσουν σε 

δράσεις εμβέλειας επιπέδου χώρας και Ανατολικής Μεσογείου. Συντονιστής είναι η Περιφέρεια 

Κρήτης. 
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 Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η δημιουργία κέντρου ανάπτυξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας 

(Hub) στο Ηράκλειο με συνεργασία του ΤΕΙ Κρήτης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας/ 

Τεχνολογικού Πάρκου και του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, σε σημαντικής έκτασης και 

προδιαγραφών κτίριο του τελευταίου. Οι δραστηριότητες του Hub θα περιλαμβάνουν τη διάθεση 

χώρων (co-working spaces) για τις αρχικές συνεργασίες νέων, υπό εκκόλαψη επιχειρηματιών με 

όδευση προς δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων και σε επόμενη φάση, η διάθεση χώρων αρχικής 

δραστηριότητας των επιχειρήσεων με υποστήριξη σύγχρονων προδιαγραφών και πολύ χαμηλό 

κόστος. 

 Στο ΤΕΙ Κρήτης, στα πλαίσια μελετών των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μελετών των 

φοιτητών, αλλά και από την ενεργό συμμετοχή τους στην έρευαν και τις αναπτυξιακές δράσεις 

στο Ίδρυμα, έχουν εμφανισθεί καινοτόμες ιδέες και προϊόντα τα οποία προσείλκυσαν τον 

ενδιαφέρον επιχειρηματιών και εμπεριέχουν, σε πολλές περιπτώσεις εχέγγυα επιτυχούς 

τοποθέτησης στην παραγωγή. Από την άλλη πλευρά η από ετών διδασκαλία μαθημάτων 

επιχειρηματικότητας είναι απαραίτητο να οδηγηθεί εντός του πλαισίου του ΤΕΙ σε ρεαλιστική 

ενθάρρυνση και καθοδήγηση των φοιτητών προς ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος και 

ρεαλιστικής αξιοποίησης των νέων ιδεών και προϊόντων. Στα πλαίσια λοιπόν του 

ανασχεδιασμού των χρήσεων των κτιριακών υποδομών του ΤΕΙ στο Ηράκλειο, στεγασμένοι 

χώροι έκτασης περίπου 200 τ.μ. Πρόκειται να διαμορφωθούν κατάλληλα εντός του 20126 για τη 

δημιουργία ενός ανοικτού Κέντρου Νεανικής Επιχειρηματικότητας. 

 Σημαντική δραστηριότητα με ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη είναι η Δια Βίου Μάθηση. Το 

ΤΕΙ, μετά τη λειτουργία ενός αποτελεσματικού ΚΕΚ προ ετών και την Ίδρυση του Ινστιτούτου 

Δια Βίου Μάθησης, σήμερα έχει σε πλήρη λειτουργία μια καλά οργανωμένη Σχολή Δια Βίου 

Μάθησης. Αντικείμενα αποτελούν οι εκπαιδεύσεις και καταρτίσεις Πτυχιούχων και  άλλων 

επαγγελματιών της Κρήτης, για εξειδίκευση και εκσυγχρονισμό γνώσεων, αλλά και για την 

πιστοποίησή τους σύμφωνα με τα εκάστοτε πρότυπα. Υλοποιούνται σχετικά προγράμματα για 

επιστημονικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό των επιχειρήσεων, των οργανισμών και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα της Κρήτης. Η δραστηριότητα αυτή, με την εξειδικευμένη 

παρακολούθηση των αναγκών της παραγωγής αλλά και την αξιοποίηση ειδικών 

χρηματοδοτήσεων, προσδοκάται ότι θα αυξηθεί σημαντικά, με δεδομένη την έμφαση του 

επόμενου Πλαισίου Στήριξης στο ανθρώπινο δυναμικό. Η ειδική κατάρτιση προσωπικού, 

ιδιαίτερα εντός των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικός μοχλός για τη εισαγωγή 

καινοτομίας στις παραγωγικές διαδικασίες και την προσθήκη επιπλέον προστιθέμενης αξίας στα 

προϊόντα και υπηρεσίες που παράγονται στην Κρήτη. 

Με δεδομένες τις περιοχές οικονομικής δραστηριότητας που έχουν προσδιορισθεί και περιγραφεί για 

την Κρήτη για την περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο της Έξυπνης Εξειδίκευσης (Αγροδιατροφικός 

Τομέας, Πολιτισμός και Τουρισμός, Περιβάλλον και Ενέργεια, Παραγωγή νέας γνώσης) το ΤΕΙ Κρήτης 

έχει ξεκινήσει διαδικασίες προσδιορισμού των τεχνολογικών και άλλων εφαρμοσμένων αντικειμένων 

στις οποίες έχει εργαστήρια, ανθρώπινο δυναμικό, τεχνογνωσία και εμπειρία και έτσι είναι σε θέση να 

συμβάλει με ποικίλες δράσεις στην ανάπτυξη της Κρήτης. Για το σκοπό αυτό το Ίδρυμα βρίσκεται σε 

αμφίδρομη επικοινωνία με τη διοίκηση και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης. Επιπλέον κατά τις 

συνεδριάσεις του Συμβουλίου του Ιδρύματος στις οποίες σταθερό θέμα είναι η πολιτική ανάπτυξης, 

καλείται κάθε φορά ο Διευθυντής των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, ώστε να υπάρχει αδιάλειπτη 

αμφίδρομη ενημέρωση. Για άλλες σχετικές συναντήσεις έχει κληθεί η Διευθύντρια της Ενδιάμεσης 

Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ Κρήτης και έχουν γίνει επί τούτου συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη 

και τους Αντι-Περιφερειάρχες, το πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και διοικητικά στελέχη 

μεγάλων επιχειρήσεων. Εξωτερικό Μέλος στο Συμβούλιο Ιδρύματος του ΤΕΙ Κρήτης είναι και ο 

Υπεύθυνος Ανάπτυξης και Διευθυντής των Σχολών Δια Βίου Μάθησης του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. 
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Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ότι ένα σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων εφαρμοσμένης έρευνας 

και ανάπτυξης και του κύκλου εργασιών του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης συνδέεται με έργα της Περιφέρειας 

και φορέων της Κρήτης, σε λίγες περιπτώσεις με χρηματοδοτήσεις της, με ωφελούμενους τους 

παραγωγικούς φορείς του Πρωτογενή, του Δευτερογενή και του Τριτογενή Τομέα αλλά και του 

ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Στο σκοπό αυτό συμβάλλει και το γεγονός ότι το ΤΕΙ Κρήτης διαθέτει 5 

παραρτήματα σε όλες τις περιοχές της Κρήτης: Αυτό από μια πλευρά αποτελεί μειονέκτημα σε σχέση με 

το μέγεθος και τη διαχείριση των ακαδημαϊκών μονάδων, δίδει όμως το πλεονέκτημα της πραγματικής 

δυνατότητας άμεσων τοπικών παρεμβάσεων του ΤΕΙ για την ανάπτυξη της Κρήτης. 

Στο ΤΕΙ επιπλέον θεωρούμε ότι ιδιαίτερα σημαντική είναι και η άμεση κοινωνική συμβολή χωρίς 

οικονομική διάσταση. Διατηρούμε μια μονάδα για υποστήριξη των μεταναστών στην πόλη του 

Ηρακλείου σε εγκαταστάσεις του Δήμου, και άλλες δύο μονάδες άμεσων κοινωνικών παρεμβάσεων σε 

κωμοπόλεις της ευρύτερης περιοχής. Πολλές εκδηλώσεις και δραστηριότητες του ΤΕΙ, στις 

εγκαταστάσεις του και αλλού, έχουν καθαρά κοινωνικό χαρακτήρα. 

Το ΤΕΙ διαθέτει συχνά τις εγκαταστάσεις του και στα έξι σημεία παροχής εκπαίδευσης στην Κρήτης, για 

χρήση από φορείς και κοινωνικές ομάδες, στις πλείστες περιπτώσεις αδαπάνως για τους χρήστες 

(μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις, αμφιθέατρα και αίθουσες και άλλα). 

Οι επιστήμονες του Ιδρύματος, συχνά με συμμετοχή φοιτητών, εξορμούν σε πάρα πολλές περιπτώσεις 

ετήσια, για διάδοση της υπάρχουσας και παραγόμενης γνώσης σε ποικίλους τομείς, στα ΜΜΕ και σε 

συναντήσεις και εκδηλώσεις, στις πόλεις και στα χωριά της Κρήτης. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Και εδώ κρίνεται απαραίτητο να επισημανθεί ότι οι προϋποθέσεις της Σημείωσης 

στο τέλος της προηγούμενης Ενότητας, «3.1.Αποστολή…» ισχύουν σε κάθε περίπτωση. Η έλλειψη 

πολιτικής του Υπ. Παιδείας, στρατηγικού σχεδιασμού του και συμφωνιών Τετραετούς 

Προγραμματισμού μεταξύ του Ιδρύματος και του Υπ., μαζί με τους αντίστοιχους πόρους, καθιστά 

την επίτευξη πολλών εκ των παραπάνω Στόχων αβέβαια έως αδύνατη. Δυνατότητες μόνο δίδονται 

για επίτευξη στόχων (1) Έρευνας και Καινοτομίας εφόσον χρηματοδοτούνται από πηγές πέραν της 

εκπαιδευτικής χορηγίας, (2) Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών εφόσον και αυτές είναι 

αυτο-χρηματοδοτούμενες, μερικώς ή πλήρως, από πόρους πέραν της εκπαιδευτικής χορηγίας, (3) 

Δια Βίου Μάθησης, εφόσον και πάλι είναι αυτο-χρηματοδοτούμενες, μερικώς ή πλήρως, από 

πόρους πέραν της εκπαιδευτικής χορηγίας και (δ) Προσφοράς τεχνολογικών και αναπτυξιακών 

υπηρεσιών, εφόσον χρηματοδοτούνται από πόρους της Περιφέρειας Κρήτης ή άλλων δημόσιων ή 

και ιδιωτικών φορέων. 

 

Β.3.3. Με ποιο τρόπο οι στρατηγικοί στόχοι του ιδρύματος αναλύονται σε επιμέρους στόχους για τις 

ακαδημαϊκές μονάδες του (Σχολές και Τμήματα); 

Η περιοδική αναθεώρηση της Πολιτικής του Ιδρύματος γίνεται με πρόσκληση της Διοίκησης για 

συμβολή από τις Σχολές, τις Διευθύνσεις των Διοικητικών Υπηρεσιών και τον Γραμματέα του ΤΕΙ. 

Μετά από επεξεργασία και σύνθεση των προτάσεων, με συνεξέταση των διαθέσιμων μέσων, των 

εξελίξεων και του ευρύτερου περιβάλλοντος, το Προεδρικό Συμβούλιο εισηγείται στη Συνέλευση του 

ΤΕΙ η οποία αποφασίζει το Περίγραμμα Πολιτικής το οποίο προωθεί για σύμφωνη γνώμη στο 

Συμβούλιο του Ιδρύματος.  

Η εξειδίκευση της Πολιτικής σε επιμέρους εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και αναπτυξιακούς στόχους, 

αποτελεί και πάλι αντικείμενο της Συνέλευσης του ΤΕΙ, ως του ανώτατου διοικητικού αλλά και 

αντιπροσωπευτικού Οργάνου του Ιδρύματος. Οι επί μέρους στόχοι για τις ακαδημαϊκές μονάδες 

αναπτύσσονται με κριτήρια ισορροπίας και εφικτότητας και αποστέλλονται δια των Διευθυντών των 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης  
 

 

 

Έκδοση 4
η
 Μάρτιος 2016 – Μέρος Α 

44 

Σχολών προς αυτές. Μετά την όποια ανάδραση, το πλαίσιο των στόχων οριστικοποιείται και αυτοί 

δρομολογούνται για εφαρμογή στις Σχολές και τις διοικητικές μονάδες.  

Η επίτευξη των στόχων παρακολουθείται από την Διοίκηση η οποία σε συνεργασία με τους τους 

Διευθυντές των Σχολών παρεμβαίνει κατά περίπτωση διορθωτικά ή και εισηγείται στη Συνέλευση τα 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των αποκλίσεων από τους στόχους. Οι Διευθυντές 

και οι Πρόεδροι των Τμημάτων Εκπαίδευσης και αντίστοιχα οι Διευθυντές των ΠΜΣ έχουν την ευθύνη 

της εφαρμογής των αποφάσεων της Συνέλευσης.  

Οι στρατηγικοί στόχοι του ιδρύματος εξειδικεύονται για τις ακαδημαϊκές του μονάδες μετά από 

συνεργασία της Διοίκησης του ιδρύματος και της Συνέλευση ΤΕΙ ως ανωτάτου διοικητικού οργάνου, με 

τις διοικήσεις των ακαδημαϊκών μονάδων. Οι μονάδες επανεξετάζουν και δυνητικά αναδιαμορφώνουν 

τους ειδικούς τους στόχους σε εξαμηνιαία βάση. Οι νέοι αυτοί στόχοι εξετάζονται και εγκρίνονται από 

τα κεντρικά όργανα του Ιδρύματος σε σχέση με τη συμβατότητά τους με το στρατηγικό σχεδιασμό και 

τους ευρύτερους στόχους του ΤΕΙ Κρήτης ως συνόλου, αλλά και σε σχέση με την εφικτότητά τους σε 

κάθε μονάδα αναφορικά με τους διαθέσιμους και τους αντικριζόμενους παντοειδείς πόρους της 

μονάδας και του Ιδρύματος. Παράλληλα εξετάζεται η επίτευξη των στόχων της προηγούμενης περιόδου, 

και οι λόγοι για τους οποίους κάποιοι στόχοι δεν επιτεύχθηκαν μερικά ή συνολικά, με σκοπό την 

ορθολογικότερη στοχοθέτηση για την επόμενη περίοδο. 

Το ΤΕΙ Κρήτης θεωρεί ότι η βασική λειτουργική μονάδα για την υλοποίηση της καταστατικής 

αποστολής του, της εκπαίδευσης και της έρευνας, είναι η Σχολή. Αυτό βασίζεται στην ανάγκη για 

δημιουργία λειτουργικά αυτοδύναμων ενιαίων περιοχών, που απαρτίζονται από συγγενή επιστημονικά 

πεδία, με στόχο την επιστημονική αλληλεπίδραση, την ακαδημαϊκή συνεργασία και τη συνεξέλιξη σε 

εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο, αλλά και την επιβεβλημένη κοινή αξιοποίηση πόρων (υποδομών, 

ανθρώπινου δυναμικού, κονδυλίων για λειτουργικές δαπάνες κ.ά.). Η λειτουργία σε επίπεδο Σχολής 

είναι επιβεβλημένη και για δύο επιπλέον λόγους: 

1. Η ιδιαίτερα σημαντική μείωση προσωπικού όλων των κατηγοριών τα τελευταία έτη, μαζί με την 

πρόβλεψη ότι θα υπάρξουν ελάχιστες προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού τα επόμενα λίγα 

τουλάχιστον έτη, δεν επιτρέπουν την ανεξάρτητη λειτουργία Τμημάτων, την ανεξάρτητη 

στοχοθέτηση των Τμημάτων κλπ.  

2. Η ενιαία λειτουργία των Σχολών επιτρέπει τη δημιουργία Θεσμοθετημένων Εργαστηρίων με 

επάρκεια προσωπικού κατά περίπτωση. Η διαδικασία θεσμοθέτησης των Εργαστηρίων του 

Ιδρύματος έχει ήδη ολοκληρωθεί από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Κρήτης. 

Στη συνέχεια τα Εργαστήρια αυτά μπορούν να συνεχίσουν τις διαπιστεύσεις τους, με στόχο 

μεταξύ άλλων την προσφορά πολλών πιστοποιημένων υπηρεσιών προς εξωτερικούς φορείς, εις 

όφελος των εμπλεκόμενων φοιτητών, της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας, της 

Περιφερειακής και ευρύτερης ανάπτυξης, αλλά και των πόρων του Ιδρύματος. Με τον τρόπο 

αυτό εκπληρούται και η Τρίτη Αποστολή του Ιδρύματος για άμεση συμβολή στην οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη, παράλληλα με την επαρκή και ποιοτική λειτουργία των Εργαστηρίων στην 

Εκπαίδευση, ιδιαίτερα στη Μεταπτυχιακή και Διδακτορική, και στην Έρευνα. 

Η Σχολή έχει κατά συνέπεια το ρόλο μιας επαρκώς ευρείας λειτουργικής μονάδας. Στο ευρύτερο πλαίσιό 

της υλοποιούνται τα Προγράμματα Σπουδών, Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά, τα οποία διεξάγονται με 

μέριμνα των αντίστοιχων Τμημάτων, εφόσον τα Τμήματα διατηρούνται ως ανεξάρτητες διοικητικές 

μονάδες με βάση την τελευταία σχετική αναθεώρηση (ν. 4176) του βασικού θεσμικού πλαισίου (ν. 4009) 

για την Ανώτατη Εκπαίδευση. 

Στο ΤΕΙ Κρήτης, στις 5 Σχολές του υπάρχουν 13 Τμήματα. Τα 10 από αυτά έχουν κάθε ένα την ευθύνη 

της λειτουργίας ενός ομότιτλου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Δύο άλλα Τμήματα έχουν τη 

μέριμνα δύο αντίστοιχων ομότιτλων Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών και επιπλέον κάθε ένα 
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από αυτά τη μέριμνα υλοποίησης και ολοκλήρωσης ενός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, που 

σύμφωνα με ΠΔ 104/ 2013 του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ, κλείνει το 2018. Το 13
ο
 Τμήμα του Ιδρύματος έχει τη 

μέριμνα υλοποίησης δύο Εισαγωγικών Κατευθύνσεων/ πλήρων Προγραμμάτων Προπτυχιακών 

Σπουδών. Όλα τα Προγράμματα υλοποιούνται με συμβολή ανθρώπινων και άλλων πόρων από 

διαφορετικά Τμήματα εντός των Σχολών και σε κάποιες περιπτώσεις και μεταξύ Σχολών. 

 

Σε σύνοψη: Οι 5 Σχολές του Ιδρύματος, με 13 Τμήματα και 155 Μέλη Μόνιμου Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού σε 13 Τμήματα (από 4 έως181 Μέλη ΕΠ ανά Τμήμα), καλούνται να υλοποιήσουν 16 

Προγράμματα Προπτυχιακών και 9 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η ανεπάρκεια Μόνιμου 

ΕΠ (απαιτείται κατ’ ελάχιστο διπλάσιος αριθμός) επιτείνεται από την ανεπάρκεια κονδυλίων για 

Έκτακτο ΕΠ - η σχετική χρηματοδότηση 2016 επαρκεί για 4 περίπου θέσεις - αλλά και από την τραγική 

ανεπάρκεια πλέον των ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ και του Διοικητικού Προσωπικού. 

 

Επιβεβλημένη είναι λοιπόν η στοχοθεσία, για την εκπλήρωση της αποστολής και την ανάπτυξη του 

Ιδρύματος, σε επίπεδο Σχολής και όχι Τμήματος. Η ανάλυση των στρατηγικών στόχων του Ιδρύματος σε 

επιμέρους στόχους για τις ακαδημαϊκές μονάδες, για τα επόμενα 4 έτη, δίδεται παρακάτω για τις 5 

Σχολές του ΤΕΙ Κρήτης. Η στοχοθεσία αυτή σε ελάχιστες περιπτώσεις εξειδικεύεται, σε μικρό μόνο 

βαθμό, σε επίπεδο Τμήματος/ Προγράμματος Σπουδών. 

 

1. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών 

1.1. Προπτυχιακή Εκπαίδευση. Για τη Σχολή και τα τρία Τμήματά της, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 

Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής, και τα ομότιτλα Προγράμματα 

Προπτυχιακών Σπουδών, μέσα από μια διαδικασία επανεξέτασης των Προγραμμάτων και της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, στόχους αποτελούν:  

- Η αριστεία των σπουδών στο αντικείμενο κάθε Τμήματος/ Προγράμματος Σπουδών, με 

πιστοποιούμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα (Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων) που θα 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του επερχόμενου Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, για την απόδοση 

στους Πτυχιούχους, όπως σε αυτό προβλέπεται, της δυνατότητας άσκησης των αντίστοιχων 

Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων βάσει των απαιτούμενων, πιστοποιούμενων Προσόντων. 

- Το ολοκληρωμένο θεωρητικό υπόβαθρο των θετικών επιστημών και του τεχνολογικού αντικειμένου σε 

κάθε Πρόγραμμα Σπουδών, μαζί με εκπαιδευτικές διαδικασίες εμπέδωσης των γνώσεων και 

ενεργητικής μάθησης με εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις πράξης, επισκέψεις σε επαγγελματικούς 

χώρους, μελέτες περιπτώσεων, επιλύσεις πραγματικών προβλημάτων εφαρμογής, ομαδικές και ατομικές 

εργασίες. 

- Η διαμόρφωση Επιστημόνων-Πολιτών, μέσα από αντικείμενα Παιδείας και από πολιτισμικές 

δραστηριότητες σε επίπεδο Σχολής και Ιδρύματος. 

- Η συνεργασία με άλλες Σχολές του Ιδρύματος και άλλα Ιδρύματα, για βελτίωση του περιεχομένου των 

σπουδών και για συν-αξιοποίηση πόρων με σκοπό τις οικονομίες κλίμακας. 

- Η συνεργασία με παραγωγικές μονάδες και φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για την 

άσκηση των φοιτητών στα πλαίσια μαθημάτων επαγγελματικού χαρακτήρα, αλλά για την Πρακτική 

Άσκηση, σε συνθήκες πραγματικού επαγγελματικού περιβάλλοντος. 

- Η ρεαλιστική εξέταση της αναγκαιότητας αλλά και των διαθέσιμων σχετικών πόρων για τη 

διαμόρφωση Πρότασης Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών σε αντικείμενα πετρελαίου και φυσικού 
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αερίου, με την προοπτική άμεσων εξελίξεων στον Τομέα αυτόν στην Κρήτη και τη συνακόλουθη ανάγκη 

για αποφοίτους με εξειδικευμένα αντικείμενα σπουδών. 

- Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων (το 

οποίο με βάση το ΠΔ 104/2013 -Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» ολοκληρώνει τη λειτουργία το 2018) με τη συμβολή 

των άλλων τριών Τμημάτων της Σχολής. Ας σημειωθεί επιπλέον ότι σταθερό στόχο της Σχολής και του 

Ιδρύματος αποτελεί η αλλαγή της σχετικής πρόβλεψης του ΠΔ 104/ 2013 και η συνέχιση των σπουδών 

του Τμήματος πέραν του 2018, ως αναπόσπαστου συνθετικού μέρους των σπουδών σε μια Σχολή με 

πλήρεις σπουδές Μηχανικών, όπως η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης. 

1.2. Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση. Στη Σχολή λειτουργούν επιτυχημένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών από τα οποία δύο αυτόνομα εντός της Σχολής (Πληροφορική και Πολυμέσα και Προηγμένα 

Συστήματα Παραγωγής Αυτοματισμού και Ρομποτικής), ένα αυτόνομο σε συνεργασία με τη Σχολή 

Εφαρμοσμένων Επιστημών (Ενεργειακά Συστήματα), ένα ακόμη αυτόνομο σε συνεργασία με τη Σχολή 

Διοίκησης και Οικονομίας (Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς) και ένα σε ισότιμη συνεργασία με 

το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος). 

Επίσης η Σχολή στοχεύει στην ενδελεχή αξιολόγηση των αναγκών για ένα νέο ΜΠΣ σε θέματα 

πετρελαίου - φυσικού αερίου, στοχεύοντας στην ανάπτυξη του Προγράμματος σε συνεργασία με ξένα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

1.3. Διδακτορικές Σπουδές. Η Σχολή συνεργάζεται με τις άλλες Σχολές του Ιδρύματος με στόχο τη 

διεκδίκηση της επίσημης εκπόνησης Διδακτορικών Σπουδών και της απονομής των Διδακτορικών 

Τίτλων από το Ίδρυμα, μετά από αξιολόγηση από την ΑΔΙΠ ή άλλο αρμόδιο φορέα, των υποδομών, του 

ανθρώπινου δυναμικού, της έρευνας και ιδιαίτερα της ιστορίας εκπόνησης διδακτορικής έρευνας από 

πολλών ετών στη Σχολή και στο Ίδρυμα.  Η διαδικασία της διεκδίκησης έχει ολοκληρωθεί, για 

συγκρότηση του σχετικού φακέλου μεταξύ των Σχολών, είτε για διεκδίκηση μαζί με τα άλλα ΤΕΙ της 

χώρας δια της Συνόδου των ΤΕΙ είτε και για ανεξάρτητη διεκδίκηση από το ΤΕΙ Κρήτης. Από πλευράς 

της η Σχολή θεωρεί ότι η στόχευσή της αυτή τεκμηριώνεται ειδικά από: 

- Την ιστορία εκπόνησης Διδακτορικής Έρευνας από πλειάδα υποψηφίων διδακτόρων στα Εργαστήριά 

της, η οποία έχει καταλήξει σε πολλούς διδακτορικούς τίτλους που απονεμήθηκαν από ελληνικά και 

ξένα Πανεπιστήμια,  

- Την ιδιαίτερα ισχυρή βάση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της, πέντε μέχρι σήμερα και 

- Το Ερευνητικό Δυναμικό της (ανθρώπινο, υποδομών και ερευνητικών έργων σε εξέλιξη ή 

ολοκληρωμένων). 

1.4. Η διεθνοποίηση των σπουδών. Πέρα από την σημερινή προσφορά ενός Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αγγλική γλώσσα και την οργάνωση πολλών διεθνών Θερινών Σχολείων 

από ετών, η Σχολή στοχεύει στη διεύρυνση των ήδη πολλαπλών διμερών σχέσεων με ξένα Ιδρύματα για 

ανταλλαγές φοιτητών και προσωπικού, σε ερευνητικές και μεταπτυχιακές συνεργασίες με ξένα Ιδρύματα 

και στην προέλκυση περισσότερων ξένων φοιτητών στα Προγράμματά της στην Κρήτη. Στη στόχευσή 

της αυτή η Σχολή υποστηρίζεται από το ιδιαίτερα έμπειρο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ και το 

ευρύτατο Πρόγραμμα ERASMUS+ του Ιδρύματος που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. 

1.5. Δια Βίου Μάθηση. Στο πλαίσιο λειτουργίας της Σχολής Δια Βίου Μάθησης, η Σχολή στοχεύει στη 

συνέχιση της οργάνωσης Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, και στη διεύρυνση των αντικειμένων των 

Προγραμμάτων κατά τις ανάγκες των αποφοίτων και της παραγωγής της Κρήτης και ευρύτερα, έχει δε 

υλοποιήσει κυρίως προγράμματα που αφορούν ενεργειακούς επιθεωρητές. 

1.6. Εκπαίδευση από Απόσταση. Η Σχολή και το ΤΕΙ Κρήτης κρίνουν απαραίτητη την εφαρμογή 

εκπαιδευτικών μεθόδων για εκπαίδευση από απόσταση. Η Σχολή στοχεύει το επόμενο διάστημα στην 
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επιλογή μαθημάτων/ εκπαιδευτικών σπονδύλων που είναι δυνατό να προσφερθούν με τις συναφείς 

μεθόδους, στα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα, αλλά και στα Προγράμματα Δια Βίου 

Μάθησης. 

1.7. Έρευνα. Στην ΣΤΕΦ σήμερα πραγματοποιείται έρευνα υψηλού επιπέδου σε όλους τους τομείς που 

καλύπτονται από τα υφιστάμενα Τμήματα. Υπάρχει ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή των τμημάτων της 

Σχολής σε πληθώρα ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων μέσα από εθνικά, κοινοτικά και διεθνή 

χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Πολύ μεγάλος είναι και ο αριθμός των δημοσιεύσεων των μελών του 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού της ΣΤΕΦ σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Η Σχολή, με δεδομένη την 

εξαιρετική επίδοση των Εργαστηρίων και των επιστημόνων της και τη διεθνή τους αναγνώριση σε 

ποικίλα ερευνητικά αντικείμενα, στοχεύει στη βελτίωση της συνολικής ερευνητικής της επίδοσης σε 

ποσότητα και ποιότητα, σε περισσότερες διακρίσεις των επιστημόνων της και σε διεύρυνση των 

αντικειμένων και των συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

1.8. Συμβολή στην Περιφερειακή Ανάπτυξη. Η Σχολή, με δεδομένη την πολύπλευρη και πολυετή 

εμπειρία της στην προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών (σε πολλές περιπτώσεις πιστοποιημένων) σε 

εξωτερικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, και με σημαντικό πλεονέκτημα τα καλά συγκροτημένα 

εργαστήριά της που έχουν θεσμοθετηθεί και οδεύουν προς διαπιστεύσεις, στοχεύει στη διεύρυνση της 

προσφοράς ευρύτερου φάσματος υπηρεσιών (μετρήσεων και δοκιμών, γνωμοδοτήσεων, συμβολαιακής 

έρευνας, μεταφοράς τεχνογνωσίας κ.ά.) σε θέματα ενέργειας, νέων τεχνολογιών, νέων υλικών με 

εφαρμογές στην ενέργεια κλπ. εις όφελος της Περιφερειακής και ευρύτερης ανάπτυξης της χώρας. 

 

2. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων 

2.1. Προπτυχιακή Εκπαίδευση. Για τη Σχολή και τα δύο λειτουργούντα Τμήματα της Σχολής, 

Τεχνολόγων Γεωπόνων, και Διατροφής και Διαιτολογίας, και τα ομότιτλα Προγράμματα Προπτυχιακών 

Σπουδών, μέσα από μια διαδικασία επανεξέτασης των Προγραμμάτων και της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, στόχους αποτελούν:  

- Η αριστεία των σπουδών στο αντικείμενο κάθε Τμήματος/ Προγράμματος Σπουδών, με 

πιστοποιούμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα (Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων) που θα 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του επερχόμενου Εθνικού Πλαισίου Προσόντων για την απόδοση 

στους Πτυχιούχους, όπως σε αυτό προβλέπεται, της δυνατότητας άσκησης των αντίστοιχων 

Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων βάσει των απαιτούμενων, πιστοποιούμενων Προσόντων. 

- Το ολοκληρωμένο θεωρητικό υπόβαθρο των θετικών επιστημών και του τεχνολογικού αντικειμένου σε 

κάθε Πρόγραμμα Σπουδών, μαζί με εκπαιδευτικές διαδικασίες εμπέδωσης των γνώσεων και 

ενεργητικής μάθησης με εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις πράξης, επισκέψεις σε επαγγελματικούς 

χώρους, μελέτες περιπτώσεων, επιλύσεις πραγματικών προβλημάτων εφαρμογής, ομαδικές και ατομικές 

εργασίες. 

- Η διαμόρφωση Επιστημόνων-Πολιτών, μέσα από αντικείμενα Παιδείας και από πολιτισμικές 

δραστηριότητες σε επίπεδο Σχολής και Ιδρύματος. 

- Η συνεργασία με άλλες Σχολές του Ιδρύματος και άλλα Ιδρύματα, για βελτίωση του περιεχομένου των 

σπουδών και για συν-αξιοποίηση πόρων με σκοπό τις οικονομίες κλίμακας. 

- Η συνεργασία με παραγωγικές μονάδες και φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για την 

άσκηση των φοιτητών στα πλαίσια μαθημάτων επαγγελματικού χαρακτήρα, αλλά για την Πρακτική 

Άσκηση, σε συνθήκες πραγματικού επαγγελματικού περιβάλλοντος. 

- Η ρεαλιστική εξέταση της αναγκαιότητας αλλά και των διαθέσιμων σχετικών πόρων για την έναρξη 

λειτουργίας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στην Τεχνολογία Τροφίμων, λόγω της 
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ιδιαίτερης σημασίας του Τομέα αυτού για την Κρήτη, σε σχέση με την πολύπλευρη παραγωγή τροφίμων 

στο νησί, τον Τουρισμό, την Κρητική Διατροφή και τη συνάφεια με τα λειτουργούντα Τμήματα της 

Σχολής (α) Τεχνολόγων Γεωπόνων με μία εκ των Κατευθύνσεών του, την Ποιότητα και Ασφάλεια 

Τροφίμων και (β) Διατροφής και Διαιτολογίας. Στόχευση της Σχολής αποτελεί αφενός, η σύγκλιση των 

τμημάτων της στην ίδια πόλη, για την καλύτερη ακαδημαϊκή αλληλεπίδραση των μελών της τόσο μεταξύ 

τους αλλά και με τα υπόλοιπα μέλη του Ιδρύματος, αλλά και αφετέρου, ιδιαίτερα η διασφάλιση των 

ελάχιστων πόρων για την αρχική λειτουργία του Τμήματος, και ιδίως 10 μόνιμων Μελών ΕΠ με 

ειδικεύσεις στα αντικείμενα αυτού του Τμήματος και υποδομών με κόστος περίπου 2,5 εκ. €. 

2.2. Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση. Στη Σχολή έχει ξεκινήσει η λειτουργία αυτόνομου ΠΜΣ σε 

αντικείμενα Γεωπονίας με τίτλο «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία». Ήδη 

λειτουργούν η εκ του σύνεγγυς και η εξ αποστάσεως μορφή του με πολλή επιτυχία ενώ έχει εγκριθεί και 

οργανώνεται και η λειτουργία του στην Αγγλική γλώσσα. 

Επίσης η Σχολή στοχεύει στην ενδελεχή αξιολόγηση των αναγκών για την οργάνωση ένα νέου 

διατμηματικού / διασχολικού ΜΠΣ σε θέματα Τεχνολογίας Τροφίμων και Κρητικής Διατροφής, 

στοχεύοντας στην ανάπτυξη του Προγράμματος σε συνεργασία και με άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

2.3. Διδακτορικές Σπουδές. Η Σχολή συνεργάζεται με τις άλλες Σχολές του Ιδρύματος με στόχο τη 

διεκδίκηση της επίσημης εκπόνησης Διδακτορικών Σπουδών και της απονομής των Διδακτορικών 

Τίτλων από το Ίδρυμα, μετά από αξιολόγηση από την ΑΔΙΠ ή άλλο αρμόδιο φορέα των υποδομών, του 

ανθρώπινου δυναμικού, της έρευνας και ιδιαίτερα της ιστορίας της εκπόνησης διδακτορικής έρευνας 

από πολλών ετών στη Σχολή και στο Ίδρυμα. Η διαδικασία της διεκδίκησης έχει ολοκληρωθεί για 

συγκρότηση του σχετικού φακέλου μεταξύ των Σχολών, είτε για διεκδίκηση μαζί με τα άλλα ΤΕΙ της 

Χώρας δια της Συνόδου των ΤΕΙ είτε και για ανεξάρτητη διεκδίκηση από το ΤΕΙ Κρήτης. Από πλευράς 

της η Σχολή θεωρεί ότι η στόχευσή της αυτή τεκμηριώνεται από: 

- Την ιστορία εκπόνησης Διδακτορικής Έρευνας από πλειάδα υποψηφίων διδακτόρων στα Εργαστήριά 

της, η οποία έχει καταλήξει σε πολλούς διδακτορικούς τίτλους που απονεμήθηκαν από ελληνικά και 

ξένα Πανεπιστήμια  

- Την ισχυρή βάση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της, με τον παράλληλο σχεδιασμό και 

νέων ΜΠΣ, καθώς και 

- Το Ερευνητικό Δυναμικό της (ανθρώπινο, υποδομών και ερευνητικών έργων σε εξέλιξη ή 

ολοκληρωμένων). 

2.4. Η διεθνοποίηση των σπουδών. Πέρα από την προσφορά του υπάρχοντος Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αγγλική γλώσσα, που πρόκειται να ξεκινήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο 

2016, η Σχολή στοχεύει στη διεύρυνση των ήδη πολλαπλών διμερών σχέσεών της με ξένα Ιδρύματα της 

Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πανεπιστημίων και Σχολών Επιστημών Ζωής και άλλων, για ανταλλαγές 

φοιτητών και προσωπικού, σε ερευνητικές και μεταπτυχιακές συνεργασίες με ξένα Ιδρύματα και στην 

προέλκυση περισσότερων ξένων φοιτητών στα Προγράμματά της στην Κρήτη. Στη στόχευσή της αυτή η 

Σχολή υποστηρίζεται από το ιδιαίτερα έμπειρο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ και το ευρύτατο 

Πρόγραμμα ERASMUS+ του Ιδρύματος που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. 

2.5. Δια Βίου Μάθηση. Στο πλαίσιο λειτουργίας της Σχολής Δια Βίου Μάθησης, η Σχολή στοχεύει στη 

συνέχιση της οργάνωσης Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, και στη διεύρυνση των αντικειμένων κατά 

τις ανάγκες των αποφοίτων και της παραγωγής της Κρήτης και ευρύτερα έχει υλοποιήσει κυρίως 

προγράμματα που αφορούν την Κατάρτιση & Πιστοποίηση ορθής χρήσης στα γεωργικά φάρμακα. 

2.6. Εκπαίδευση από Απόσταση. Η Σχολή και το ΤΕΙ Κρήτης κρίνουν απαραίτητη την εφαρμογή 

εκπαιδευτικών μεθόδων για εκπαίδευση από απόσταση. Η Σχολή στοχεύει το επόμενο διάστημα στην 

επιλογή μαθημάτων/ εκπαιδευτικών σπονδύλων που είναι δυνατό να προσφερθούν με τις συναφείς 
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μεθόδους σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο, αλλά και στα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης. 

Στο υπάρχον ΜΠΣ αυτό έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται από το τρέχον εξάμηνο σπουδών. 

2.7. Έρευνα. Στη Γεωπονική Σχολή (ΣΤΕΓ-ΤΕΤ), σήμερα πραγματοποιείται έρευνα υψηλού επιπέδου 

σε τομείς που καλύπτονται από τις υφιστάμενες ερευνητικές ομάδες των μελών των Θεσμοθετημένων 

Εργαστηρίων της στα υπάρχοντα Τμήματα της. Υπάρχει υψηλή συμμετοχή των τμημάτων της Σχολής σε 

πληθώρα ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων μέσα από εθνικά, και Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα 

προγράμματα. Αρκετά σημαντικός είναι και ο αριθμός των δημοσιεύσεων των μελών του Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού της Σχολής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Η Σχολή, με δεδομένη την υψηλή επίδοση 

των Εργαστηρίων και των επιστημόνων της και την αναγνώρισή τους σε ποικίλα ερευνητικά 

αντικείμενα, στοχεύει στη βελτίωση της συνολικής ερευνητικής της επίδοσης σε ποσότητα και ποιότητα, 

και σε διεύρυνση των αντικειμένων και των συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

2.8. Συμβολή στην Περιφερειακή Ανάπτυξη. Η Σχολή, με δεδομένη την πολύπλευρη και πολυετή 

εμπειρία της στην προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε εξωτερικούς δημόσιους και ιδιωτικούς 

φορείς, σε επίπεδο Περιφέρειας και Χώρας, σε αντικείμενα του πρωτογενούς τομέα και των τροφίμων, 

και με σημαντικό πλεονέκτημα τα καλά συγκροτημένα εργαστήριά της που πρόσφατα θεσμοθετήθηκαν 

και οδεύουν προς διαπιστεύσεις, στοχεύει στη διεύρυνση της προσφοράς ευρύτερου φάσματος 

υπηρεσιών (μετρήσεων και δοκιμών, γνωμοδοτήσεων, συμβολαιακής έρευνας, μεταφοράς τεχνογνωσίας 

κ.ά.) σε θέματα παραγωγής γεωργικών προϊόντων, ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, διατροφής και 

διαιτολογίας κ.ά. εις όφελος της Περιφερειακής και ευρύτερης ανάπτυξης της χώρας. Με στόχευση στα 

παραπάνω, η Σχολή και η Διοίκηση και το Συμβούλιο Ιδρύματος έχουν επενδύσει σημαντικές 

προσπάθειες σε σύνθεση ιδεών, δυνατοτήτων και διαβουλεύσεων με εξωτερικούς φορείς για την ίδρυση 

ενός Κέντρου Αγροτοδιατροφικής Αριστείας & Καινοτομίας για τον Πρωτογενή Τομέα και τα Τρόφιμα 

στο Αγρόκτημα του ΤΕΙ Κρήτης, με στόχο την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της γεωργικής 

παραγωγής της Κρήτης και της εγγυημένης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων. Προσδοκάται για 

τη στόχευση αυτή η ένταξη της Ίδρυσης του φορέα στο Περιφερειακό Πρόγραμμα και η προσέλκυση του 

ενδιαφέροντος ιδιωτών επενδυτών. 

 

3. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας 

3.1. Προπτυχιακή Εκπαίδευση. Η Σχολή έχει τα Τμήματα (α) Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Ηράκλειο, 

του οποίου το Πρόγραμμα Σπουδών έχει δύο Εισαγωγικές Κατευθύνσεις/ πλήρη Προπτυχιακά 

Προγράμματα Σπουδών, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 

και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, (β) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με το ομότιτλο Πρόγραμμα 

Προπτυχιακών Σπουδών και (γ) Διοίκησης Επιχειρήσεων στον Άγιο Νικόλαο, με το επίσης ομότιτλο 

ΠΠΣ. Στο τελευταίο αυτό Τμήμα έχει ανατεθεί με το ΠΔ104/ 2013 (Σχέδιο ΑΘΗΝΑ) και η λειτουργία 

του Τμήματος/ ΠΠΣ Εμπορίας και Διαφήμισης που λειτουργεί στην Ιεράπετρα μέχρι το 2018, οπότε και 

κλείνει. Για τη Σχολή και τα Τμήματα αυτά, μέσα από μια διαδικασία επανεξέτασης των Προγραμμάτων 

ΠΣ και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στόχους αποτελούν:  

- Η αριστεία των σπουδών στο αντικείμενο κάθε Τμήματος/ Προγράμματος Σπουδών, με 

πιστοποιούμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα (Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων) που θα 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του επερχόμενου Εθνικού Πλαισίου Προσόντων για την απόδοση 

στους Πτυχιούχους της δυνατότητας άσκησης των αντίστοιχων Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων. 

- Το ολοκληρωμένο θεωρητικό υπόβαθρο σε κάθε Πρόγραμμα Σπουδών, μαζί με εκπαιδευτικές 

διαδικασίες εμπέδωσης των γνώσεων και ενεργητικής μάθησης, ασκήσεις πράξης, επισκέψεις σε 

επαγγελματικούς χώρους, μελέτες περιπτώσεων, επιλύσεις πραγματικών προβλημάτων εφαρμογής, 

ομαδικές και ατομικές εργασίες. 
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- Η διαμόρφωση Επιστημόνων-Πολιτών, μέσα από αντικείμενα Παιδείας και από πολιτισμικές 

δραστηριότητες σε επίπεδο Σχολής και Ιδρύματος. 

- Η συνεργασία με άλλες Σχολές του Ιδρύματος και άλλα Ιδρύματα, για βελτίωση του περιεχομένου των 

σπουδών και για συν-αξιοποίηση πόρων με σκοπό τις οικονομίες κλίμακας. 

- Η συνεργασία με παραγωγικές μονάδες και φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για την 

άσκηση των φοιτητών στα πλαίσια μαθημάτων επαγγελματικού χαρακτήρα, αλλά για την Πρακτική 

Άσκηση, σε συνθήκες πραγματικού επαγγελματικού περιβάλλοντος. 

- Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης (το 

οποίο με βάση το ΠΔ 104/ 2013 -Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» ολοκληρώνει τη λειτουργία το 2018) με τη συμβολή 

των άλλων τριών Τμημάτων της Σχολής. Ας σημειωθεί επιπλέον ότι σταθερό στόχο της Σχολής και του 

Ιδρύματος αποτελεί η αλλαγή της σχετικής πρόβλεψης του ΠΔ 104/ 2013 και η συνέχιση των σπουδών 

του Τμήματος πέραν του 2018, ως αναπόσπαστου συνθετικού μέρους των σπουδών μιας Σχολή με ένα 

συνεκτικό πλαίσιο σπουδών Διοίκησης και Οικονομίας, όπως η ΣΔΟ του ΤΕΙ Κρήτης. 

3.2. Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση. Η Σχολή στοχεύει στη συνέχιση της λειτουργίας του από ετών 

ιδιαίτερα επιτυχημένου και αναγνωρισμένου ΠΜΣ στη «Λογιστική και Ελεγκτική». Επιπλέον, η Σχολή 

Δ.Ο. σε συνεργασία με τη Σχολή Τ.Εφ. ξεκίνησαν από το εαρινό εξάμηνο 2016 το νέο ΠΜΣ «Οργάνωση 

και Διοίκηση για Μηχανικούς». 

3.3. Διδακτορικές Σπουδές. Η Σχολή συνεργάζεται με τις άλλες Σχολές του Ιδρύματος με στόχο τη 

διεκδίκηση της επίσημης εκπόνησης Διδακτορικών Σπουδών και της απονομής των Διδακτορικών 

Τίτλων από το Ίδρυμα, μετά από αξιολόγηση από την ΑΔΙΠ ή άλλο αρμόδιο φορέα, των υποδομών, του 

ανθρώπινου δυναμικού της Σχολής και της σχετικής εμπειρίας του, της έρευνας και των ΠΜΣ, ως βάση 

για διδακτορικές Σπουδές. Η διαδικασία της διεκδίκησης έχει ολοκληρωθεί με τη συγκρότηση του 

σχετικού φακέλου μεταξύ των Σχολών, είτε για διεκδίκηση μαζί με τα άλλα ΤΕΙ της Χώρας δια της 

Συνόδου των ΤΕΙ είτε και για ανεξάρτητη διεκδίκηση από το ΤΕΙ Κρήτης.  

3.4. Η διεθνοποίηση των Σπουδών. Η Σχολή στοχεύει στη διεύρυνση των ήδη πολλαπλών διμερών 

σχέσεων με ξένα Ιδρύματα για ανταλλαγές φοιτητών και προσωπικού, σε ερευνητικές και μεταπτυχιακές 

συνεργασίες με ξένα Ιδρύματα και στην προέλκυση περισσότερων ξένων φοιτητών στα Προγράμματά 

της στην Κρήτη. Στη στόχευσή της αυτή η Σχολή υποστηρίζεται από το ιδιαίτερα έμπειρο Τμήμα 

Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ και το ευρύτατο Πρόγραμμα ERASMUS+ του Ιδρύματος που βρίσκεται σε 

πλήρη εξέλιξη. 

3.5. Δια Βίου Μάθηση. Στο πλαίσιο λειτουργίας της Σχολής Δια Βίου Μάθησης, η Σχολή στοχεύει 

στην οργάνωση Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης κατά τις ανάγκες των αποφοίτων και της 

παραγωγής της Κρήτης και ευρύτερα, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τον Τουρισμό. 

3.6. Εκπαίδευση από Απόσταση. Η Σχολή και το ΤΕΙ Κρήτης κρίνουν απαραίτητη την εφαρμογή 

εκπαιδευτικών μεθόδων για εκπαίδευση από απόσταση. Η Σχολή στοχεύει το επόμενο διάστημα στην 

επιλογή μαθημάτων/ εκπαιδευτικών σπονδύλων που είναι δυνατό να προσφερθούν με τις συναφείς 

μεθόδους, στα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα, αλλά και στα Προγράμματα Δια Βίου 

Μάθησης. 

3.7. Έρευνα. Η Σχολή στοχεύει στη βελτίωση της συνολικής ερευνητικής της επίδοσης σε ποσότητα και 

ποιότητα, και σε διεύρυνση των αντικειμένων και των συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Προς την κατεύθυνση αυτή δραστηριοποιούνται ήδη τα τρία θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια της 

Σχολής: «Επιχειρηματικής Ευφυΐας», «Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας» και «Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής Διοίκησης¨. 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης  
 

 

 

Έκδοση 4
η
 Μάρτιος 2016 – Μέρος Α 

51 

3.8. Συμβολή στην Περιφερειακή Ανάπτυξη. Η Σχολή, στοχεύει στη διεύρυνση της προσφοράς 

υπηρεσιών σε θέματα Τουρισμού, οικονομίας και Διοίκησης εις όφελος της Περιφερειακής και 

ευρύτερης ανάπτυξης της χώρας.  Ανάλογες δράσεις αναλαμβάνονται από τα τρία προαναφερθέντα 

ερευνητικά εργαστήρια της Σχολής. 

 

4. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 

4.1. Προπτυχιακή Εκπαίδευση. Η Σχολή αποτελείται από τα Τμήματα Νοσηλευτικής και Κοινωνικής 

Εργασίας, με τα ομότιτλα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών. Το Τμήμα Νοσηλευτικής εφαρμόζει 

από τον Σεπτέμβριο 2015 νέο πρόγραμμα σπουδών. Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας εφαρμόζει 

τροποποιημένο πρόγραμμα σπουδών από τον Φεβρουάριο 2016 . Και τα δύο Τμήματα για τις αλλαγές 

των ΠΠΣ έλαβαν υπόψη τις προτάσεις των αξιολογητών της εξωτερικής αξιολόγησης των τμημάτων . 

Οι στόχοι των προγραμμάτων σπουδών είναι:  

- Η αριστεία των σπουδών στο αντικείμενο κάθε Τμήματος/ Προγράμματος Σπουδών, με 

πιστοποιούμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα (Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων) που θα 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του επερχόμενου Εθνικού Πλαισίου Προσόντων για την απόδοση 

στους Πτυχιούχους, όπως σε αυτό προβλέπεται, της δυνατότητας άσκησης των αντίστοιχων 

Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων βάσει των απαιτούμενων, πιστοποιούμενων Προσόντων. 

- Το ολοκληρωμένο θεωρητικό υπόβαθρο σε κάθε Πρόγραμμα Σπουδών, μαζί με εκπαιδευτικές 

διαδικασίες εμπέδωσης των γνώσεων και ενεργητικής μάθησης, ασκήσεις πράξης, επισκέψεις σε 

επαγγελματικούς χώρους νοσηλείας-πρόληψης  και κοινωνικής φροντίδας, μελέτες περιπτώσεων, 

επιλύσεις πραγματικών προβλημάτων εφαρμογής, ομαδικές και ατομικές εργασίες. 

- Η διαμόρφωση Επιστημόνων-Πολιτών, μέσα από αντικείμενα Παιδείας και από πολιτισμικές 

δραστηριότητες σε επίπεδο Σχολής και Ιδρύματος. 

- Η συνεργασία με άλλα Τμήματα του Ιδρύματος, με άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα του 

εσωτερικού και του εξωτερικού με στόχο την προαγωγή των σπουδών και των επιστημών Νοσηλευτικής 

και Κοινωνικής Εργασίας ,αλλά παράλληλα και τη συν-αξιοποίηση πόρων με σκοπό τις οικονομίες 

κλίμακος. 

 - Η συνεργασία με μονάδες και φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, στην υγεία και την 

κοινωνική φροντίδα, με σκοπό τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, 

αλλά και τη διατήρηση και εξέλιξη δικτύου συνεργασιών για την άσκηση των φοιτητών  σε συνθήκες 

πραγματικού επαγγελματικού περιβάλλοντος.  

-Τα προγράμματα σπουδών και των δύο τμημάτων ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας. 

4.2. Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση. Η Σχολή θα συνεχίσει να συμπράττει από κοινού με τα Τμήματα 

(α)Ιατρικής και (β) Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης, στο ΠΜΣ του ΕΚΠΑ με τίτλο 

«Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου». Το Τμήμα 

Νοσηλευτικής έχει προτείνει τη δημιουργία ΜΠΣ με τίτλο «Προηγμένη κλινική πρακτική στις Επιστήμες 

υγείας», σε συνεργασία και με το ΕΚΠΑ  (Τμήμα Νοσηλευτικής) και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας το 

αμέσως επόμενο διάστημα θα προτείνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην κοινωνική εργασία με τίτλο 

«Κοινωνική εργασία και Οικογένεια σε κρίση». Μέλη ΕΠ της Σχολής διδάσκουν σε μεταπτυχιακά 

προγράμματα σπουδών άλλων ιδρυμάτων, όπως το ‘Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας’ 

του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας, με τίτλο «Ψυχική Υγεία» κ.ά. 

4.3. Διδακτορικές Σπουδές. Η Σχολή συνεργάζεται με τις άλλες Σχολές του Ιδρύματος με στόχο τη 

διεκδίκηση της επίσημης εκπόνησης Διδακτορικών Σπουδών και της απονομής των Διδακτορικών 
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Τίτλων από το Ίδρυμα, μετά από αξιολόγηση από την ΑΔΙΠ ή άλλο αρμόδιο φορέα, των υποδομών και 

του ανθρώπινου δυναμικού της Σχολής. Η διαδικασία της διεκδίκησης από το Ίδρυμα έχει ολοκληρωθεί 

με τη συγκρότηση του σχετικού φακέλου μεταξύ των Σχολών, είτε για διεκδίκηση μαζί με τα άλλα ΤΕΙ 

της Χώρας δια της Συνόδου των ΤΕΙ είτε και για ανεξάρτητη διεκδίκηση από το ΤΕΙ Κρήτης. Μέλη ΕΠ 

της Σχολής συμμετέχουν σε 7μελείς και 3μελείς επιτροπές εκπόνησης και αξιολόγησης διδακτορικών 

διατριβών. 

4.4. Η διεθνοποίηση των σπουδών. Η Σχολή στοχεύει στη διεύρυνση των ήδη πολλαπλών διμερών 

σχέσεων με ξένα Ιδρύματα για ανταλλαγές φοιτητών και προσωπικού, σε ερευνητικές και μεταπτυχιακές 

συνεργασίες με ξένα Ιδρύματα και στην προσέλκυση περισσότερων ξένων φοιτητών στα Προγράμματά 

της στην Κρήτη. Στη στόχευσή  αυτή η Σχολή υποστηρίζεται από το ιδιαίτερα έμπειρο Τμήμα Διεθνών 

Σχέσεων του ΤΕΙ και το ευρύτατο Πρόγραμμα ERASMUS+ του Ιδρύματος που βρίσκεται σε πλήρη 

εξέλιξη. 

4.5. Δια Βίου Μάθηση. Στο πλαίσιο λειτουργίας της Σχολής Δια Βίου Μάθησης, στη Σχολή 

υλοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα   δύο προγράμματα Δια Βίου Μάθησης (ΠΕΓΑ) για τις ανάγκες 

των αποφοίτων και των φορέων της Κρήτης και ευρύτερα. Στα πλαίσια της διά βίου μάθησης 

ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2016 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EDUEVAL με τίτλο «Αξιολόγηση 

Εκπαιδευτών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων». 

4.6. Εκπαίδευση από Απόσταση. Η Σχολή και το ΤΕΙ Κρήτης κρίνουν απαραίτητη την εφαρμογή 

εκπαιδευτικών μεθόδων για εκπαίδευση από απόσταση. Η Σχολή στοχεύει το επόμενο διάστημα στην 

επιλογή μαθημάτων/ εκπαιδευτικών σπονδύλων που είναι δυνατό να προσφερθούν με τις συναφείς 

μεθόδους, στα Προπτυχιακά ή/και Μεταπτυχιακά Προγράμματα, αλλά και στα Προγράμματα Δια Βίου 

Μάθησης. 

4.7. Έρευνα. Η Σχολή στοχεύει στη βελτίωση της συνολικής ερευνητικής  επίδοσης σε ποσότητα και 

ποιότητα, και σε διεύρυνση των αντικειμένων και των συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στη 

Σχολή μόλις ολοκληρώθηκαν (4) ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα Αρχιμήδης ΙΙΙ 

(1.επιδημιολογική μελέτη καταγραφής των προβλημάτων υγείας και η διερεύνηση των αναγκών υγείας 

και παρεμβάσεων αγωγής υγείας στον αγροτικό πληθυσμό της Κρήτης,2.Συμπεριφορές διακινδύνευσης 

για την υγεία σε νέους ενήλικες 3. Η μετάβαση από τη νεότητα στην ενηλικίωση: μια μελέτη σε νέους 

της Κρήτης, 4. Συνομιλία με κινητό κατά την οδήγηση και η επίδρασή της στην οδηγική συμπεριφορά. 

Επίσης μεταξύ 2011-2015 η Σχολή συμμετείχε με άλλες χώρες στην υλοποίηση  (5) Ευρωπαϊκών 

ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων: 1. Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci-Transfer of 

Innovation, 2. Πρόγραμμα COST, 3. Πρόγραμμα YSAV-Executive Agency for Health and 

Consumers,4. 2 Προγράμματα στο πλαίσιο του Daphne III και 5. Πρόγραμμα DG-Mobility and 

Transport-DG MOVE.  

-Παράλληλα, μέλη ΕΠ συμμετέχουν σε ερευνητικές ομάδες σε έργα άλλων ιδρυμάτων, όπως η Μελέτη 

Μητέρας – Παιδιού Κρήτης( Μελέτη ΡΕΑ) το πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακών παραγόντων 

κινδύνου ‘Για την Καρδιά των Γυναικών’, η μελέτη LATO, η μελέτη αξιολόγησης της ποιότητας 

υπηρεσιών υγείας των νοσοκομείων της Κρήτης, στα πλαίσια τριετούς συνεργασίας του τμήματος 

Νοσηλευτικής με την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, κ.ά.  

-Τέλος, έχουν θεσμοθετηθεί (3) ερευνητικά εργαστήρια, ένα στο Τμήμα Νοσηλευτικής, ένα στο Τμήμα 

Κοινωνικής Εργασίας, και ένα δια-Σχολικό στο οποίο συμμετέχουν μέλη και των δυο Τμημάτων, ενώ η 

Σχολή στα πλαίσια της εξωστρέφειας, της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα 

υγείας, κοινωνικής φροντίδας και εθελοντισμού, διενεργεί πλήθος δράσεων και ημερίδων. 

4.8. Συμβολή στην Περιφερειακή Ανάπτυξη. Η Σχολή διαθέτει στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 

εργαστηρίου Τοπικής Κοινοτικής Ανάπτυξης μικρές Μονάδες στις πολίχνες Τύλισσο και Βενεράτο της 

ευρύτερης Περιοχής του Ηρακλείου και στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού εργαστηρίου Διαπολιτισμικής 
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Αγωγής και Δράσης μία μονάδα που ασχολείται με θέματα μεταναστών στο κέντρο της πόλης του 

Ηρακλείου. Οι Μονάδες αυτές στελεχώνονται από προσωπικό και φοιτητές της Σχολής. Στόχος της 

Σχολής και του Ιδρύματος αποτελούν η συνέχιση της λειτουργίας και η ενίσχυση των 3 Μονάδων 

εφόσον υπάρχουν οι σχετικοί πόροι και προϋποθέσεις . 

 -Λειτουργεί Κέντρο Νοσηλευτικής Φροντίδας Συμβουλευτικής και Εκπαίδευσης, το οποίο προσφέρει 

εθελοντικές Νοσηλευτικές Υπηρεσίας καθώς και Εκπαίδευση σε θέματα υγείας .Το κέντρο λειτουργεί σε 

συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου ,την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και την ΕΝΕ (παράρτημα 

Ηρακλείου). 

-Η Σχολή επιπλέον στοχεύει στη διεύρυνση της προσφοράς υπηρεσιών σε εξωτερικούς φορείς, στους 

τομείς των σπουδών  και της εμπειρίας του προσωπικού της, εις όφελος της Περιφερειακής και 

ευρύτερης ανάπτυξης της χώρας. 

 

5. Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών  

5.1. Προπτυχιακή Εκπαίδευση. Για τη Σχολή και τα τρία Τμήματά της, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, 

Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και 

Ακουστικής, και τα ομότιτλα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών, μέσα από μια διαδικασία 

επανεξέτασης των Προγραμμάτων και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στόχους αποτελούν:  

- Η αριστεία των σπουδών στο αντικείμενο κάθε Τμήματος/ Προγράμματος Σπουδών, με 

πιστοποιούμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα (Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων) που θα 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του επερχόμενου Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, για την απόδοση 

στους Πτυχιούχους, όπως σε αυτό προβλέπεται, της δυνατότητας άσκησης των αντίστοιχων 

Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων βάσει των απαιτούμενων, πιστοποιούμενων Προσόντων. 

- Το ολοκληρωμένο θεωρητικό υπόβαθρο των θετικών επιστημών και του τεχνολογικού αντικειμένου σε 

κάθε Πρόγραμμα Σπουδών, μαζί με εκπαιδευτικές διαδικασίες εμπέδωσης των γνώσεων και 

ενεργητικής μάθησης με εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις πράξης, επισκέψεις σε επαγγελματικούς 

χώρους, μελέτες περιπτώσεων, επιλύσεις πραγματικών προβλημάτων εφαρμογής, ομαδικές και ατομικές 

εργασίες. 

- Η διαμόρφωση Επιστημόνων-Πολιτών, μέσα από αντικείμενα Παιδείας και από πολιτισμικές 

δραστηριότητες σε επίπεδο Σχολής και Ιδρύματος. 

- Η συνεργασία με άλλες Σχολές του Ιδρύματος και άλλα Ιδρύματα, για βελτίωση του περιεχομένου των 

σπουδών και για συν-αξιοποίηση πόρων με σκοπό τις οικονομίες κλίμακας. 

- Η συνεργασία με παραγωγικές μονάδες και φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για την 

άσκηση των φοιτητών στα πλαίσια μαθημάτων επαγγελματικού χαρακτήρα, αλλά για την Πρακτική 

Άσκηση, σε συνθήκες πραγματικού επαγγελματικού περιβάλλοντος. 

5.2. Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση. Συνεχίζεται η λειτουργία των ιδιαίτερα επιτυχημένων 

Προγραμμάτων ΜΣ (δύο αυτόνομων εντός της Σχολής και ενός αυτόνομου σε συνεργασία με τη Σχολή 

Τεχνολογικών Εφαρμογών) 

5.3. Διδακτορικές Σπουδές. Η Σχολή συνεργάζεται με τις άλλες Σχολές του Ιδρύματος με στόχο τη 

διεκδίκηση της επίσημης εκπόνησης Διδακτορικών Σπουδών και της απονομής των Διδακτορικών 

Τίτλων από το Ίδρυμα, μετά από αξιολόγηση από την ΑΔΙΠ ή άλλο αρμόδιο φορέα, των υποδομών, του 

ανθρώπινου δυναμικού, της έρευνας και ιδιαίτερα της ιστορίας εκπόνησης διδακτορικής έρευνας από 

πολλών ετών στη Σχολή και στο Ίδρυμα. Η διαδικασία της διεκδίκησης έχει ολοκληρωθεί, για 

συγκρότηση του σχετικού φακέλου μεταξύ των Σχολών, είτε για διεκδίκηση μαζί με τα άλλα ΤΕΙ της 
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Χώρας δια της Συνόδου των ΤΕΙ είτε και για ανεξάρτητη διεκδίκηση από το ΤΕΙ Κρήτης. Από πλευράς 

της η Σχολή θεωρεί ότι η στόχευσή της αυτή τεκμηριώνεται ειδικά από: 

- Την ιστορία εκπόνησης Διδακτορικής Έρευνας από πλειάδα υποψηφίων διδακτόρων στα Εργαστήριά 

της, η οποία έχει καταλήξει σε πολλούς διδακτορικούς τίτλους που απονεμήθηκαν από ελληνικά και 

ξένα Πανεπιστήμια,  

- Την ιδιαίτερα ισχυρή βάση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της, τριών μέχρι σήμερα και 

- Το Ερευνητικό Δυναμικό της (ανθρώπινο, υποδομών και ερευνητικών έργων σε εξέλιξη ή 

ολοκληρωμένων). 

5.4. Η διεθνοποίηση των σπουδών. Πέρα από την σημερινή προσφορά ενός Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών σε ξένη γλώσσα και την οργάνωση πολλών διεθνών Θερινών Σχολείων από 

ετών, η Σχολή στοχεύει στη διεύρυνση των ήδη πολλαπλών διμερών σχέσεων με ξένα Ιδρύματα για 

ανταλλαγές φοιτητών και προσωπικού, σε ερευνητικές και μεταπτυχιακές συνεργασίες με ξένα Ιδρύματα 

και στην προέλκυση περισσότερων ξένων φοιτητών στα Προγράμματά της στην Κρήτη. Στη στόχευσή 

της αυτή η Σχολή υποστηρίζεται από το ιδιαίτερα έμπειρο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ, με 

Παράρτημα στη Σχολή, και το ευρύτατο Πρόγραμμα ERASMUS+ του Ιδρύματος που βρίσκεται σε 

πλήρη εξέλιξη. 

5.5. Δια Βίου Μάθηση. Στο πλαίσιο λειτουργίας της Σχολής Δια Βίου Μάθησης, η Σχολή στοχεύει στη 

συνέχιση της οργάνωσης Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, και στη διεύρυνση των αντικειμένων των 

Προγραμμάτων κατά τις ανάγκες των αποφοίτων και της παραγωγής της Κρήτης και ευρύτερα. 

5.6. Εκπαίδευση από Απόσταση. Η Σχολή και το ΤΕΙ Κρήτης κρίνουν απαραίτητη την εφαρμογή 

εκπαιδευτικών μεθόδων για εκπαίδευση από απόσταση. Η Σχολή στοχεύει το επόμενο διάστημα στην 

επιλογή μαθημάτων/ εκπαιδευτικών σπονδύλων που είναι δυνατό να προσφερθούν με τις συναφείς 

μεθόδους, στα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα, αλλά και στα Προγράμματα Δια Βίου 

Μάθησης. 

5.7. Έρευνα. Η Σχολή, με δεδομένη την εξαιρετική επίδοση των Εργαστηρίων και των επιστημόνων της 

και τη διεθνή τους αναγνώριση σε ποικίλα ερευνητικά αντικείμενα, στοχεύει στη βελτίωση της 

συνολικής ερευνητικής της επίδοσης σε ποσότητα και ποιότητα, σε περισσότερες διακρίσεις των 

επιστημόνων της και σε διεύρυνση των αντικειμένων και των συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο.  

5.8. Συμβολή στην Περιφερειακή Ανάπτυξη. Η Σχολή, με δεδομένη την πολύπλευρη και πολυετή 

εμπειρία της στην προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών (σε πολλές περιπτώσεις πιστοποιημένων) σε 

εξωτερικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, και με σημαντικό πλεονέκτημα τα καλά συγκροτημένα 

εργαστήριά της που πρόσφατα θεσμοθετήθηκαν και οδεύουν προς διαπιστεύσεις, στοχεύει στη διεύρυνση 

της προσφοράς ευρύτερου φάσματος υπηρεσιών (μετρήσεων και δοκιμών, γνωμοδοτήσεων, 

συμβολαιακής έρευνας, μεταφοράς τεχνογνωσίας κ.ά.) σε θέματα ενέργειας, νέων τεχνολογιών, νέων 

υλικών κλπ. εις όφελος της Περιφερειακής και ευρύτερης ανάπτυξης της χώρας. 

 

Β.3.4. Με ποιους τρόπους προσπαθεί το Ίδρυμα να επιτύχει τους στόχους του ακόμη και αν 

παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή; Αναφέρατε τους παράγοντες 

αυτούς. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι καταστατικοί στόχοι του ΤΕΙ Κρήτης είναι η αριστεία στην ποιότητα 

της Προπτυχιακής Εκπαίδευσης, θεωρητικής και τεχνολογικής, η αριστεία στην ποιότητα στις 

Μεταπτυχιακές Σπουδές, η αριστεία στην Έρευνα, η εξωστρέφεια, διεθνοποίηση και η συμβολή στην 

περιφερειακή και ευρύτερη ανάπτυξη.  
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Τα τελευταία χρόνια, τα οικονομικά προβλήματα της χώρας έχουν δράσει ανασταλτικά στην πορεία του 

Ιδρύματος για την επίτευξη των παραπάνω στόχων του. Η Διοίκηση του ΤΕΙ σε όλα τα επίπεδα, με τα 

μονομελή και συλλογικά της όργανα, αλλά και το σύνολο της Κοινότητας του ΤΕΙ, αναλίσκουν μεγάλο 

μέρος του χρόνου και δυναμικής τους για την διαχείριση των προβλημάτων που ανέκυψαν και το 

σχεδιασμό λύσεων για να παραμείνει το ΤΕΙ, κατά το δυνατό, πιστό στην αποστολή του. Για επόμενα 

χρόνια, το ΤΕΙ Κρήτης θεωρεί ότι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του είναι απαραίτητο να προσαρμοσθεί 

στα δυσμενή οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά δεδομένα, με εντατική προσπάθεια για μεθοδική, 

ορθολογική κατανομή και διαχείριση των υπαρχόντων ισχνών πόρων και για αναζήτηση νέων, ώστε να 

είναι σε θέση υλοποιήσει τους στόχους του, όπως αυτοί εξειδικεύουν την καταστατική αποστολή του και 

τις σχετικές πολιτικές του, μέσα από μια συντονισμένη και συλλογική προσπάθεια της Κοινότητας.  

Κυρίαρχο ρόλο στην περιοδική αποτίμηση του έργου του ΤΕΙ και στην επισήμανση αναγκών για 

βελτιωτικές κινήσεις διαδραματίζει ΜΟΔΙΠ, μέσα από τις διαδικασίες της που στοχεύουν στη διαρκή 

αλληλεπίδραση με τα Ακαδημαϊκά Τμήματα, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας της Εκπαίδευσης. 

την ποιότητα. 

Οι κυριότεροι παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στην επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι 

α) Η προοδευτική μείωση του τακτικού προϋπολογισμού λόγω της οικονομικής κρίσης. Η εντελώς 

ανεπαρκής χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών δεν επιτρέπει την αγορά του απαραίτητου 

αναλώσιμου εκπαιδευτικού υλικού, τις επισκευές και συντηρήσεις των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ, που 

είναι ιδιαίτερα απαιτητικές λόγω σκεδασμού τους σε 6 πόλεις κ.ά. 

β) Η ένδεια προσωπικού όλων των κατηγοριών (Διδακτικού, Τεχνικού και Διοικητικού Προσωπικού).Η 

αναστολή πρόσληψης προσωπικού, οι μαζικές αποστρατείες και η ‘διαθεσιμότητα’ έχουν 

ελαχιστοποιήσει τον αριθμό μελών του Μόνιμου Προσωπικού. Ιδιαίτερα η επιβολή του μέτρου της 

‘διαθεσιμότητας’ του διοικητικού προσωπικού όχι μόνο μείωσε περαιτέρω το διοικητικό προσωπικό 

αλλά και έθιξε με έναν επιπλέον τρόπο την αυτονομία του Ιδρύματος και την εμπιστοσύνη του 

προσωπικού του στον Κρατικό Μηχανισμό και στις διαδικασίες αξιολόγησης που κατευθύνονται από 

αυτόν. Το πρόβλημα έλλειψης προσωπικού επιτείνεται από τη λειτουργία του ΤΕΙ σε έξι πόλεις εφόσον 

έτσι δεν είναι δυνατή η βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων. Επιπλέον η ασφυκτική 

οικονομική δυσπραγία δεν επιτρέπει την πρόσληψη επαρκούς έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για 

να βελτιωθεί η αναλογία φοιτητών ανά διδάσκοντα. 

γ) Η μείωση της χρηματοδότησης για έρευνα (μείωση ανταγωνιστικών προγραμμάτων σε εθνικό 

επίπεδο).  

δ) Η γραφειοκρατία της διαχείρισης που επιβάλλουν οι χρηματοδοτικοί φορείς της έρευνας 

εγκεκριμένων και η ιδιαίτερα αργή εκροή των χρηματοδοτήσεων.. 

ε) Οι μεγάλοι αριθμοί των εισακτέων, σε επίπεδα που δεν είναι σε θέση να εκπαιδεύσει με την 

απαραίτητη αρτιότητα και ποιότητα το Ίδρυμα. Ιδιαίτερα λόγω συνεχούς μείωσης των προϋπολογισμών 

του. Η σχετική επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας είναι προσχηματική, και καταδεικνύει την 

ουσιαστική έλλειψη αυτονομίας του Ιδρύματος (και) ως προς την παράμετρο αυτή.  

στ) Η ουσιαστική έλλειψη μέσων και διαδικασιών για τη δημοσιοποίηση και διάχυση του έργου του 

Ιδρύματος: Ενδεικτικός είναι ο ασφυκτικός περιορισμός στις συμμετοχές του Εκπαιδευτικού 

προσωπικού σε συνέδρια λόγω και μη έγκρισης των δαπανών συμμετοχής τους. 

ζ) Η μέχρι σήμερα άρνηση της πολιτείας να επιτρέψει στα ΤΕΙ τη λειτουργία προγραμμάτων τρίτου 

κύκλου σπουδών, η οποία δρα ανασταλτικά στην ανάπτυξη της έρευνας και τη συνεργασία με άλλα ΑΕΙ 

και ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και απαγορευτικά στην ακαδημαϊκή ολοκλήρωση 

των Ιδρυμάτων. 
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η) Η  μέχρι σήμερα χαμηλή αποδοχή της από 15-ετίας θεσμοθετημένης και πλέον καταξιωμένης θέσης 

των ΤΕΙ στην Ανώτατη Εκπαίδευση, από την κοινωνία και τους φορείς του δημόσιου τομέα, με 

αποτέλεσμα τη χαμηλότερη προτίμηση σπουδών στα ΤΕΙ από τους νέους και δυσκολίες στην 

αλληλεπίδραση  με τις τοπικούς φορείς και παραγωγικές επιχειρήσεις σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 

Το ΤΕΙ Κρήτης για να επιτύχει τους προηγούμενα αναφερθέντες στόχους του: 

Διαμορφώνει Πολιτικές Ανάπτυξης και παρακολουθεί την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδιασμού, 

υλοποιώντας δράσεις των στόχων του. Μελετά τα αποτελέσματα και επαναδιατυπώνει στόχους και 

ενέργειες.  

Ειδικότερα: 

α) Για την εξασφάλιση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων: Επισημάνει με εμπεριστατωμένες μελέτες 

προς τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας τις ανάγκες του σε προσωπικό ΕΠ, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., 

Ε.Τ.Ε.Π. διοικητικό προσωπικό, με αφορμή και το νέο οργανόγραμμα του ΤΕΙ., όπως αυτό μελετήθηκε 

από εξωτερικό φορέα με ανάθεση από το Υπ. Παιδείας. Επιπλέον για τον εμπλουτισμό του προσωπικού 

του το ΤΕΙ Κρήτης σε συνεχή βάση αιτείται χρηματοδοτήσεων και υλοποιεί ερευνητικά και αναπτυξιακά 

προγράμματα και προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών προς τρίτους μέσω του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας.  

β) Σε σχέση με το θέμα της αυτονομίας όσον αφορά στον αριθμό εισακτέων: Το ΤΕΙ επισημαίνει 

ετησίως προς τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας τον αριθμό των φοιτητών που έχει τη δυνατότητα να 

εκπαιδεύσει με βάση τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους και τις υποδομές του, ώστε να 

εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης.  

γ) Για την προσέλκυση καλύτερων υποψηφίων φοιτητών: Ενημερώνει σε συνεχή βάση με ποικίλες 

εκδηλώσεις, άλλες ενέργειες και δράσεις δημοσιότητας, την εκπαιδευτική κοινότητα και την ευρύτερη 

κοινωνία για τα Προγράμματα και την ποιότητα των σπουδών του, την έρευνα στο ΤΕΙ και τις ευκαιρίες 

απασχόλησης των Πτυχιούχων  του. Προβάλλει τις διακρίσεις του ΤΕΙ και αριστεία του όπως 

τεκμηριώνεται από την ευδιάκριτη θέση του μεταξύ των ΤΕΙ και συνολικά των ΑΕΙ της χώρας. 

Δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις αριστείας, τις διακρίσεις σε διεθνές επίπεδο, τη επαγγελματική επιτυχία 

των Πτυχιούχων του. 

δ) Προβάλλει τις φοιτητικές παροχές στο ΤΕΙ Κρήτης, με ποιοτικές φοιτητικές εστίες, καθώς και την 

ειδική μέριμνα για την εστίαση των φοιτητών, ειδικά αυτή την περίοδο οικονομικής δυσπραγίας των 

φοιτητών. και επισημαίνει στο Υπουργείο Παιδείας εγγράφως την ανάγκη για αύξηση του αριθμού των 

φοιτητών που σιτίζονται.  

ε) Για την ανεύρεση πόρων για έρευνα: Αναπτύσσει υπηρεσία αναζήτησης εθνικών και διεθνών 

ανταγωνιστικών προγραμμάτων και υποστήριξης υποβολής προτάσεων και διερευνά τις δυνατότητες 

συνεργασίας με την Περιφέρεια Κρήτης και άλλους φορείς για υλοποίηση αναπτυξιακών και άλλων 

προγραμμάτων που θα προάγουν την έρευνα και τις αναπτυξιακές δράσεις. Παράλληλα, επιδιώκει 

συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο, το Ι.Τ.Ε. και άλλους ερευνητικούς φορείς της Κρήτης 

για κοινά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα και γενικότερα για συνεργασία με άλλα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής.  

στ) Για τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν στη διεθνοποίηση: Το ΤΕΙ συμμετέχει στα προγράμματα 

ERASMUS+ με εντεινόμενες δράσεις κινητικότητας και ανταλλαγών προσωπικού και φοιτητών, για 

σπουδές και πρακτική άσκηση, για Εντατικά Προγράμματα κ.ά.. Στους σχεδιασμούς και τις προτάσεις 

του ΤΕΙ περιλαμβάνονται και χώρες εκτός Ε.Ε. Για την αύξηση του αριθμού των εισερχομένων 

αλλοδαπών φοιτητών έχουν δρομολογηθεί δράσεις εντός του Ιδρύματος για αύξηση του αριθμού των 

ξενόγλωσσων ποιοτικών μαθημάτων σε προπτυχιακό επίπεδο. Επίσης, αυξάνεται προοδευτικά ο 

αριθμός των διεθνών ΠΜΣ.  
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ζ) Για την προώθηση της Ποιότητας στη εκπαίδευση και τις λοιπές λειτουργίες του ΤΕΙ, η ΜΟΔΙΠ 

σταθερά επισημαίνει σε όλες τις Μονάδες ότι η αξιολόγηση αποτελεί «εσωτερική υπόθεση» του 

Ιδρύματος που συμβάλλει στη βελτίωση των διαδικασιών και του έργου του. Παράλληλα έχει ξεκινήσει 

στα Ακαδημαϊκά Τμήματα η διαδικασία για την Πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών, που 

αποτελεί ουσιαστικά μία καθοριστική διαδικασία αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Τμημάτων με 

επίκεντρο τα προγράμματα σπουδών τους. Τα οφέλη από την διαδικασία υπερβαίνουν εκείνα της απλής, 

μέχρι σήμερα, αξιολόγησης και της έγκρισης του προγράμματος σπουδών.  

η) To ΤΕΙ έχει θεσμοθετήσει με τα όργανά του το σύνολο του νέου Οργανισμού του Ιδρύματος ο οποίος, 

σε συνδυασμό με τον Εσωτερικό Κανονισμό που ακολουθεί, καθορίζει τις νέες δυνατότητες για την 

οργάνωση των δομών και υπηρεσιών του. Ιδρύματος αλλά και τις λειτουργίες όλων των Μονάδων του 

με στόχο την αρτιότητα και τη βέλτιστη ποιότητα.  

 

Επιπλέον το ΤΕΙ για την επίτευξη των στόχων του: 

- Ενθαρρύνει έντονα και σε τακτική βάση τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να συμμετέχουν στις 

παραπάνω δραστηριότητες, σε ένα πλαίσιο συλλογικής ευθύνης. 

- Διοργανώνει ημερίδες, σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις για την εσωτερική ενημέρωση της 

ακαδημαϊκής του κοινότητας, αλλά και εταίρων του και προσκεκλημένων μελών της ευρύτερης 

κοινωνίας, για το έργο του ΤΕΙ, το όραμα, τις πολιτικές και τις άμεσες στοχεύσεις του. 

- Έχει θεσπίσει βραβεία για τις καλές πρακτικές και για τους συμμετέχοντες και ποικιλοτρόπως 

διακριθέντες εντός και εκτός του Ιδρύματος, στη χώρα ή στο εξωτερικό. 

- Δίδει πρόσθετα κίνητρα στα μέλη του προσωπικού που συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες και 

ιδίως εκείνους που επιτυγχάνουν διακρίσεις (πρόσθετο εξοπλισμό, επί πλέον χρηματοδότηση, 

προτεραιότητα για συμμετοχή σε συνέδρια κλπ). 

- Παρέχει τεχνική υποστήριξη και υποδομές για όσους επιθυμούν να διοργανώσουν ημερίδες, συνέρια 

και λοιπές ενημερωτικές εκδηλώσεις. 

- Αναλαμβάνει την προβολή δημοσιοποίησης και διάχυσης του έργου των Μονάδων και των Μελών 

της Κοινότητας. 

 

Β.3.5. Επιτυγχάνονται οι στόχοι του Ιδρύματος; Με ποιες διαδικασίες ελέγχει το Ίδρυμα ότι 

συμβαίνει αυτό; 

Οι στόχοι του Ιδρύματος επιτυγχάνονται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό βαθμό, ιδιαίτερα αν ληφθούν 

υπόψη οι ραγδαίες μειώσεις των πόρων που παρέχει η Πολιτεία τα τελευταία 7 έτη. Οι στόχοι που η 

υλοποίησή τους έχουν μικρότερη εξάρτηση από τους παρεχόμενους πόρους επιτυγχάνονται σε γενικές 

γραμμές. Αποκλίσεις από τους στόχους μπορούν επιπλέον να εμφανισθούν εξ αιτίας της έλλειψης 

ουσιαστικής αυτονομίας (μολονότι αυτή είναι νομοθετικά περιγεγραμμένη στις ιδρυτικές διατάξεις των 

ΑΕΙ και στο Σύνταγμα) και των αθέμιτων και συχνά αντιφατικών παρεμβάσεων της Πολιτείας, με 

εμφανέστατη κατάλυση του θεσμικού πλαισίου και της δικαιοδοσίας των Οργάνων των ΑΕΙ. 

Το Κρήτης ΤΕΙ  σε συνεχή βάση παρακολουθεί την επίτευξη των στόχων του  

1. Μέσα από τη λειτουργία των ατομικών και συλλογικών Οργάνων του.  

- Για την εκπαίδευση, με τη συνεχή παρακολούθηση της ροής και της αρτιότητάς από του Τομείς 

των Τμημάτων και της ανάδρασης από τα Τμήματα δια των Σχολών προς τη Διοίκηση και τη 
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Συνέλευση του ΤΕΙ. Στοιχεία για την πορεία της εκπαίδευσης παρέχονται σε κάθε ζήτηση από το 

Τμήμα πληροφορικής της Διοίκησης, από τα ψηφιακά αρχεία των φοιτητών. 

- Για την έρευνα και την αναπτυξιακή δραστηριότητα, από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, 

με στοιχεία που παρέχονται από τον ΕΛΚΕ. Σε περιοδική βάση ενημερώνεται η Διοίκηση, η 

Συνέλευση και το Συμβούλιο του ΤΕΙ. 

- Με επί τόπου επισκέψεις των αρμοδίων οργάνων για λειτουργικά θέματα των Μονάδων στο 

Ηράκλειο και στα παραρτήματα. 

- Μέσα από ειδικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται εσωτερικά στο ίδρυμα, όπου οι ακαδημαϊκές 

μονάδες και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας εκθέτουν τις επιδόσεις τους. 

2. Από τις διαδικασίες Εσωτερικής Αξιολόγησης δια της ΜΟΔΙΠ και από τις Εξωτερικές Αξιολογήσεις. 

- Τα Ακαδημαϊκά Τμήματα συντάσσουν κάθε χρόνο την Απογραφική Έκθεση και κάθε τέσσερα έτη 

την έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.  

- Η ΜΟΔΙΠ συντάσσει κάθε δύο χρόνια την Εσωτερική Έκθεση του Ιδρύματος.  

- Τα συμπεράσματα των Εκθέσεων αυτών όπως και των Εξωτερικών Αξιολογήσεων 

αποδελτοποιούνται από την ΜΟΔΙΠ και δρομολογούνται, μαζί με προτάσεις βελτιώσεων στη 

Διοίκηση του Ιδρύματος, στις Σχολές, στα Τμήματα, στις Διοικητικές Υπηρεσίες και στην Επιτροπή 

Ερευνών και τον ΕΛΚΕ. Η παρακολούθηση της δρομολόγησης και υλοποίησης των βελτιώσεων 

αποτελεί έργο των διοικήσεων των Μονάδων και του Ιδρύματος 

- Ειδικά για την ανάγκη αναμόρφωσης των Προγραμμάτων Σπουδών την ευθύνη παρακολούθησης 

της λειτουργίας και δρομολόγησης αλλαγών έχει η Επιτροπή Προγραμμάτων Σπουδών του 

Ιδρύματος, μαζί με τις Επιτροπές Προγράμματος των Τμημάτων.  

 

Β.3.6. Αποτιμήστε την ικανότητα του Ιδρύματος για αλλαγή σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον με σκοπό τη συνεχή βελτίωσή του. 

Ιδιαίτερα σημαντικές παράμετροι στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον του ΤΕΙ Κρήτης, κύρια όσον 

αφορά την εκπαίδευση, την έρευνα και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της Περιφέρεια και της Χώρας 

είναι: 

1. Η έλλειψη της αυτονομίας όπως αυτή προσδιορίζεται πλέον στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Χώρου 

Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, αλλά και καθορίζει τη δυνατότητα ανάπτυξης της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε χώρας, σύμφωνα με δημοσιευμένες σχετικές 

αξιολογήσεις των ορθών και μη πρακτικών στην Ευρώπη και ευρύτερα. 

2. Η έμπρακτη άρνηση της Πολιτείας να αποδώσει στα ΑΕΙ την αυτονομία που επιβάλει το Σύνταγμα 

της χώρας και η κείμενη νομοθεσία, με επανειλημμένες διοικητικές παρεμβάσεις στη λειτουργία και 

μια πανσπερμία νομοθετικών παρεμβάσεων που απαιτούν διοικητική συγκέντρωση για να 

αντιμετωπίζονται. 

3. Οι διαρκείς αλλαγές όχι μόνο στα ποσά των χρηματοδοτήσεων αλλά και στις παραμέτρους 

εγκρίσεων δαπανών, ρυθμού εκταμιεύσεων, η αφαίρεση ταμειακών αποθεμάτων των ΑΕΙ κ.ά. 

4. Οι μεταβαλλόμενες ανάγκες σε κονδύλια εφόσον μειώνεται ο αριθμός των μελών του προσωπικού 

σε άτακτη βάση λόγω διαδοχικών εργασιακών και συνταξιοδοτικών απειλών, ενώ αυξάνεται ο 

αριθμός των φοιτητών. 
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5. Η μηδαμινή χρηματοδότηση της Έρευνας από την Ελληνική Πολιτεία, η οποία όταν δίδεται, λόγω 

ασταθούς θεσμικού πλαισίου και γραφειοκρατίας, απαιτεί μεγάλο κόστος διαχείρισης και έτσι 

μερικά ακυρώνει το σκοπό και απομειώνει το όφελος. 

6. Η επισφαλής κατάσταση των οικονομικών των φορέων του δημόσιου τομέα και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, αλλά και η κακή οικονομική και επιδεινούμενη κατάσταση του επιχειρηματικού 

τομέα καθιστούν την αλληλεπίδραση με την αγορά εργασίας και τη συμβολή του ΤΕΙ στην ανάπτυξη 

ιδιαίτερα προβληματική. 

 

Το ΤΕΙ Κρήτης θεωρεί ότι έχει υποχρέωση να εξετάζει αυτό το αντίξοο και συνεχώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον και αν δρομολογεί λύσεις αντιμετώπισης στων προβλημάτων, ώστε να συνεχίσει να παρέχει 

ποιοτική εκπαίδευση, να διατηρήσει τη διακεκριμένη θέση του στην έρευνα και να τη βελτιώσει και να 

συμβάλει για την ανάπτυξη της Κρήτης και της χώρας, τώρα που τη χρειάζονται περισσότερο από ποτέ. 

Ειδικότερα, το ΤΕΙ: 

- Με μέριμνα της Διοίκησης και των εκπαιδευτικών μονάδων, επανεξετάζει σε συνεχή βάση τις 

μεθόδους εκπαίδευσης σε κάθε Τμήμα και Πρόγραμμα Σπουδών, ώστε να διασφαλίζεται η 

αποτελεσματική μετάδοση και εμπέδωση γνώσης με τις ελάχιστες απαραίτητες εισροές 

ανθρωποωρών προσωπικού και εκπαιδευτικών υλικών χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα της 

εκπαίδευσης. 

- Κάνει παραινέσεις στο Μόνιμο αλλά και στο έκτακτο προσωπικό του για να προσφέρουν 

εκπαιδευτικό έργο πέραν των υποχρεώσεών του. Έτσι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

απασχολούνται σε θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις εργαστηρίου και πράξης και συμβουλευτική 

διδασκαλία για πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες πολύ πέρα από τις ελάχιστες υποχρεώσεις 

τους. Οι Καθηγητές των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στις περισσότερες περιπτώσεις δεν 

αμείβονται 

- Το διοικητικό προσωπικό και το ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ επίσης υπερβαίνει τις ελάχιστες υποχρεώσεις του, 

συχνά πολύ πέραν του ωραρίου του, με μόνο αντάλλαγμα κάποιες ηθικές ανταμοιβές. Έτσι η 

διοικητική λειτουργία του ΤΕΙ όχι μόνο δεν έχει διαταραχθεί ούτε κατά το ελάχιστο, αλλά και 

συνεχώς βελτιώνεται με τις προφανείς ευνοϊκές ωφέλειες στην υποστήριξη των φοιτητών, των 

υπηρεσιών προς τους πολίτες, των καθηγητών και της ερευνητικής και αναπτυξιακής 

δραστηριότητας. 

- Το ερευνητικό προσωπικό, με πλήρη επίγνωση των δυσκολιών για εγχώρια χρηματοδότηση της 

έρευνας, διεκδικεί με επιτυχία ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα από την Ευρώπη και 

ευρύτερα. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές επιτρέπουν την παραγωγή ερευνητικού έργου και τη βελτίωση 

της αξιολόγησης και αναγνωρισιμότητας του Ιδρύματος, τον εμπλουτισμό της εκπαίδευσης με 

δεδομένα αιχμής, την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στο ίδρυμα, το εμπλουτισμό των 

εργαστηρίων με εξοπλισμό και αναλώσιμα υλικά μου μερικά ωφελούν και την εκπαίδευση. 

- Πρόσφατα το ΤΕΙ Κρήτης προχώρηση στη σύμπηξη μεγάλων ερευνητικών ομάδων από μέλη του 

προσωπικού του και συνεργάτες και θεσμοθέτησε, κατά το ισχύον νομικό πλαίσιο με δημοσίευση σε 

ΦΕΚ, 29 Ερευνητικά Εργαστήρια. Αυτά πέρα από την εκπαίδευση, ιδιαίτερα σε μεταπτυχιακό και 

Διδακτορικό επίπεδο, θα  είναι σε θέση να προσφέρουν ποικίλες υπηρεσίες σε εξωτερικούς φορείς 

σε αντικείμενα μετρήσεων, δοκιμών, μελετών και γνωμοδοτήσεων και συμβολαιακής έρευνας. Τα 

οφέλη είναι προφανή: Έσοδα για το Ίδρυμα, ρεαλιστική εκπαίδευση σε τεχνολογικά και άλλα 

αντικείμενα σε σύνδεση με την παραγωγή, διάχυση του έργου του Ιδρύματος κ.ά. 
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- Στο πλαίσιο της αναζήτησης πόρων το Ίδρυμα να επαναλάβει άμεσα την παλαιότερη πρότασή του 

στην Πολιτεία για την ίδρυση Εταιρείας Διαχείρισης της Περιουσίας του ΤΕΙ, σύμφωνα με τις καλές 

πρακτικές άλλων ΑΕΙ της χώρας. Οι υποδομές του ΤΕΙ, όποιες και όποτε δεν χρησιμοποιούνται για 

εκπαίδευση ή έρευνα να μπορούσαν να αποδίδονται σε συμβατές χρήσεις έναντι εσόδων του 

Ιδρύματος, πχ. τα κλειστά και ανοικτά γυμναστήρια, το αγρόκτημα του ΤΕΙ κλπ.. 

- Η Εταιρείας Διαχείρισης της Περιουσίας του ΤΕΙ δυνητικά θα συμβάλει στην αξιοποίηση της άυλης 

περιουσίας του ΤΕΙ (πατέντες κ.ά.), και πάλι για προσπορισμό εσόδων και συμβολή στην παραγωγή 

και την οικονομία. 

- Το ΤΕΙ Κρήτης διαθέτει αμφιθέατρα και άλλους χώρους που μικρή χρηματοδότηση μπορούν να 

ενοποιηθούν σε ένα συνεδριακό κέντρο. Αυτό δυνητικά θα αυξήσει την εξωστρέφεια, τη 

λειτουργικότητα, αλλά και τα έσοδα του ΤΕΙ. 

- Η μίσθωση περιουσίας του ΤΕΙ σήμερα, όπως των κυλικείων κ.ά. Αποφέρει έσοδα για ενίσχυση της 

εκπαίδευσης. 

- Τα ταχέως αναπτυσσόμενα προγράμματα της Σχολής δια Βίου Μάθησης προσφέρουν σημαντικά 

οφέλη στην οικονομία και την  κοινωνία, βελτιώνουν την κοινωνική θέση του Ιδρύματος και 

αποφέρουν εξωτερικούς πόρους για ενίσχυση της τυπικής εκπαίδευσης. 
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Β.4.  Ακαδημαϊκά μεγέθη του Ιδρύματος κατά την τελευταία 5ετία 

Β.4.1 Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ ανά Τμήμα (ανάλυση #1 Γενικού Πίνακα) 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των μελών ΕΠ ανά Τμήμα. 

 Αριθμός μελών ΕΠ ανά Τμήμα  

Τμήμα 2014-2015 2013-2014 2012 - 2013 2011 - 2012 2010 – 2011 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 14 14 10 14 16 

Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 14 19 16 18 19 

Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 18 20 14 14 14 

Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το 

Ηράκλειο 
8 10 11 12 13 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 14 14 15 15 15 

Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τον Άγιο 

Νικόλαο 
5 5 5 5 4 

Τεχνολόγων Γεωπόνων 16 18 18 21 23 

Διατροφής και Διαιτολογίας 4 4 4 4 4 

Κοινωνικής Εργασίας 10 9 8 9 9 

Νοσηλευτικής 11 10 10 13 13 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. 18 18 18 18 19 

Μηχανικών Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος Τ.Ε. 
14 15 15 15 15 

Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και 

Ακουστικής Τ.Ε. 
9 9 9 9 9 

Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών 0 0 18 18 21 

Kέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής 

Αγωγής 
0 0 2 2 3 

Σύνολο 155 165 173 187 197 

 

Αναλυτικοί πίνακες ανά τμήμα παρουσιάζονται στα επισυναπτόμενα παραρτήματα. 

Β.4.2 Άλλοι διδάσκοντες ανά Τμήμα (ανάλυση #2 Γενικού Πίνακα) 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός λοιπών διδασκόντων ανά Τμήμα, εκτός από τα 

μέλη ΕΠ, σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης. 

 Αριθμός λοιπών διδασκόντων ανά Τμήμα  

σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης 

Τμήμα 2014-2015 2013-2014 2012 - 2013 2011 - 2012 2010 – 2011 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 11 12 11 6 17 

Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 16 23 29 29 38 

Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 6 9 19 19 33 

Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το 

Ηράκλειο 
5 10 13 12 17 
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 Αριθμός λοιπών διδασκόντων ανά Τμήμα  

σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης 

Τμήμα 2014-2015 2013-2014 2012 - 2013 2011 - 2012 2010 – 2011 

Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής 
6 5 20 18 36 

Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα 

τον Άγιο Νικόλαο 
6 5 9 7 18 

Τεχνολόγων Γεωπόνων 15 9 20 17 37 

Διατροφής και Διαιτολογίας 10 10 19 18 22 

Κοινωνικής Εργασίας 8 11 23 24 23 

Νοσηλευτικής 11 13 23 21 27 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. 5 5 14 12 20 

Μηχανικών Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος Τ.Ε. 
4 3 6 6 18 

Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας 

και Ακουστικής Τ.Ε. 
16 12 18 12 18 

Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών 0 0 20 18 48 

Kέντρο Ξένων Γλωσσών και 

Φυσικής Αγωγής 
0 0 5 3 12 

Σύνολο 120 127 249 222 384 

 

Αναλυτικοί πίνακες ανά τμήμα παρουσιάζονται στα επισυναπτόμενα παραρτήματα. 

Β.4.3 Φοιτητές ανά Τμήμα: Προπτυχιακοί – Μεταπτυχιακοί - Διδακτορικοί (ανάλυση #8 Γενικού 

Πίνακα) 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών ανά Τμήμα. 

 Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών ανά Τμήμα  

Τμήμα 2014-2015 2013-2014 2012 - 2013 2011 - 2012 2010 – 2011 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 906 979 855 878 945 

Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 1955 2122 1970 1955 2054 

Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 1664 1795 1606 1633 1849 

Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα 

το Ηράκλειο 
1793 1772 1577 1536 2201 

Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής 
3451 3610 3430 3264 3349 

Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα 

τον Άγιο Νικόλαο 
747 734 570 616 695 

Τεχνολόγων Γεωπόνων 1125 1181 1000 966 1512 

Διατροφής και Διαιτολογίας 878 843 741 675 629 

Κοινωνικής Εργασίας 933 1031 911 831 847 
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 Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών ανά Τμήμα  

Τμήμα 2014-2015 2013-2014 2012 - 2013 2011 - 2012 2010 – 2011 

Νοσηλευτικής 796 847 702 663 581 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. 925 919 782 740 713 

Μηχανικών Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος Τ.Ε. 
565 578 452 474 485 

Μηχανικών Μουσικής 

Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. 
1120 1073 962 912 874 

Σύνολο 16858 17484 15558 15143 16734 

Αναλυτικοί πίνακες ανά τμήμα παρουσιάζονται στα επισυναπτόμενα παραρτήματα. 

Β.4.4 Λόγος φοιτητών (#8) ανά μέλος ΔΕΠ/ΕΠ (#1) ανά Τμήμα 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η αναλογία φοιτητών ανά μέλος ΕΠ. 

 Αναλογία φοιτητών ανά μέλος ΕΠ  

Τμήμα 2014-2015 2013-2014 2012 - 2013 2011 - 2012 2010 – 2011 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

Τ.Ε. 
64,7 69,9 85,5 62,7 59,1 

Μηχανολόγων Μηχανικών 

Τ.Ε. 
139,6 111,7 123,1 108,6 108,1 

Μηχανικών Πληροφορικής 

Τ.Ε. 92,4 89,8 114,7 116,6 132,1 

Διοίκησης Επιχειρήσεων με 

έδρα το Ηράκλειο 224,1 177,2 143,4 128,0 169,3 

Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής 246,5 257,9 228,7 217,6 223,3 

Διοίκησης Επιχειρήσεων με 

έδρα τον Άγιο Νικόλαο 149,4 146,8 114,0 123,2 173,8 

Τεχνολόγων Γεωπόνων 70,3 65,6 55,6 46,0 65,7 

Διατροφής και Διαιτολογίας 219,5 210,8 185,3 168,8 157,3 

Κοινωνικής Εργασίας 93,3 114,6 113,9 92,3 94,1 

Νοσηλευτικής 84,8 84,7 70,2 51,0 44,7 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

Τ.Ε. 51,4 51,1 43,4 41,1 37,5 

Μηχανικών Φυσικών Πόρων 

και Περιβάλλοντος Τ.Ε.  40,3 38,5 30,1 31,6 32,3 

Μηχανικών Μουσικής 

Τεχνολογίας και Ακουστικής 

Τ.Ε. 
124,4 119,2 106,9 101,3 97,1 

Μέσος όρος αναλογιών 

Τμημάτων 108,76 104,37 88,98 80,47 84,50 

Αναλυτικοί πίνακες ανά τμήμα παρουσιάζονται στα επισυναπτόμενα παραρτήματα. 
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Γ. Διοίκηση του Ιδρύματος και Στρατηγική Ανάπτυξης 

Γ.1. Στρατηγική οργανωτικής ανάπτυξης 

(i) Όργανα Διοίκησης του Ιδρύματος (προβλεπόμενα ή όχι από τη νομοθεσία, όπως 

υποστηρικτικά/συμβουλευτικά που έχουν θεσμοθετηθεί). Για κάθε όργανο να αναφερθεί η 

σύνθεσή του, καθώς και η προβλεπόμενη και η πραγματική συμμετοχή των φοιτητών σε 

αυτό. 

(ii) Οργανισμοί και κανονισμοί λειτουργίας του Ιδρύματος. Περιγράψτε το επίπεδο 

ομογενοποίησης του Ιδρύματος αναφέροντας τις κύριες αρμοδιότητες που έχουν μεταφερθεί 

στις Σχολές/Τμήματα 

(iii) Συγκεκριμένοι στόχοι και χρονοδιάγραμμα 

 

(i) Όργανα Διοίκησης του Ιδρύματος 

Τα Όργανα του ΤΕΙ Κρήτης (α) κατά τις προβλέψεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (Ν. 4009/11 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), ή (β) μετά από θεσμοθέτηση από τα Όργανα Διοίκησης του ΤΕΙ 

είναι: 

 Συμβούλιο Ιδρύματος, 11μελές. Με 6 εσωτερικά μέλη (Τακτικοί Καθηγητές του ΤΕΙ Κρήτης) 

και 4 εξωτερικά μέλη (Ομότιμός Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης και Αντεπιστέλον 

Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών ως Πρόεδρος, ο Υπεύθυνος Ανάπτυξης του Επιμελητηρίου 

Ηρακλείου, σημαίνον στέλεχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κρήτης και ιδιαίτερα 

επιτυχημένος Πτυχιούχος του ΤΕΙ στον ιδιωτικό Τομέα με διεθνή δραστηριότητα). Σε αυτά 

ανάλογα με τη θεματολογία των συνεδριάσεων κατά νόμο προστίθενται εκπρόσωποι 

εργαζομένων χωρίς δικαίωμα ψήφου. Εκπρόσωπος των φοιτητών δεν συμμετέχει (ως 11
ο
 

Μέλος με δικαίωμα ψήφου) μολονότι υπήρξαν επανειλημμένες προσκλήσεις για ορισμό του 

στους συλλόγους των φοιτητών. Στις συνεδριάσεις συμμετέχει ο Πρόεδρος (Πρύτανης) του ΤΕΙ 

χωρίς δικαίωμα ψήφου. Στις συνεδριάσεις συνήθως συμμετέχουν και οι Αναπληρωτές 

Πρόεδροι, ο Γραμματέας του ΤΕΙ και η Νομική Σύμβουλος (μετά από προσκλήσεις του 

Προέδρου του Συμβουλίου) για εισηγήσεις επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους. Επίσης στις 

πλείστες των συνεδριάσεων έχει συμμετάσχει και ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας 

Κρήτης (μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου). 

 Πρόεδρος (Πρύτανης) του ΤΕΙ. 

 Τρεις Αναπληρωτές Πρόεδροι (Αναπλ. Πρυτάνεις) με ανάθεση καθηκόντων από τον Πρόεδρο 

(Πρύτανη), μετά από γνώμη της Συνέλευσης και έγκριση του Συμβουλίου. 

 Συνέλευση (Σύγκλητος) του ΤΕΙ. Αποτελείται από:(α) τον Πρόεδρο (Πρύτανη), (β) τους 

Αναπληρωτές Προέδρους (Αναπλ. Πρυτάνεις), ατυχώς κατά το Νομικό Πλαίσιο χωρίς 

δικαίωμα ψήφου, (γ) από τους 5 Διευθυντές Σχολών (Κοσμήτορες)και 5 Προέδρους Τμημάτων, 

έναν από κάθε Σχολή ως εκπρόσωπο των Τμημάτων της. (δ) Σε αυτούς ανάλογα με τη 

θεματολογία των συνεδριάσεων προστίθενται εκπρόσωποι εργαζομένων.(ε) Εκπρόσωποι των 

φοιτητών (η νομική πρόβλεψη είναι για έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, έναν 

των μεταπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των υποψήφιων διδακτόρων) δεν 

συμμετέχουν μολονότι υπήρξαν επανειλημμένες προσκλήσεις για ορισμό τους στους συλλόγους 

των φοιτητών. 

 Προεδρικό (Πρυτανικό) Συμβούλιο - ΠΣ. Αποτελείται από τον Πρόεδρο (Πρύτανη), τους 

Αναπληρωτές Προέδρους (Αναπλ. Πρυτάνεις) και τον Γραμματέα του ΤΕΙ. Συγκροτήθηκε από 

τη Συνέλευση (Σύγκλητο) του ΤΕΙ, με ειδική απόφασή της, με αρμοδιότητα την άμεση λήψη 

συγκεκριμένων αποφάσεων πρώτου επιπέδου. Το ΠΣ αναφέρεται στη Συνέλευση (Σύγκλητο) επί 

των αποφάσεών του σε τακτική βάση. 
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 Η Συνέλευση (Σύγκλητος) Ειδικής Σύνθεσης - Σ.Ε.Σ. του Ιδρύματος, η οποία περιλαμβάνει τα 

μέλη Ε.Π. που είναι Μέλη της Συνέλευσης Συγκλήτου) του ΤΕΙ, καθώς και δύο εκπροσώπους 

των μεταπτυχιακών φοιτητών. Η ΣΕΣ είναι αρμόδια για κάθε θέμα διοικητικού ή οργανωτικού 

χαρακτήρα που σχετίζεται με τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Ίδρυμα. Εκπρόσωποι των 

μεταπτυχιακών φοιτητών δεν συμμετέχουν μολονότι υπήρξαν επανειλημμένες προσκλήσεις για 

ορισμό τους.  

 Οι Διευθυντές (Κοσμήτορες) των 5 Σχολών του ΤΕΙ, (1) μετά από εκλογή για πλήρη 4-ετή 

θητεία ή (2) μετά από διορισμό από τον Πρόεδρο (Πρύτανη) του ΤΕΙ, αν η εκλογική διαδικασία 

δεν παρήγε αποτέλεσμα, για ένα έτος. 

 Διεύθυνση (Κοσμητεία) Σχολής. Αποτελείται από τον Διευθυντή (κοσμήτορα), τους Προέδρους 

των Τμημάτων και ένα εκπρόσωπο των φοιτητών. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών (η νομική 

πρόβλεψη είναι για έναν εκπρόσωπο των φοιτητών της Σχολής, χωρίς δικαίωμα ψήφου) δεν 

συμμετέχουν μολονότι υπήρξαν επανειλημμένες προσκλήσεις για ορισμό εκπροσώπων κατά 

Σχολή στους συλλόγους των φοιτητών. 

 Γενική Συνέλευση Σχολής. Αποτελείται από όλο το ΕΠ της Σχολής, καθώς και έναν 

εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των 

μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού 

Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ).Εκπρόσωποι των φοιτητών δεν προβλέπονται 

από το νομικό πλαίσιο. 

 Οι Πρόεδροι των 13 Τμημάτων, (1) μετά από εκλογή για πλήρη θητεία ή (2) μετά από διορισμό 

από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ, αν η εκλογική διαδικασία δεν παρήγε αποτέλεσμα, για ένα έτος. 

 Συνέλευση Τμήματος. Αποτελείται από όλο το Μόνιμο ΕΠ του Τμήματος, έναν εκπρόσωπο, ανά 

κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του 

Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού 

Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών του 

Τμήματος (έναν προπτυχιακό και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή). Οι εκπρόσωποι των φοιτητών 

συμμετέχουν στις πλείστες των περιπτώσεων. 

 Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος. Η ΓΣΕΣ είναι αρμόδια για 

κάθε θέμα διοικητικού ή οργανωτικού χαρακτήρα που σχετίζεται με τις μεταπτυχιακές σπουδές 

στο Τμήμα. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Ε.Π. της Συνέλευσης του 

Τμήματος και δύο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Εκπρόσωποι των 

μεταπτυχιακών φοιτητών δεν συμμετέχουν μολονότι υπήρξαν επανειλημμένες προσκλήσεις για 

ορισμό τους. 

 Υπεύθυνος Τομέα Τμήματος. 

 Γενική Συνέλευση Τομέα Τμήματος. Προεδρεύει ο Υπεύθυνος Τομέα. Αποτελείται από το 

Μόνιμο ΕΠ του Τμήματος και εκπροσώπους των φοιτητών. Στις συνεδριάσεις συμμετέχει και 

το Έκτακτο ΕΠ, καθώς και τα Μέλη των ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Όπως προαναφέρθηκε κατά περίπτωση, στα παραπάνω συλλογικά σώματα προβλέπεται 

συμμετοχή φοιτητών. Όμως οι σύλλογοι των φοιτητών, παρά τις επανειλημμένες έγγραφες και 

προφορικές εκκλήσεις των Προέδρων των σωμάτων σε κάθε περίπτωση, δεν ορίζουν 

εκπροσώπους προβάλλοντας λόγους αντίθεσης για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. 

 Διευθυντής Εργαστηρίου. Εκλέγεται από το ΕΠ κάθε ενός από τα 29 Θεσμοθετημένα 

Εργαστήρια του ΤΕΙ Κρήτης (μετά από Αποφάσεις της Συνέλευσης-Συγκλήτου και δημοσίευση 

σε ΦΕΚ). 
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 Οι Διευθυντές των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

 Οι Συντονιστικές Επιτροπές (Σ.Ε.) των Π.Μ.Σ.. Η ΣΕ απαρτίζεται από μέλη Ε.Π. του 

Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών 

διατριβών και τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την 

παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος. Σε περίπτωση ΠΜΣ από 

περισσότερα του ενός Τμήματα, τη θέση της ΣΕ έχει Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, η οποία 

ορίζεται από τις αντίστοιχες ΓΣΕΣ. 

 Οι Επιτροπές και οι Υπεύθυνοι της Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών στο Επάγγελμα, στα 13 

Τμήματα Εκπαίδευσης. 

 Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας - ΕΛΚΕ), με Ολομέλεια που αποτελείται από 13 εκλεγόμενα μέλη από τα 

13 Τμήματα Εκπαίδευσης, και Εκτελεστική Γραμματεία 7 Μελών της οποίας τα 6 Μέλη 

προέρχονται από την Ολομέλεια και εκλέγονται από αυτήν. Πρόεδρος και στα 2 σώματα είναι 

ex officio ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Αναπλ. Πρύτανης) στον οποίο έχει ανατεθεί από τον 

Πρόεδρο (Πρύτανη) η Προεδρία του ΕΛΚΕ. 

 Τεχνικό Συμβούλιο. Αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο, αποτελούμενο από επτά μέλη που ορίζονται 

με απόφαση του Προέδρου (Πρύτανη). Πέντε από τα μέλη είναι Καθηγητές του ΤΕΙ, ειδικότητας 

Μηχανικού, που ορίζονται από τη (Σύγκλητο). Ένα μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου 

υποδεικνύεται από την Περιφέρεια Κρήτης. Το συμβούλιο διατυπώνει τη γνώμη του για τεχνικά 

θέματα, για την κατασκευή έργων, την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, την 

εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών, όπως και για κάθε τεχνικό θέμα το οποίο 

παραπέμπεται από τη Συνέλευση (Σύγκλητο) ή / και από άλλα αρμόδια όργανα. Στις 

συνεδριάσεις του Τεχνικού Συμβουλίου παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο Προϊστάμενος 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

 Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας. Με 5 Μέλη με αριστίνδην διορισμό από τον Πρόεδρο 

(Πρύτανη), μετά από σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης.  

 Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, η οποία διορίζεται από τον Πρύτανη, με συμμετοχή ΕΠ 

από τις 5 Σχολές του ΤΕΙ.  

 Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος, η οποία διορίζεται από τον Πρύτανη, με συμμετοχή 

ΕΠ από τις 5 Σχολές του ΤΕΙ. 

 Επιτροπή Βιβλιοθήκης, με συμμετοχή Μελών ΕΠ των 5 Σχολών. 

 Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού σε θέματα Πληροφορικής, με συντονισμό από τον Αναπλ. 

Πρόεδρο (Αναπλ. Πρύτανη) επί των Υποδομών και μέλη από τις Σχολές και τις τεχνικές 

υπηρεσίες του Ιδρύματος. 

 Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού και ΕΤΕΠ. 

 Ο Συνήγορος του Φοιτητή. Σκοπός του είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και 

Καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και η τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο 

της ακαδημαϊκής ελευθερίας.  

 Επιτροπή Διά Βίου Μάθησης. Διορίσθηκε από τη Συνέλευση (Σύγκλητο) και επέχει ρόλο 

Κοσμητείας της Σχολής Δια Βίου Μάθησης. Απαρτίζεται από Καθηγητές του ΤΕΙ και εξωτερικά 

στελέχη των επιχειρήσεων και της παραγωγής. 
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 Η Επιτροπή Λέσχης των φοιτητών. Διορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας μετά από εισήγηση 

του Προέδρου (Πρύτανη). Απαρτίζεται από Μέλη ΕΠ και φοιτητές. Είναι αρμόδια για 

αποφάσεις επί των φοιτητικών παροχών σίτισης και στέγασης). 

 Επιτροπή Κλειστού Γυμναστηρίου. Συγκροτείται από τον Πρόεδρο (Πρύτανη) και 

επιλαμβάνεται θεμάτων χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου του ΤΕΙ, των δραστηριοτήτων και 

εκδηλώσεων στους χώρους του και της εκχώρησης χρήσης τους σε εξωτερικούς φορείς και 

ομάδες πολιτών. 

 Σύμβουλοι των φοιτητών. Είναι Μέλη ΕΠ που διορίζονται από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων, 

για εκπαιδευτική-συμβουλευτική υποστήριξη συγκριμένων φοιτητών από κάθε Μέλος ΕΠ, μετά 

από κατανομή των φοιτητών στα Μέλη ΕΠ από κάθε Τμήμα, κατά την εισαγωγή των φοιτητών 

στο Ίδρυμα. 

 Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης. Ιδρύθηκε και υποστηρίζεται από τη 

Διοίκηση. Εποπτεύεται από τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Επιλαμβάνεται 

προσωπικών προβλημάτων φοιτητών και προσωπικού, σε συνεργασία με τα Περιφερειακά 

Νοσοκομεία της Κρήτης. 

 Ιατρείο. Στελεχώνεται με Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό για Πρωτοβάθμια Μέριμνα 

Υγείας στο Ίδρυμα. 

 Παιδικός Σταθμός – Νηπιαγωγείο. Λειτουργεί στο ΤΕΙ Κρήτης, με μέριμνα του Ιδρύματος, σε 

συνεργασία με τις τοπικές Εκπαιδευτικές Αρχές.  

 Πολιτιστικός Σύλλογος των Φοιτητών. Με πλήρες καταστατικό σκοπών και λειτουργίας. 

Συγκροτήθηκε, με νομική υπόσταση, με υποστήριξη της Διοίκησης του ΤΕΙ και επιλαμβάνεται 

θεμάτων πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ψυχαγωγίας των φοιτητών. 

 Σύλλογοι των φοιτητών. Ένας κατά Σχολή (5)και ένας ανά μονο-τμηματικό Παράρτημα (4), με 

πλήρη καταστατικά σκοπών και λειτουργίας.   

(ii) Οργανισμοί και Κανονισμοί Λειτουργίας του Ιδρύματος  

 Ισχύει το Οργανόγραμμα των Διοικητικών Υπηρεσιών - «Οργανισμός»- του ΤΕΙ Κρήτης (ΠΔ 

123/1999). 

 Ως Εσωτερικός Κανονισμός του ΤΕΙ Κρήτης ισχύει και εφαρμόζεται ο Πρότυπος Γενικός 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με το ΠΔ 160/2008.  

 Ισχύει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης, όπως συντάχθηκε από τη 

Διοίκηση σύμφωνα με το ν. 3685/2008, μετά από ευρεία διαβούλευση με την Κοινότητα του ΤΕΙ 

Κρήτης και με άλλα ΤΕΙ της Χώρας, 

 Από την έναρξη ισχύος του Πρότυπου Γενικού Εσωτερικός Κανονισμού Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. 

(ΠΔ 160/2008), με μέριμνα της Διοίκησης και μετά από ευρεία διαβούλευση με την Κοινότητα 

του ΤΕΙ Κρήτης και με άλλα ΤΕΙ της Χώρας, συντάχθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός του ΤΕΙ 

Κρήτης. Το 2010 αυτός είχε εγκριθεί από τη Συνέλευση του ΤΕΙ και είχε αποσταλεί στο 

Υπουργείο Παιδείας, το οποίο όμως ουδέποτε ενέκρινε/ δημοσίευσε σε ΦΕΚ αυτόν τον 

Εσωτερικό Κανονισμό του ΤΕΙ Κρήτης (πιθανότατα επειδή τότε είχε αρχίσει η ανάπτυξη του 

πλαισίου του ν. 4009/2011, ο οποίος έχει τη διπλή πρόβλεψη για χωριστούς Οργανισμό και 

Εσωτερικό Κανονισμό για κάθε ΑΕΙ). Κατά συνέπεια σήμερα ισχύει για το ΤΕΙ Κρήτης ο 

Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός που θέσπισε το Υπουργείο Παιδείας (ΠΔ 160/2008).  

 Σύμφωνα με τον Ν. 4009/ 2011:  
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1. Με μέριμνα της Διοίκησης του ΤΕΙ Κρήτης, από Ομάδα Εργασίας που όρισε η Συνέλευση 

του ΤΕΙ συντάχθηκε ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ», μετά από ευρεία διαβούλευση με την Κοινότητα του ΤΕΙ 

Κρήτης και με άλλα ΑΕΙ της Χώρας, ψηφίσθηκε από τη Συνέλευση (Σύγκλητο) και το 

Συμβούλιο του ΤΕΙ και στάλθηκε ως τελικό Δοκίμιο στο Υπουργείο Παιδείας το Νοέμβριο 

2014. Ο Οργανισμός αυτός δεν έχει εγκριθεί, όπως και των άλλων ΑΕΙ από το Υπουργείο 

Παιδείας, λόγω αλλαγής της πολιτικής ηγεσίας και διαφορετικού σχεδιασμού για τη 

διοίκηση κλπ. των ΑΕΙ. 

2. Με μέριμνα της Διοίκησης του ΤΕΙ Κρήτης, από Ομάδα Εργασίας που όρισε η Συνέλευση 

του ΤΕΙ συντάχθηκε ο νέος Εσωτερικός Κανονισμός του ΤΕΙ Κρήτης κατά ν. 4009/11. 

Αυτός, επίσης μετά από ευρεία διαβούλευση με την Κοινότητα του ΤΕΙ Κρήτης και με 

άλλα ΑΕΙ της Χώρας, ήταν σε στάδιο ολοκλήρωσης στο τέλος του 2014. Ο νέος αυτός 

Εσωτερικός Κανονισμός του ΤΕΙ Κρήτης δεν δόθηκε προς ψήφιση στη Συνέλευση 

(Σύγκλητο) και το Συμβούλιο του ΤΕΙ Κρήτης επειδή έγινε και σε αυτή την περίπτωση 

προφανές από τις αρχές του 2015 ότι, αλλαγής της πολιτικής ηγεσίας, υπήρχε 

διαφορετικός σχεδιασμός για τη διοίκηση κλπ. των ΑΕΙ της Χώρας. 

 Οδηγοί Σπουδών εκδίδονται από τα Τμήματα για κάθε Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδώνκαι 

για κάθε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε ετήσια βάση και κοινοποιούνται στους 

φοιτητές τους και στην ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ Κρήτης με κάθε πρόσφορο 

τρόπο. 

 

Η ομογενοποίηση της διοίκησης και της λειτουργίας του Ιδρύματος 

Αυτές διασφαλίζονται με: 

 τις ιδιαίτερα τακτικές συνεδριάσεις της Συνέλευσης (Συγκλήτου) του Ιδρύματος, συνήθως 

εβδομαδιαίες αλλά και έκτακτα, αν απαιτηθεί, δις της εβδομάδας,  

 τις συναντήσεις σε εβδομαδιαία βάση ή και συχνότερα του Προεδρικού (Πρυτανικού) 

Συμβουλίου για τη εξέταση επειγόντων θεμάτων και για αποφόρτιση της Συνέλευσης ή και για 

προετοιμασία θεμάτων για αυτήν και ώριμη εισήγηση, 

 τις συναντήσεις ειδικών σκοπών των Διευθυντών και ενίοτε όλων των Προϊσταμένων 

Τμημάτων,  

 τις συχνές μετακινήσεις Μελών της Κεντρικής Διοίκησης και του Γραμματέα προς τα 

Παραρτήματα, 

 τις συνεχείς μετακινήσεις διοικήσεων των Παραρτημάτων για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα 

και τη επίλυση ειδικών προβλημάτων με τη Διοίκηση στο Ηράκλειο,  

 τη μετακίνηση πολλών μελών του ΕΠ και των ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΔΠ και μελών της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών για την εξέταση/ επίλυση ειδικών θεμάτων στο κέντρο (Ηράκλειο) και τα 

Παραρτήματα,  

 τις ευρείες συναντήσεις όλου του ΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΔΠ του Ιδρύματος στο Ηράκλειο,  

 τις διευρυμένες συνεδριάσεις της Συνέλευσης του ΤΕΙ και του Συμβουλίου Ιδρύματος και  

 τις τηλεδιασκέψεις. 
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Η λειτουργία του ΤΕΙ Κρήτης βασίζεται στη δημιουργική συνεργασία όλων των φορέων της Κοινότητάς 

του. Είναι κοινή πεποίθηση όλων των Μελών της ότι δραστηριότητα κάθε φορέα της Κοινότητας πρέπει 

να ασκείται στο πλαίσιο του Συντάγματος, της νομοθεσίας, του Οργανισμού και του Εσωτερικού 

Κανονισμού του ΤΕΙ Κρήτης και των καταστατικών αρχών του. Πέρα από το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο 

και το ειδικά καταστατικά κείμενα του ΤΕΙ Κρήτης, η Κοινότητά του για τη λειτουργία της στηρίζεται 

στις αρχές της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού, και σε ένα σύνολο δεοντολογικών αρχών και 

πολιτιστικών αξιών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από τη μακρόχρονη ελεύθερη άσκηση της 

διδασκαλίας, της έρευνας και της δημόσιας έκφρασης μέσα στο πλαίσιο της ελληνικής και διεθνούς 

επιστημονικής κοινότητας. 

 

Κύριες αρμοδιότητες που έχουν μεταφερθεί στις Σχολές/ Τμήματα 

Αρμοδιότητες που μεταφέρονται σε επίπεδο Σχολής:  

Ο Διευθυντής (Κοσμήτορας) της Σχολής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται 

από τις διατάξεις του Νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού:  

(α) Συγκαλεί τη Διεύθυνση Σχολής (Κοσμητεία), καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των 

εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της 

Κοσμητείας,  

(β) επιβλέπει την εφαρμογή των Κανονισμών Σπουδών των Τμημάτων και την τήρηση των διατάξεων 

του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού,  

(γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Κοσμητείας,  

(δ) προΐσταται των υπηρεσιών της Κοσμητείας,  

(ε) συγκροτεί μετά από γνώμη της Κοσμητείας τις επιτροπές αξιολόγησης των Καθηγητών,  

(στ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις 

αρμοδιότητές του,  

(ζ) εισηγείται τη χορήγηση επιστημονικής άδειας και άδειας χωρίς αποδοχές σε Καθηγητές της Σχολής,  

(η) προσκαλεί σε συνεδρίαση τις επιτροπές επιλογής ή εξέλιξης Καθηγητών και διαβιβάζει το πρακτικό 

της επιλογής ή εξέλιξης στον Πρόεδρο (Πρύτανη),  

(θ) εισηγείται προς τον Πρόεδρο (Πρύτανη) σχετικά με την κατανομή των θέσεων Ε.Π. Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. 

και Ε.Τ.Ε.Π. στη Σχολή, συγκροτεί επιτροπές για την προκήρυξη θέσεων και επιλογή του μελών των 

ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού και τοποθετεί με πράξη του τα μέλη που ανήκουν στη Σχολή σε 

μονάδες της Σχολής όπως Εργαστήρια κ.ά.,  

(ι) συγκροτεί επιτροπές για την κατάρτιση νέων προγραμμάτων σπουδών,  

(ια) μετά την πιστοποίηση προγράμματος σπουδών, αναθέτει την υλοποίησή του στο οικείο Τμήμα,  

(ιβ) εκδίδει διαπιστωτική πράξη για τη διαγραφή φοιτητών που δεν έχουν εγγραφεί σε δύο διαδοχικά 

εξάμηνα.  

(ιγ) διατυπώνει γνώμη προς το Συμβούλιο του Ιδρύματος για τον ορισμό διδάκτρων στα Προγράμματα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής και για το ύψος τους.  

(ιδ) προτείνει στη Συνέλευση ΤΕΙ (Σύγκλητο) την ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση ή μετονομασία 

Εργαστηρίων ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης Τμήματος ή της Σχολής, αν το Εργαστήριο η 

ανήκει σε Τμήμα ή στη Σχολή, αντίστοιχα.  
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Η Διεύθυνση Σχολής (Κοσμητεία) έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από 

τις διατάξεις του Νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού:  

(α) Ασκεί τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Σχολής και των Τμημάτων.  

(β) Χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική της Σχολής, τον προγραμματισμό και τη 

στρατηγική της πορεία για την ανάπτυξής της, καθώς και τον τακτικό απολογισμό των σχετικών 

δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της πολιτικής του Ιδρύματος και των αποφάσεων του Συμβουλίου του, 

της Συνέλευσης ΤΕΙ (Συγκλήτου) και του Προέδρου (Πρύτανη).  

(γ) Προγραμματίζει και εισηγείται προς τον Πρύτανη την προκήρυξη θέσεων Καθηγητών, ύστερα από 

εισήγηση των Συνελεύσεων των Τμημάτων.  

(δ) Καταρτίζει, έπειτα από εισήγηση της Συνέλευσης εκάστου Τμήματος και δημοσιεύει τα μητρώα 

εσωτερικών και εξωτερικών μελών για την κατάρτιση των επιτροπών εκλογής και εξέλιξης Καθηγητών 

της Σχολής και τα επικαιροποιεί ανά διετία.  

(ε) Έπειτα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος προσκαλεί ως επισκέπτες Καθηγητές για την 

κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, προκηρύσσει θέσεις εντεταλμένων διδασκαλίας και συγκροτεί τις 

οικείες επιτροπές επιλογής.  

(στ) Έπειτα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, απονέμει τους τίτλους του Επίτιμου Διδάκτορα 

και του Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή της Σχολής.  

(η) Έπειτα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, εισηγείται για την οργάνωση προγραμμάτων 

σπουδών σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα.  

(ζ) Διατυπώνει γνώμη προς τη Συνέλευση ΤΕΙ (Σύγκλητο) και το Συμβούλιο του Ιδρύματος για τον 

προγραμματικό σχεδιασμό του Ιδρύματος, κατά το σκέλος που αφορά τη Σχολή.  

θ) Εγκρίνει την αλλαγή Τμήματος από φοιτητές της Σχολής με μεταφορά πιστωτικών μονάδων, ύστερα 

από αίτηση των φοιτητών.  

(ι) Ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών της Κοσμητείας.  

(ια) Εγκρίνει τη μετακίνηση Καθηγητή της Σχολής σε τμήμα άλλης Σχολής, της θέσης του Καθηγητή που 

έχει ζητήσει τη μετακίνηση.  

(ιβ) Έπειτα από εισήγηση Καθηγητή της Σχολής και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, 

αποφασίζει την πρόσκληση ως επισκεπτών μεταδιδακτορικών ερευνητών, Ελλήνων ή αλλοδαπών νέων 

επιστημόνων, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, για την προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων 

της Σχολής.  

(ιγ) Έπειτα από εισήγηση του Διευθυντή (Κοσμήτορα) αποφασίζει τη μετάκληση Καθηγητών σε κενές 

θέσεις Καθηγητή, με σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής.  

(ιδ) Έπειτα από εισήγηση του Διευθυντή (Κοσμήτορα)  αποφασίζει τα ενδεδειγμένα μέτρα σε περίπτωση 

Καθηγητών, των οποίων η αξιολόγηση είναι εξαιρετικά αρνητική.  

(ιε) Έπειτα από εισήγηση του Κοσμήτορα αποφασίζει σχετικά με τη χορήγηση επιστημονικής άδειας και 

άδειας χωρίς αποδοχές σε Καθηγητές της Σχολής μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου 

Τμήματος.  

(ιστ) Εγκρίνει την αίτηση Καθηγητών, μετά από σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, 

να υπηρετήσουν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος ως μερικής απασχόλησης, αφού διαπιστωθεί 

τεκμηριωμένα ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία και ότι καλύπτονται οι ανάγκες της Σχολής.  



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης  
 

 

 

Έκδοση 4
η
 Μάρτιος 2016 – Μέρος Α 

71 

(ιζ) Έπειτα από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος αποδίδει πιστωτικές μονάδες σε κάθε 

δραστηριότητα του προγράμματος προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών.  

(ιη) Εισηγείται προς τον Πρύτανη την έγκριση νέων προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων.  

(ιθ) Εγκρίνει αιτήσεις των φοιτητών για την εγγραφή τους ως φοιτητών μερικής φοίτησης ή για τη 

διακοπή της φοίτησής τους.  

(κ) Προτείνει προς τη Συνέλευση (Σύγκλητο) και τον Πρόεδρο (Πρύτανη) την παράταση της διάρκειας 

εξαμήνου, προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας 

και εισηγείται προς τη Συνέλευση (Σύγκλητο) το ακαδημαϊκό ημερολόγιο της Σχολής.  

(κα) Εισηγείται προς τη Συνέλευση (Σύγκλητο) και τον Πρύτανη τη διδασκαλία, εν όλω ή εν μέρει, 

προγραμμάτων σπουδών σε ξένη γλώσσα.  

(κβ) Εισηγείται προς τον Πρύτανη την ίδρυση και λειτουργία στη Σχολή επώνυμης θέσης διδασκαλίας 

και έρευνας σε συγκεκριμένη γνωστική περιοχή.  

(κγ) Συγκροτεί επιτροπή για την κατάρτιση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και εισηγείται προς 

τον Πρύτανη την έγκρισή τους.  

(κδ) Αποφασίζει την οργάνωση προγράμματος μαθημάτων διδακτορικών σπουδών.  

 

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις 

διατάξεις του Νόμου:  

(α) Εγκρίνει την ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του Διευθυντή (Κοσμήτορα).  

(β) Διατυπώνει γνώμη προς τον Διευθυντή (Κοσμήτορα). για την ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση 

Τομέων των Τμημάτων.  

 

Αρμοδιότητες που μεταφέρονται σε επίπεδο Τμήματος:  

Ο Πρόεδρος του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

(α) Συγκαλεί τη Συνέλευση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος 

της συνέλευσης, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως 

εισηγητής άλλο μέλος της Συνέλευσης,  

(β) μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του 

Εσωτερικού Κανονισμού,  

(γ) συγκροτεί επιτροπή Καθηγητών για την κατάρτιση του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η εισήγηση της επιτροπής υποβάλλεται προς έγκριση στη 

Συνέλευση του Τμήματος,  

(δ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του 

Τμήματος,  

(ε) διαβιβάζει στη Διεύθυνση Σχολής (Κοσμητεία) τις απόψεις της Συνέλευσης και  

(στ) συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Τμήματος και τη διαβιβάζει στην Κοσμητεία.  

 

Η Συνέλευση του Τμήματος  Έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις 

διατάξεις του Νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού:  
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(α) την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό,  

(β) τον ορισμό των διδασκόντων των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, έπειτα από γνώμη του 

οικείου Τομέα,  

(γ) την επιλογή και έγκριση των συγγραμμάτων για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών, έπειτα 

από γνώμη του οικείου Τομέα,  

(δ) τη διατύπωση γνώμης προς την Κοσμητεία για τρόπους βελτίωσης του προγράμματος σπουδών,  

(ε) τη συγκρότηση ομάδων για την εσωτερική αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών,  

(στ) την εισήγηση για οργάνωση και κατάργηση των προγραμμάτων σπουδών,  

(ζ) την προέγκριση του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών, όπως αναπροσαρμόζονται βάσει 

των εισηγήσεων της οικείας επιτροπής που συγκροτεί ο Πρόεδρος του Τμήματος ή/και των εισηγήσεων 

των Τομέων, 

(η) την εισήγηση για ίδρυση προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι.  

(θ) την εισήγηση προς την Κοσμητεία για την προκήρυξη θέσεων καθηγητών,  

(ι) την εισήγηση προς την Κοσμητεία της Σχολής για την ίδρυση προγραμμάτων μεταπτυχιακών και 

διδακτορικών σπουδών,  

(ια) τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής και εξέλιξης των Καθηγητών έπειτα από σύμφωνη γνώμη 

της Κοσμητείας,  

(ιβ) την απονομή τίτλων σπουδών των προγραμμάτων σπουδών που οργανώνει το Τμήμα,  

(ιγ) τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στα προγράμματα σπουδών όλων των 

φοιτητών, χωρίς διακρίσεις και ανεξάρτητα από το φύλο, την αναπηρία ή άλλα χαρακτηριστικά,  

(ιε) την εισήγηση προς τη Διεύθυνση (Κοσμητεία) της Σχολής για την πρόσκληση επισκεπτών 

καθηγητών, την προκήρυξη θέσεων εντεταλμένων διδασκαλίας και τη συγκρότηση των οικείων 

επιτροπών επιλογής,  

(ιστ) την εισήγηση προς τη Διεύθυνση (Κοσμητεία) της Σχολής για την απονομή τίτλων Επίτιμου 

Διδάκτορα, Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή,  

(ιζ) την εισήγηση προς τη Διεύθυνση (Κοσμητεία) της Σχολής για τη λήψη απόφασης για την οργάνωση 

προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα,  

(ιη) την διατύπωση γνώμης προς τη Συνέλευση της Σχολής και το Διευθυντή (Κοσμήτορα) για την 

ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση ή μετονομασία Τομέων,  

(ιθ) την διατύπωση γνώμης προς τον Κοσμήτορα για την ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση ή 

μετονομασία Εργαστηρίου.  

 

Η Γενική Συνέλευση του Τομέα: 

(α) εκλέγει το Διευθυντή του Τομέα,  

(β) συντονίζει το έργο του Τομέα στα πλαίσια των αποφάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος,  

(γ) υποβάλλει προτάσεις προς τη Συνέλευση του Τμήματος σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών,  

(δ) διατυπώνει γνώμη προς την Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των διδασκόντων των 

μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και για την επιλογή και έγκριση των συγγραμμάτων για κάθε 

μάθημα του προγράμματος σπουδών.  
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(ε) κατανέμει τα κονδύλια του Τομέα στις διάφορες διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες,  

(στ) εκλέγει Διευθυντές των Εργαστηρίων, των Κλινικών και των Μουσείων του Τομέα.  

 

Ο Διευθυντής του Τομέα συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Τομέα, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, 

προεδρεύει των εργασιών της και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της.  

Πέραν των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία αρμοδιοτήτων, στη Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών 

του ΤΕΙ Κρήτης στα Χανιά και στα 3 μονά Τμήματα – Παραρτήματα (Ρέθυμνο, Άγιος Νικόλαος μαζί με 

την Ιεράπετρα, Σητεία) έχουν μεταφερθεί αρμοδιότητες που σχετίζονται με τις προτάσεις πρόσληψης 

Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, τις άδειες Διοικητικού Προσωπικού, τις μετακινήσεις 

προσωπικού, τη φοιτητική μέριμνα κ.ά. 

 

(iii)  Συγκεκριμένοι στόχοι και χρονοδιάγραμμα 

Στόχους του Ιδρύματος αποτελούν: 

1. Η θεσμοθέτηση Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού. Αυτοί προσδοκάται να 

ολοκληρωθούν αφού ολοκληρωθούν ο Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία και οι συνακόλουθες 

τροποποιήσεις του νομικού/ θεσμικού πλαισίου που έχουν δρομολογηθεί από την παρούσα 

Κυβέρνηση, πιθανότατα εντός του 2016. 

2. Η γεωγραφική σύμπτυξη των δομών και η βελτίωση της συνοχής της ακαδημαϊκής και 

διοικητικής λειτουργίας του ΤΕΙ Κρήτης. Επίσης προσδοκάται ότι η αναμόρφωση του Χάρτη 

της Ανώτατης Εκπαίδευσης θα δρομολογηθεί από το Υπουργείο Παιδείας εντός των επομένων 

λίγων μηνών και θα ολοκληρωθεί εντός του 2016. 

Περισσότερο για το θέμα 2 κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούν τα εξής: 

Η διοικητική συνοχή του Ιδρύματος, με στόχο την αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα, υπό 

οποιεσδήποτε οικονομικές προϋποθέσεις ή συνθήκες επάρκειας προσωπικού (κανένα από τα δυο αυτά 

προαπαιτούμενα δεν υπάρχει σήμερα), δεν είναι δυνατό να διασφαλισθούν εφόσον παραμένει ο 

σημερινός διασκορπισμός των Τμημάτων του Ιδρύματος σε 6 σημεία. Διοικητική και τεχνική 

υποστήριξη της εκπαίδευσης με τις σημερινές απαιτήσεις ποιότητας, συνοχής της έρευνας και των 

δράσεων ανάπτυξης, αξιοποίησης των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού, συνέχειας 

λειτουργιών και οικονομικής αποδοτικότητας, δεν μπορούν να επιτευχθούν εφόσον υπάρχουν μικρές 

μονάδες-μονά Τμήματα διάσπαρτα, ακαδημαϊκές κοινότητες πολύ κάτω του ελάχιστου μεγέθους, με 

ιδιαίτερα ελλιπές προσωπικό, σε ακατάλληλες υποδομές με δυσανάλογο συνολικό κόστος ανά φοιτητή 

και τελικά, απειλούμενης δυνατότητας για προσφορά επαρκών εκπαιδευτικών και άλλων υπηρεσιών. 

Παρ’ όλα αυτά η Διοίκησης του ΤΕΙ Κρήτης, μετά από διαβούλευση με την ευρύτερη Κοινότητα του 

ΤΕΙ, αλλά και ασφαλώς στο πλαίσιο της Συνέλευσης (Συγκλήτου) και του Συμβουλίου έχει ολοκληρώσει 

το Οργανόγραμμα των Διοικητικών Υπηρεσιών για όλες τις Μονάδες του. Αυτό ενσωματώνεται στον 

υπό θεσμοθέτηση ευρύτερο Οργανισμό του Ιδρύματος. Σε κάθε περίπτωση, η λειτουργία του Ιδρύματος 

θα εμφανίζει σταθερά προβλήματα εάν η πρόβλεψη του νόμου για «… Ίδρυμα πλήρως 

αυτοδιοικούμενο…» παραμένει κενό γράμμα. Στην Ευρώπη οι Κυβερνήσεις έχουν πλέον εμπεδώσει (και 

εφαρμόζουν) ότι η δραστική βελτίωση της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης περνάει μέσα από το 

αυτοδιοίκητό των ΑΕΙ, ως προαπαιτούμενο για την ανάληψη των ευθυνών για τους καταστατικούς 

σκοπούς τους (βλ. ποικίλα σχετικά ερευνητικά άρθρα στην περιοδική έκδοση Leadership and 

Governance in Higher Education, έκδοση των European University Association (EUA) και Academic 

Cooperation Association (ACA) δια του εκδοτικού οργανισμού RAABE). 
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Η Πολιτεία πρέπει να παραχωρήσει στα ΑΕΙ τη δικαιοδοσία που τους ανήκει κατά νόμο  

(1) για την έναρξη λειτουργίας, αναστολή, μετονομασία, συγχώνευση κλπ. Προγραμμάτων Σπουδών και 

των Κατευθύνσεών τους, και των Τομέων Τμημάτων  

(2) τον αριθμό των εισακτέων ανά Πρόγραμμα Σπουδών  

(3) τη σύμφωνη γνώμη των Ιδρυμάτων για τη ίδρυση, αλλαγή θέσης, κατάργηση κλπ. Τμημάτων 

Εκπαίδευσης.  

Για αυτά, αν δεν υπάρξει τροπολογία της νομοθεσίας για προσαρμογή προς τα βέλτιστα ευρωπαϊκά 

πρότυπα αλλά και ένα άμεσο και τολμηρό πρόγραμμα χωρικής αναδιάταξης της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, οι προσδοκίες για βελτίωση της ανώτατης εκπαίδευσης και της ποιότητάς της θα 

αποδειχθούν φρούδες για τα επόμενα πολλά χρόνια. 

 

Η βιωσιμότητα των Τμημάτων Εκπαίδευσης και του Ιδρύματος.  

Τη Διοίκηση σε όλα τα επίπεδα έχει επανειλημμένα απασχολήσει το θέμα της βιωσιμότητας των 

Τμημάτων υπό το πρίσμα  

(α) των απαιτήσεων για άρτια και ποιοτική ακαδημαϊκή λειτουργία  

(β) της δραματικής ελάττωσης των πόρων για τα ΑΕΙ, ανθρώπινων, οικονομικών και άλλων, σήμερα 

και στο προβλεπτό μέλλον και  

(γ) της επίδρασης της βιωσιμότητας Τμημάτων στη συνολική λειτουργία του Ιδρύματος.  

Με την τρέχουσα οικονομική δυσπραγία και τη δραματική περικοπή των πόρων των ΑΕΙ κάτω από τα 

όρια των ανελαστικών δαπανών, κρίνεται ως μη βιώσιμη η συντήρηση μονών Τμημάτων ανά πόλη ή 

κωμόπολη, με ξεχωριστές υπηρεσίες διοίκησης, εκπαιδευτικής υποστήριξης, σίτισης και στέγασης, 

φύλαξης, καθαριότητας, συντήρησης κ.ά.. Αυτά, σε συνδυασμό με την ελλιπή αποτελεσματικότητα 

φοίτησης σε απομακρυσμένα σημεία, συντελούν ώστε η δαπάνη ανά φοιτητή/ Πτυχίο στα απομονωμένα 

Τμήματα να είναι δυσανάλογα υψηλή σε σχέση με μεγάλες ακαδημαϊκές κοινότητες. Το ΤΕΙ Κρήτης, με 

αυτά τα κριτήρια και με 6 σημεία λειτουργίας ανά την Κρήτη (ο μεγαλύτερος αριθμός σε όλα τα ΑΕΙ της 

Χώρας) βρίσκεται σε πολύ δυσμενή θέση. Η βέλτιστη λειτουργία του ΤΕΙ Κρήτης θα επιτευχθεί μόνο 

εφόσον οι εκπαιδευτικές δραστηριότητές του συγκεντρωθούν στο Ηράκλειο και στα Χανιά. 

Επιπλέον κρίνεται ότι η προφανής ανάγκη για ένα ελάχιστο ακαδημαϊκό περίγυρο σπουδών, για 

αλληλεπίδραση με άλλες ακαδημαϊκές επαγγελματικές και πολιτισμικές οντότητες, απαιτούν μονάδες 

ΑΕΙ τουλάχιστον σε επίπεδο Σχολών, που απαρτίζονται από 3 τουλάχιστον συναφή Τμήματα. 

Η πιθανή αναδιάταξη του χάρτη και ο αντίκτυπος.  

Στα ανώτατα όργανα διοίκησης του ΤΕΙ Κρήτης είναι προφανές ότι αν οι παραπάνω διαπιστώσεις και 

επισημάνσεις, όπως και αυτές που ακολουθούν, ληφθούν υπόψη από την πολιτική ηγεσία για μια 

αναδιάταξη του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης, είναι πιθανό να κρίνουν τοπικές κοινότητες με 

σημερινά σημεία λειτουργίας μας ότι θίγονται οικονομικά κλπ.. Σε κάθε περίπτωση έχουμε πλήρη 

συναίσθηση και είμαστε βέβαια ευαίσθητοι σε πιθανές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία, την οικονομία, 

την ανάπτυξη, τα πολιτισμικά δρώμενα κ.ά.. Όμως ως υπεύθυνος φορέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, το 

ΤΕΙ Κρήτης υποχρεούται να θέσει τα πραγματικά στοιχεία, που αφορούν την Εκπαίδευση αυτή-

καθεαυτή, υπόψη του ερωτώντος, εποπτεύοντος Υπουργού.  

Ελάχιστο μέγεθος μονάδας, όπως προαναφέρθηκε, είναι μια μεγάλη Σχολή τουλάχιστον ανά πόλη, που 

θα έχει συνάφεια με τον παραγωγικό, οικονομικό και κοινωνικό περίγυρο. Απαραίτητες προϋποθέσεις 

είναι οι επαρκείς υποδομές που θα διασφαλίζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, αλλά 
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και η παροχή από την Πολιτεία στο ΤΕΙ Κρήτης επαρκών ανθρώπινων και οικονομικών πόρων για 

λειτουργίες που θα αντέχουν στα κριτήρια της Πιστοποίησης Σπουδών.  

Η Πιστοποίηση, όπως είναι γνωστό, θα γίνεται με βάση τις υποδομές, το δυναμικό, τις λειτουργίες και 

τα τελικά Μαθησιακά Αποτελέσματα. Όποια Τμήματα υπάρχουν/ ιδρυθούν και δεν αποκτήσουν 

Πιστοποίηση, δεν θα μπορούν να εκδίδουν Πτυχίο και θα κλείσουν αφ’ εαυτών όπως και αλλού στην 

Ευρώπη. Η συνέχιση της λειτουργίας Τμημάτων που κάποτε ιδρύθηκαν δια νόμου ή ΠΔ αλλά δεν 

μπορούν να παρέχουν πιστοποιούμενες σπουδές/ πτυχία, σύντομα δεν θα υπάρχει στο Ελληνικό 

ακαδημαϊκό γίγνεσθαι, όπως δεν υπάρχει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Προσδοκάται ότι εντός του έτους 2016 θα δρομολογηθεί η πραγματική αναδιάταξη της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, όσον αφορά τις θέσεις των Ιδρυμάτων και Σχολών τους αλλά και τα αντικείμενα 

σπουδών, σε σχέση και με τον αριθμό των Προγραμμάτων Σπουδών, ιδιαίτερα Προπτυχιακών, που 

λειτουργούν στη χώρα. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να κριθούν συνδυαστικά οι σπουδές σε 

Πανεπιστήμια και ΤΕΙ σε σχέση με τις ανάγκες της οικονομίας και της Ελληνικής κοινωνίας, 

ανεξάρτητα από τοπικές και πολιτικές πιέσεις για διατήρηση Τμημάτων και Προγραμμάτων Σπουδών ή 

ακόμα, και για δημιουργία νέων.  

Αυτά δεν έγιναν με το Σχέδιο ΑΘΗΝΑ το 2013, το οποίο ξεκίνησε με καλές προδιαγραφές αλλά 

εκφυλίσθηκε σε ένα σχήμα συμβιβασμών και ισορροπιών, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή των Ιδρυμάτων 

ή ενός κεντρικού ακαδημαϊκού σώματος που θα έπρεπε να συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.  

Η από πλευράς Υπουργείου Παιδείας δήθεν αναζήτηση των θέσεων των Ιδρυμάτων για το Χάρτη της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης (όπως στο πρόσφατο παρελθόν ζητήθηκε και αγνοήθηκε περιφρονητικά χωρίς 

αιτιολόγηση ή επικοινωνία) είναι απευκταία. Τα ΤΕΙ Κρήτης θα απαιτήσει συνεργασία με όσους 

εμπλακούν θεσμικά στη λήψη αποφάσεων για την αναδιάταξη των σπουδών στη Χώρα, θα τεκμηριώσει 

τις θέσεις του προς όφελος της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της ανάπτυξης της Κρήτης και της χώρας. Το 

ΤΕΙ προσδοκά σε θέσεις και ρυθμίσεις από τους συντεταγμένους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης με 

γνώμονα κύρια τις πραγματικές και τεκμηριωμένες ανάγκες της Περιφέρειας αλλά και της χώρας. 

Είναι κατακριτέο να ζητούνται, από τους κυβερνητικούς φορείς ευρύτεροι σχεδιασμοί, άμεσοι στόχοι 

κλπ. από τα ΑΕΙ, να υποβάλλονται αυτά σε επεξεργασία δεδομένων, διαβουλεύσεις, αποφάσεις 

συλλογικών οργάνων, σύνταξη εκθέσεων και προτάσεων κλπ., και στη συνέχεια όλα αυτά να αγνοούνται 

πλήρως, χωρίς επικοινωνία και τεκμηρίωση. Αυτό είναι ακόμη λιγότερο αποδεκτό όταν οι θέσεις και οι 

ανάγκες των Ιδρυμάτων υφίστανται επεξεργασία και κρίση από την αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή, την 

ΑΔΙΠ, δίδονται στο Υπουργείο Παιδείας, υποβάλλονται στη Βουλή και πάλι αγνοούνται ολοσχερώς. 

 

Χρονοδιαγράμματα  

Μετά από τα παραπάνω, είναι εύκολα κατανοητό ότι χρονοδιαγράμματα δεν είναι δυνατό να 

σχεδιασθούν, για τους ακόλουθους εν περιλήψει – μη αποδεκτούς- λόγους: 

Προϋπολογισμοί  

Μολονότι ο Τακτικός Προϋπολογισμούς του Ιδρύματος βρίσκεται στο 30% εκείνου του 2009, ενώ οι 

ανάγκες σε αριθμούς φοιτητών και δράσεις διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών αυξάνουν, η 

Κυβέρνηση προδιαγράφει - και υποχρεώνει στην αποδοχή από τα ΑΕΙ -  παραπέρα περικοπές του 

Τακτικού Προϋπολογισμού για την επόμενη τετραετία. Ακόμη και με αυτά ως δεδομένα, ο Υπουργείο 

Παιδείας δεν προχωρεί στην εκπόνηση και υπογραφή των νομοθετημένων (Ν. 4009/2011, άρθρο 63) 

Σχεδίων Τετραετούς Προγραμματισμού, ώστε να διασφαλισθεί το ελάχιστο επίπεδο λειτουργίας των 

Ιδρυμάτων. Οι Συμφωνία Τετραετούς Προγραμματισμού προβλέπει σε ετήσια βάση τους πόρους και τις 

υποχρεώσεις του Ιδρύματος σε ετήσια βάση. Στο τέλος κάθε έτους συντάσσεται απολογισμός έργου και 
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οικονομικής διαχείρισης, τα οποία ελέγχονται από τον αρμόδιο Υπουργό και από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο. Η έλλειψη πρόθεσης/ αδυναμία του Υπουργείου να προβεί σε Συμφωνίες Τετραετούς 

Προγραμματισμού και να τις τηρήσει (εισακτέοι φοιτητές, οικονομική χορηγία για λειτουργικές δαπάνες, 

φοιτητικές παροχές εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, προσωπικό κ.ά.) και η οικονομική αβεβαιότητα των 

τελευταίων ετών καθιστούν πρακτικά αδύνατο το προγραμματισμό ακόμα και της ολοκλήρωσης των 

ακαδημαϊκών λειτουργιών του επόμενου έτους. Τα Προγράμματα Σπουδών (με τις προϋποθέσεις 

δαπανών εκπαίδευσης, εργαστηρίων, φοιτητικών παροχών κλπ.), οι υποστηρικτικές υπηρεσίες και η εν 

γένει λειτουργία του Ιδρύματος σχεδιάζονται ως προς την ετήσια υλοποίησή τους, με ιδιαίτερα σοβαρούς 

οικονομικούς και διοικητικούς κινδύνους για τη Διοίκηση του Ιδρύματος και κάθε εμπλεκόμενο από το 

προσωπικό του. 

Ο προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων (συντήρηση και ανανέωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού) 

ουσιαστικά μηδενίσθηκε για το 2014 και ελαχιστοποιήθηκε το 2015, με παράβλεψη ακόμα και 

απαρέγκλιτων νομικών δεσμεύσεων για ολοκληρωθέντα και εκτελούμενα, αλλά και για ανάγκες που 

αφορούν την ασφάλεια των φοιτητών και του προσωπικού. 

 

Προσωπικό 

1. ΕΠ. Για την ελάχιστη εκπαιδευτική λειτουργία των σημερινών Προγραμμάτων Σπουδών του 

Ιδρύματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστο 330 Μέλη Μόνιμου ΕΠ. Σήμερα υπάρχουν 154 Μόνιμα 

Μέλη ΕΠ, από τον εκπαιδευτικό χρόνο των οποίων μετατίθεται σε θέσεις Διοίκησης της 

Εκπαίδευσης και του Ιδρύματος αθροιστικά το ισοδύναμο περίπου 35 θέσεων πλήρους 

απασχόλησης. Το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό που αναπόδραστα συμπληρώνει τον 

ελλείποντα εκπαιδευτικό χρόνο του Μόνιμου ΕΠ σήμερα λόγω των δραματικών περικοπών, 

ευρίσκεται στο 30% περίπου του απαιτούμενου. Τα τελευταία 3 έτη το προσωπικό αυτό 

αμείβεται κατά 80% από Ταμειακά Υπόλοιπα του Προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κρήτης, 

προηγούμενων ετών. Τα υπόλοιπα αυτά θα εξαντληθούν με τις αμοιβές του Έκτακτου 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού μέχρι το Φθινόπωρο του 2016. Δεν είναι δυνατό να 

προγραμματισθεί ούτε η εκπαίδευση του Χειμερινού Εξαμήνου 2016-17. 

2. Διοικητικό προσωπικό. Οι 114 σημερινοί υπάλληλοι (μείον 9 στις φοιτητικές εστίες) αποτελούν 

μόνο το 50% περίπου του ελαχιστότατου απαραίτητου αριθμού για την υποστήριξη της 

σημερινής εκπαίδευσης και της ευρύτερης λειτουργίας του Ιδρύματος.  

3. ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ. Ο σημερινός αριθμός των 31 Μελών ευρίσκεται στο 35% των αναγκών του 

Ιδρύματος. 

4. Οι προοπτικές προσλήψεων Μόνιμου Προσωπικού είναι μηδενικές για τα επόμενα χρόνια με 

συνέπειες τις σημαντικές ανάγκες στα ισχυρότερα Τμήματα και την ουσιαστική έλλειψη του 

απαραίτητου ακαδημαϊκού πυρήνα για τη λειτουργία Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης στα 

ασθενέστερα Τμήματα. 

Καταληκτικά σε επίπεδο (μη) δυνατότητας προγραμματισμού, μπορεί να διατυπωθεί ότι πέραν της 

συνέχισης των προσπαθειών για οικονομίες κλίμακας, το ΤΕΙ Κρήτης από το επόμενο 

ακαδημαϊκό έτος είναι αναπόφευκτο να προχωρήσει σε αναστολή της λειτουργίας Τμημάτων/ 

Προγραμμάτων Σπουδών, ιδιαίτερα των περιφερειακών. 
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Γ.2. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης  

(i) Προπτυχιακές Σπουδές. Διάρθρωση του Ιδρύματος σε Σχολές και Τμήματα. Ανταποκρίνεται 

η διάρθρωση αυτή στη σημερινή αντίληψη του Ιδρύματος για την αποστολή του; 

(ii) Μεταπτυχιακές Σπουδές 

(iii) Συγκεκριμένοι στόχοι και χρονοδιάγραμμα. 

(iv) Μέτρα για την υλοποίηση των στόχων 

 

(i) Προπτυχιακές Σπουδές.  

Διάρθρωση του Ιδρύματος σε Σχολές και Τμήματα 

Αυτή έχει περιγραφεί αναλυτικά στην ενότητα Β1  της Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης του ΤΕΙ Κρήτης πού 

συνοδεύει αυτό το κείμενο. 

 

Ανταποκρίνεται η διάρθρωση αυτή στη σημερινή αντίληψη του Ιδρύματος για την αποστολή του; 

1. Αντικείμενα των Σχολών/ Τμημάτων/ Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.  

Το φάσμα των σπουδών του Ιδρύματος κρίνεται γενικά αρκετά ικανοποιητικό σε σχέση με τις ανάγκες 

της Περιφέρειας Κρήτης και ευρύτερα της Χώρας, αλλά και σε σχέση με τη συμπληρωματικότητα με το 

φάσμα σπουδών των δύο άλλων ΑΕΙ της Περιφέρειας (Πανεπιστήμιο Κρήτης και Πολυτεχνείο Κρήτης). 

Υπάρχουν βέβαια ελλείψεις όπως: 

- Στις Σπουδές Μηχανικών: Το Πρόγραμμα των Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων, για το 

οποίο το Σχέδιο Αθηνά προβλέπει την διακοπή της λειτουργίας του το 2018. Οι σπουδές αυτές 

αποτελούν, όπως και σε άλλα ΑΕΙ, τον πυρήνα των Σπουδών Μηχανικών. Πρόβλημα εδώ αποτελεί 

η έλλειψη Μόνιμου προσωπικού (ένα μόνο μέλος στη Βαθμίδα Καθηγητή Εφαρμογών) που αν δεν 

καλυφθεί άμεσα αφαιρεί παντελώς τη δυνατότητα αιτήματος από πλευράς Ιδρύματος προς το 

Υπουργείο Παιδείας για συνέχιση λειτουργίας του Τμήματος. 

- Στις Σπουδές Οικονομίας και Διοίκησης: Το Πρόγραμμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Μάρκετιγκ) 

για το οποίο επίσης το Σχέδιο Αθηνά προβλέπει την διακοπή της λειτουργίας του το 2018. Και σε 

αυτήν την περίπτωση πρόβλημα αποτελεί ο πολύ μικρός προσωπικού (4 Μέλη), ο οποίος αν 

συμπληρωθεί άμεσα θα δώσει δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας ενός Τμήματος/ Προγράμματος 

που μέχρι σήμερα έχει πολύ ουσιαστικά δικαιολογήσει την ύπαρξή του, απαιτεί μικρές συγκριτικά 

δαπάνες λόγω αντικειμένου των σπουδών και έχει ιδιαίτερη σημασία για την υποστήριξη του 

παραγωγικού ιστού της Κρήτης. Δεν αποτελεί λύση ο υποβιβασμός του σε τελική Κατεύθυνση 

Σπουδών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αγίου Νικολάου, εφόσον το τελευταίο είναι ένα 

από δύο ομότιτλα Τμήματα στο Ίδρυμα και είναι αβέβαια η τύχη του στο νέο Χάρτη Ανώτατης 

Εκπαίδευσης.. 

- Σπουδές Γεωπονίας, Τροφίμων και Διατροφής. Το πρώτο και το τελευταίο αντικείμενο υπάρχουν 

στο φάσμα σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης. Το αντικείμενο των Τροφίμων για να ενεργοποιηθεί απαιτεί 

υψηλού κόστους υποδομές και ειδικό προσωπικό που σήμερα δεν  υπάρχουν στο ΤΕΙ Κρήτης, ούτε 

προβλέπεται να δοθούν στο προβλεπτό επόμενο διάστημα. Η θέση που έχει προβλεφθεί, στην 

Ιεράπετρα, για Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων προβληματίζει ιδιαίτερα τη Διοίκηση του ΤΕΙ και 

πολλούς άλλους εμπλεκόμενους, εφόσον πέρα του ελλιπέστατου επαγγελματικού και ακαδημαϊκού 

περίγυρου, ιδιαίτερα λόγω του ίδιου του αντικειμένου, είναι αμφίβολο αν θα προσελκύσει 

ακαδημαϊκό προσωπικό, όπως δεν προσείλκυσαν παρόμοια Τμήματα σε άλλες παρόμοιες 

περιπτώσεις, σε αυτό και άλλα Ιδρύματα. 

- Οι γεωγραφικές θέσεις των Σχολών Τμημάτων δεν ανταποκρίνονται στη σημερινή αντίληψη του 

Ιδρύματος για την αποστολή του και θέτουν εν αμφιβόλω τη βιωσιμότητά του ως συνόλου, με τη 
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σημερινή δομή του, για τους παρακάτω ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους:  Όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω η διασπορά των Τμημάτων σε 6 σημεία της Κρήτης, που απέχουν από το Κέντρο 

(Ηράκλειο) κατά 70, 75, 100, 150 και 185 χιλιόμετρα αντίστοιχα για τις θέσεις Άγιο Νικόλαο, 

Ρέθυμνο, Ιεράπετρα, Χανιά και Σητεία:  

-  Είναι απαγορευτική για τη συνοχή στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές, αναπτυξιακές και διοικητικές 

δραστηριότητες και κατά τη συνέπεια για την ποιότητα των σπουδών και των πτυχίων και την 

επιδιωκόμενη αριστεία, παρά τις άοκνες και αποδοτικές (λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών) 

προσπάθειες του προσωπικού. Προφανώς, με την πολυδιάσπαση αυτή σε μικρές μονάδες δεν 

διασφαλίζεται το ελάχιστο ακαδημαϊκό περιβάλλον και οι συνέργειες φοιτητών και προσωπικού, 

μεταξύ Σχολών και Τμημάτων/Προγραμμάτων Σπουδών του ΤΕΙ αλλά και με αντίστοιχε μονάδες 

και μέλη των ακαδημαϊκών και ερευνητικών κοινοτήτων των άλλων Ιδρυμάτων της Κρήτης.  

-  Το κόστος λειτουργίας, διοίκησης και συντήρησης αυξάνεται σε μη διαχειρίσιμο επίπεδο, ενώ η 

Πολιτεία παρά τη όποια αναγνώριση του προβλήματος, δεν έχει προχωρήσει σε διορθωτικές 

ενέργειες αλλά ούτε και σε σχετική οικονομική ενίσχυση και αύξηση του τοπικού διοικητικού και 

άλλου προσωπικού για κάλυψη των κενών και βελτίωση των λειτουργιών. 

 

(ii) Μεταπτυχιακές Σπουδές 

- Το ΤΕΙ Κρήτης έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια την υλοποίηση προγραμμάτων μεταπτυχιακών 

σπουδών (ΠΜΣ) είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα. Το Ίδρυμα  επιδιώκει, όπου 

αυτό είναι δυνατό, τα ΠΜΣ να είναι διατμηματικά και διεπιστημονικά. Επίσης προκρίνει θετικά τη 

συνεργασία με άλλα ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Επιδίωξη και σχεδιασμός του Ιδρύματος, 

με μέριμνα των Σχολών, της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, Της Συνέλευσης (Συγκλήτου) και 

της Διοίκησης, είναι η λελογισμένη ανάπτυξη των ΠΜΣ με κριτήρια: 

- Την κάλυψη κατά το δυνατό περισσότερων αντικειμένων Σπουδών που το ΤΕΙ έχει τις υποδομές, το 

προσωπικό για το μέγιστο ποσοστό της διδασκαλίας τους, την ερευνητική δραστηριότητα και τις 

λειτουργίες που αυτά απαιτούν. 

- Τη ‘φέρουσα ικανότητα’ του Ιδρύματος, ώστε να μην απασχοληθούν σε νέα ΠΜΣ υποδομές, 

προσωπικό και να μην απορροφηθούν πόροι, που θα ήταν απαραίτητα για ήδη λειτουργούντα 

Προγράμματα Σπουδών, ιδιαίτερα Προπτυχιακών. 

- Την οικονομικότητα των ΠΜΣ για τον φοιτητή, εφόσον τα Προγράμματα είναι πρακτικά 

αυτοχρηματοδοτούμενα. 

Με αυτά ως στοχεύσεις αλλά και με δεδομένα την οικονομική δυσπραγία αλλά και την απόσταση του 

νησιού της Κρήτης από τον κύριο κορμό της χώρας, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη δυνατότητα 

προσέλκυσης μεταπτυχιακών φοιτητών για διδασκαλία εκ του σύνεγγυς, σήμερα κρίνεται ότι ο αριθμός 

και τα αντικείμενα των ΠΜΣ είναι σε ένα βαθμό κοντά στη μέγιστη δυνατότητα του Ιδρύματος με τα 

σημερινά δημοσιονομικά και κοινωνικά δεδομένα, και δεν υπάρχει δυνατότητα σημαντικής αύξησης του 

αριθμού των Προγραμμάτων ή των εισακτέων τους. 

Επιτακτική εμφανίζεται η ανάγκη για οργάνωση ΠΜΣ από απόσταση (ένα μόνο από τα παρακάτω ΠΜΣ 

λειτουργεί ήδη με τον τρόπο αυτό). Επόμενο στόχο αποτελεί η άρτια οργάνωση και λειτουργία ΠΜΣ σε 

ξένη γλώσσα με στόχο την προσέλκυση φοιτητών πλήρους φοίτησης ή και από απόσταση κατ’ αρχήν 

από την Εγγύς Ανατολή, Β. Αφρική και Βαλκάνια, αλλά και από τη Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη. Ήδη 

είναι εγκεκριμένα για λειτουργία 4 Προγράμμaτα στην Αγγλική Γλώσσα και έχει αρχίσει η συμμετοχή σε 

αυτά φοιτητών Erasmus για μέρος των Σπουδών. Το Ίδρυμα προτίθεται να υποστηρίξει με κάθε δυνατό 

τρόπο την επέκταση των ΠΜΣ Από Απόσταση και στην Αγγλική Γλώσσα.  
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Σήμερα λειτουργούν τα παρακάτω μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών 

- Φυσική Πλάσματος και Εφαρμογές (Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών) 

- Πληροφορική και Πολυμέσα (Μηχανικοί Πληροφορικής) 

- Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής (Τμήματα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και  Μηχανολόγων Μηχανικών) 

- Λογιστική και Ελεγκτική (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) 

- Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι και Κίνδυνοι (Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος) 

- Ενεργειακά Συστήματα (Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, 

Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος). 

- Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος (Σύμπραξη μεταξύ Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου 

Κρήτης και Τμημάτων Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης). 

- Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία (Τμήμα ΤεχνολόγωνΓεωπόνων) 

- Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς (Διατμηματικό Πρόγραμμα από τα Τμήματα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Ηράκλειο). 

Η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας-Πρόνοιας δεν έχει αναπτύξει μέχρι σήμερα αυτόνομο ΠΜΣ αλλά 

συνεργάζεται με ΠΜΣ άλλων ιδρυμάτων. 

Τα ΠΜΣ του ΤΕΙ Κρήτης είναι αυτοχρηματοδοτούμενα και συντηρούνται από τα δίδακτρα των 

φοιτητών, το βασικό ιστό λειτουργίας του ΤΕΙ και ερευνητικά προγράμματα των Τμημάτων που τα 

υποστηρίζουν. 

Με δεδομένη την ανάγκη για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε περισσότερα αντικείμενα, για την αναβάθμιση 

και εξειδίκευση των εκπαιδευτικών προσόντων των νέων επιστημόνων, όπως απαιτούν οι παραγωγικοί 

και οι λοιποί φορείς και τα επαγγέλματα στην Κρήτη και στη Χώρα, κρίνεται ότι τα σημερινά 

προγράμματα δεν επαρκούν. Εφόσον υπάρξουν οι οικονομικές και εκπαιδευτικές δυνατότητες και 

βελτιωθούν τα ευρύτερα δημοσιονομικά και κοινωνικά δεδομένα, απαραίτητο κρίνεται να αναπτυχθούν, 

σε λελογισμένο αριθμό και εύρος, επιπλέον Προγράμματα ΜΣ και στις ακόλουθες Σχολές, σε 

συνεργασία μεταξύ τους και με άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά Ιδρύματα: 

- Διοίκησης και Οικονομίας, πέραν του Υπάρχοντος ΠΜΣ,  

- Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, 

- Γεωπονίας, Τροφίμων και Διατροφής. 

Υπογραμμίζεται και πάλι ότι, σε μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό τουλάχιστον, αυτά θα πρέπει να 

οργανωθούν από απόσταση ή με μικτή εκπαίδευση αλλά και σε ξένη γλώσσα. 

Για κάποια από τα ΠΜΣ του Ιδρύματος εξετάζεται η δυνατότητα να έχουν καθαρά επαγγελματικό 

χαρακτήρα και όχι απαραίτητα γενικό -επιστημονικό. Στην τελευταία περίπτωση μπορούν να 

επανεξετασθούν και επανασχεδιασθούν κάποια Προγράμματα, τα οποία πλην του προφανούς, ενός 

καταληκτικού Διπλώματος, να αποτελούν τη βάση για διδακτορικές σπουδές. Το ΤΕΙ Κρήτης, με 

δεδομένη την ιδιαίτερα υψηλή εμπειρία και επίδοσή του σε διδακτορικές σπουδές που έχουν εκπονηθεί 

στο Ίδρυμα, διεκδικεί από το Υπουργείο Παιδείας, σε συνεννόηση και συντονισμένη δράση με άλλα ΑΕΙ 

του Τεχνολογικού Τομέα, την δυνατότητα οργάνωση Διδακτορικών Σπουδών και την απονομή 

Διδακτορικού Διπλώματος, αυτόνομα ή σε συνεργασία με Πανεπιστήμια. Αυτό το Ίδρυμα το διεκδικεί με 
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βάση την τεκμηρίωση και σχετικούς φακέλους περιγραφής της εμπειρίας και των λοιπών προϋποθέσεων 

(υποδομές, έρευνα, προσωπικό, διαδικασίες) , με δεδομένη και την όδευση του Υπουργείου Παιδείας για 

σχετική νομοθετική ρύθμιση, μαζί με τη Μετονομασία των ΑΕΙ του Τεχνολογικού Τομέα σε 

Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών (Universities of Applied Sciences). 

 

2. Άλλοι τύποι σπουδών  

Σπουδές Δια Βίου Μάθησης 

Με βάση το Θεσμικό Πλαίσιο, στο ΤΕΙ Κρήτης έχει ιδρυθεί και λειτουργεί από διετίας Σχολή δια Βίου 

Μάθησης- ΣΔΒΜ. Ήδη έχουν υλοποιηθεί πλείστα σύντομα και μεγαλύτερης Διαρκείας Προγράμματα, 

Για Πτυχιούχους και μη, επαγγελματίες και ανέργους, σε αντικείμενα κατάρτισης που επιβάλει η 

νομοθεσία πιστοποίησης επαγγελματιών, αλλά και σε άλλα αντικείμενα που έχουν αναπτυχθεί σε 

συνεργασία με Επιμελητήρια και παραγωγικούς φορείς. Τα προγράμματα της ΣΔΒΜ υλοποιούνται 

αρχικά εκ του σύνεγγυς στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ. Έχει ήδη αρχίσει και η υλοποίηση Προγραμμάτων 

Δια Βίου Μάθησης Από Απόσταση με χρήση σύγχρονων μέσων μετάδοσης γνώσης και αλληλεπίδρασης 

φοιτητή και εκπαιδευτικού. Η μορφή αυτή θα επεκταθεί σε μεγάλο βαθμό άμεσα, με υποστήριξη της 

Διοίκησης και των Σχολών του Ιδρύματος και των Παραγωγικών φορέων με κάθε πρόσφορο μέσο. 

 

Προπτυχιακές Σπουδές Από Απόσταση 

Κρίνεται ως ζωτική έλλειψη η μη ύπαρξη Σπουδών από Απόσταση, για απονομή πλήρων τίτλων 

προπτυχιακών σπουδών με αυτό το τύπο φοίτησης ή και αρχικά για μερική φοίτηση από απόσταση 

(blended learning). Για το σκοπό αυτό το Ίδρυμα μαζί με άλλα ΑΕΙ του Τεχνολογικού Τομέα, 

προτίθεται να συμβάλλει ουσιαστικά στην ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία ενός Ανοικτού Τεχνολογικού 

Πανεπιστημίου στη Χώρα. Εν τω μεταξύ με την υπάρχουσα εμπειρία στο Ίδρυμα (παλαιότερα 

Προγράμματα για εκπαίδευση από απόσταση και σχετικές υποδομές, Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα, 

συμμετοχή ΕΠ στις λειτουργίες του σημερινού Ανοικτού Πανεπιστημίου, συνεργασίες με σχετικά ξένα 

Ιδρύματα) στο ΤΕΙ Κρήτης προχωρούμε σταδιακά στην οργάνωση σπονδύλων (modules) για 

εκπαίδευση από απόσταση, για κατ’ αρχάς ενσωμάτωση σε προγράμματα μερικής φοίτησης από 

απόσταση (blended learning).. 

Προπτυχιακές Σπουδές σε ξένη γλώσσα 

Κρίνεται επίσης ως ζωτική έλλειψη από το φάσμα σπουδών του Ιδρύματος η μη ύπαρξη Προγραμμάτων 

Προπτυχιακών σπουδών σε ξένη γλώσσα. Παρά την ύπαρξη μαθημάτων, στην Αγγλική κυρίως, που 

παρακολουθούν οι ξένοι, επισκέπτες φοιτητές ERASMUS, αλλά και Έλληνες φοιτητές μας, σε όλα τα 

Προγράμματα Προπτυχιακών Σ., δεν υπάρχει πλήρες Πρόγραμμα με σπουδές εξ ολοκλήρου σε ξένη 

γλώσσα. Αυτό έχει κριθεί σκόπιμο από τα Όργανα Ανώτατης Διοίκησης στο Ίδρυμα και αναζητούνται 

πόροι, θεσμικοί και οικονομικοί, για τη δρομολόγησή του. Σημαντικό όφελος προσδοκάται ότι θα είναι 

η προσέλκυση ξένων φοιτητών αλλά και η εκπαίδευση Ελλήνων φοιτητών σε ξένη γλώσσα, με στόχο την 

ευχερέστερη σταδιοδρομία στην Ευρώπη και αλλού. 

 

(iii) Συγκεκριμένοι στόχοι και χρονοδιάγραμμα 

Το Ίδρυμα στοχεύει στη δημιουργία συνεκτικών Σχολών-Μονάδων με Προπτυχιακές Σπουδές:  

- Μηχανικών: Πολιτικών, Μηχανολόγων, Ενεργειακών, Ηλεκτρολόγων, Πληροφορικής, 

Ηλεκτρονικών, Φυσικών Πόρων, Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής. 

- Γεωπονίας, Τροφίμων και Διατροφής  
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- Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας: Νοσηλευτικής και Κοινωνικής Εργασίας. 

- Διοίκησης και Οικονομίας: Λογιστικής και Χρηματο-οικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, 

Τουρισμού, Μάρκετιγκ. 

Στις Μεταπτυχιακές Σπουδές οι στοχεύσεις αναφέρθηκαν παραπάνω. Στο ευρύτερο πλαίσιο, η 

συνεκτική ανάπτυξή τους με ποιοτικούς στόχους και συν-αξιοποίηση πόρων θα επιτευχθεί 

αποτελεσματικότερα με δεδομένη την εντός του Ιδρύματος διαδικασία έγκρισης των ΠΜΣ από            

1
ης

 /1/2015.  

Στρατηγικό στόχο αποτελεί η ύπαρξη 10 ποιοτικών και βιώσιμων ΠΜΣ, με μορφές διδασκαλίας 

εκ του σύνεγγυς και,, στις περιπτώσεις που προσφέρονται, από απόσταση ή και μικτή μέθοδο και 

σε ξένη γλώσσα, και ένα ποσοστό Μεταπτυχιακών Φοιτητών 10% επί του συνόλου των φοιτητών 

του Ιδρύματος μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. Ένα σημαντικό μέρος αυτών των φοιτητών 

ΠΜΣ πρέπει να προέρχονται από ξένες ώρες , για πλήρη ή μερική φοίτηση στο ΤΕΙ Κρήτης. 

 

(iv) Μέτρα για την υλοποίηση των στόχων 

Όπως προαναφέρθηκε η στρατηγική της ακαδημαϊκής ανάπτυξης του ιδρύματος κινείται σε τρεις 

άξονες: 

- Συνεκτικά Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΠΠΣ) που θα ανασχεδιασθούν άμεσα ώστε να 

αλληλοσυμπληρώνονται για συν-αξιοποίηση και εξοικονόμηση πόρων (χρήση εγκαταστάσεων, 

προσωπικό, λειτουργικές δαπάνες). Αξιοποίηση ψηφιακών εκπαιδευτικών μέσων (πχ. e-class, 

moocs κ.ά.) και υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού (όπως τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα) για 

δημιουργία μαθημάτων, σύνθετων modules ή και ολόκληρων Προγραμμάτων Πτυχίου Πρώτου 

Κύκλου, για Εκπαίδευση από απόσταση ή και blended learning. 

- Ενίσχυση και διαφοροποίηση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, με διαφοροποίηση ως 

προς τις μορφές και τα μέσα μετάδοσης γνώσης (delivery) και με παραπέρα συνεργασίες με άλλα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού (οι συνεργίες αυτές 

ενσωματώνονται σε ισχύον θεσμικό πλαίσιο το επόμενο σύντομο διάστημα. 

- Άλλοι τύποι Σπουδών. Σπουδές Δια βίου Μάθησης 

Για την υλοποίηση αυτών των στόχων το ΤΕΙ Κρήτης έχει λάβει ή πρόκειται να λάβει μία σειρά από 

μέτρα. Σε αυτά περιλαμβάνονται η οικονομική ενίσχυση των τμημάτων που συνεργάζονται στα ΠΠΣ 

εκχωρώντας προς αυτά καθ’ υπέρβαση το ποσό που εξοικονομείται από την συνδιδασκαλία μαθημάτων, 

την βοήθεια προς τα μέλη ΕΠ που συμμετέχουν στα κοινά μαθήματα για να υποστηρίξουν τεχνικά τα 

μαθήματά τους ή τα εργαστήριά τους καθώς και την ηθική ανταμοιβή των μελών των συνεργαζομένων 

τμημάτων. Ανάλογα με το πώς θα προχωρήσουν στην πράξη στα παραπάνω, to TEI θα προσπαθήσει να 

επεκτείνει το πρόγραμμα και σε άλλα τμήματα αλλά και σε πρόσθετες ενέργειες, όπως κοινές 

γραμματείες σπουδών, κοινά προγράμματα ERASMUS κλπ. 

Για τα ΠΜΣ προτείνεται η διάθεση του μέγιστου μέρους των ποσοστού των διδάκτρων που 

παρακρατείται κατά το νομικό πλαίσιο από το Ίδρυμα (25%), προς το τμήμα ή τα τμήματα που 

υποστηρίζουν το ΠΜΣ. Επιπλέον το Ίδρυμα θα αποφασίσει μέτρα, που βρίσκονται υπό σχηματοποίηση 

για όσα ΠΜΣ προχωρήσουν σε συνεργασίες με άλλα ιδρύματα σε ισότιμη βάση και θα προτείνει τα 

Τμήματα που τα ΠΜΣ τους τύχουν καλής αξιολόγησης να προχωρήσουν και στη διοργάνωση 

διδακτορικών σπουδών. 

Για την ενίσχυση και αύξηση του αριθμού των Προγραμμάτων Σπουδών Δια βίου Μάθησης το Ίδρυμα 

έχει προχωρήσει σε τακτικές συνεργασίες με Επιμελητήρια και παραγωγικούς φορείς. Επιπλέον έχουν 

ήδη ξεκινήσει οι συναντήσεις για στρατηγικές συνεργασίες με στελέχη από την Αυτοδιοίκηση 2
ου
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επιπέδου, με τα άλλα ΑΕΙ και με τα ερευνητικά Ιδρύματα της Κρήτης και εκτός Κρήτης και με 

παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, με στόχο την ανίχνευση αναγκών για Προγράμματα σε 

περιοδική βάση αλλά και για την οικονομική ενίσχυση των Προγραμμάτων αυτών από ωφελούμενους/ 

ενδιαφερόμενους φορείς. 

 

Γ.3. Στρατηγική έρευνας   

(i) Βασικοί άξονες ανάπτυξης έρευνας 

(ii) Συγκεκριμένοι στόχοι και χρονοδιάγραμμα 

(iii) Μέτρα για την υλοποίηση των στόχων 

(iv) Δίκτυα εργαστηριακής υποστήριξης έρευνας 

(v) Δίκτυα ερευνητικής αριστείας 

 

(i) Βασικοί άξονες ανάπτυξης έρευνας 

Η ερευνητική στρατηγική του ΤΕΙ Κρήτης, εκτός από την αναγνώριση της ανάγκης για να ενθαρρύνει 

την έρευνα που βασίζεται στην επιστημονική περιέργεια, εστιάζει στην καινοτόμα διεπιστημονική 

ερευνητική διερεύνηση, με στόχο να δημιουργήσει άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη 

στην ελληνική κοινωνία και οικονομία και την ανθρωπότητα γενικότερα, σε ευθυγράμμιση με τις 

θεμελιώδεις αξίες μας. 

Η βάση της ερευνητικής πολιτική του ΤΕΙ Κρήτης είναι η δημιουργία κουλτούρας ποιότητας και 

αριστείας. Για αυτό απαιτείται πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των Μελών του Προσωπικού και των 

Μονάδων του Ιδρύματος και η αναγνώριση ότι η συμβολή του καθενός μεγεθύνεται πολύ σημαντικά σε 

ένα περιβάλλον συνεργασίας και αλληλοσυμπλήρωσης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.  

Η πολιτική έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης στηρίζεται: 

1. στον σεβασμό της εξειδικευμένης γνώσης, ενώ προωθείται και η κατάργηση των εμποδίων για 

τη διασταύρωσή της (cross-fertilization) 

2. στην υποστήριξη της σύνθεσης της νέας γνώσης, τόσο εντός όσο και μεταξύ των επιστημονικών 

τομέων και κλάδων που θεραπεύονται στο Ίδρυμα 

3. στη διευκόλυνση των συλλογικών, συνεργατικών πρακτικών εργασίας, προκειμένου να 

δημιουργηθούν νέες δυνατότητες και προοπτικές υψηλού επιπέδου έρευνας. 

Η πολιτική ποιότητας εστιάζει στην εσωτερική οργάνωση των ερευνητικών μονάδων του Ιδρύματος και 

βασίζεται σε εφαρμογή συστημάτων ποιότητας τα οποία εγγυώνται, μέσω διαδικασιών που συνεχώς 

βελτιώνονται, την παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλής ποιότητας. 

Η πολιτική αριστείας τροφοδοτεί με κίνητρα το ανθρώπινο δυναμικό και αφορά στην ενθάρρυνση της 

επιστημονικής διάκρισης των ερευνητών σε όλα τα πεδία. Η επιβράβευση των υψηλών ατομικών 

επιδόσεων, η δημιουργία νέων ερευνητικών ομάδων, η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για 

καινοτομία, είναι συστατικά της πολιτικής της αριστείας. 

Ως αποτέλεσμα, η ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος αφορά σε βασική, τεχνολογική ή εφαρμοσμένη 

έρευνα που προάγει την επιστήμη και την ανάπτυξη και σέβεται την ακαδημαϊκή δεοντολογία. 

Ταυτόχρονα προωθεί την ευρύτερη δυνατή διεπιστημονική συνεργασία με τοπικούς, εθνικούς και 

διεθνείς εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς. Αναλυτικότερα, η πολιτική έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης 

αποσκοπεί: 

1. Στην υποστήριξη της Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας. 
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2. Στην προώθηση της αριστείας των ερευνητικών ομάδων, εργαστηρίων, για την παραγωγή 

ερευνητικών αποτελεσμάτων με διεθνή αναγνώριση. 

3. Στην δημιουργία κατάλληλου ερευνητικού περιβάλλοντος για όλους τους ερευνητές του ΤΕΙ 

Κρήτης με υποστηρικτικές δράσεις για την υποβολή και διαχείριση ερευνητικών έργων, τη 

δημιουργία μεγάλων ιδρυματικών υποδομών, την κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας κ.ά.. 

4. Στην υποστήριξη της Έρευνας και των δραστηριοτήτων μεταφοράς τεχνολογίας, διάχυσης 

γνώσης προς άλλους δημόσιους ερευνητικούς φορείς και στην κοινωνία γενικότερα. 

5. Στην ανταγωνιστική επίδοση του ΤΕΙ Κρήτης σε διεκδικήσεις χρηματοδοτήσεων. 

Οι Ερευνητές του ΤΕΙ Κρήτης έχουν σήμερα εκτεταμένες επιστημονικές δραστηριότητες σε συνεργασία 

με άλλες Ελληνικές και με ξένες ερευνητικές ομάδες που έχουν οδηγήσει αφ’ ενός σε σημαντικά 

ερευνητικά αποτελέσματα και αφ’ ετέρου στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με διεθνή αναγνώριση. 

Το ΤΕΙ Κρήτης, στην τελευταία διαθέσιμη μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στην οποία 

αποτυπώνονται οι επιδόσεις και καταγράφεται η παραγωγή του επιστημονικού δυναμικού των 

Ιδρυμάτων της Χώρας, σε δημοσιεύσεις και η απήχηση του ερευνητικού του έργου διεθνώς
1
, το ΤΕΙ 

Κρήτης αναδεικνύεται στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της 

Ελλάδας στις ερευνητικές δημοσιεύσεις με τη μεγαλύτερη απήχηση και καταγράφει δείκτη απήχησης που 

ξεπερνάει τον παγκόσμιο μέσο όρο
2
, έχοντας ήδη ξεπεράσει 6 Ιδρύματα του Πανεπιστημιακού Τομέα 

της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Τα κονδύλια από τα Ερευνητικά - Αναπτυξιακά Έργα ανήλθαν το 2013-15 στα 20,5 εκατ. ευρώ, ποσό 

που είναι μεγαλύτερο από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΤΕΙ Κρήτης και τις Δημόσιες Επενδύσεις 

μαζί το ίδιο χρονική διάστημα..  

Τα παραπάνω καταδεικνύουν την πολύ καλή θέση του ΤΕΙ Κρήτης στον τομέα της έρευνας ανάμεσα στα 

ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Χώρας. Το γεγονός αυτό μαζί με τις σημαντικές 

διακρίσεις των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του ΤΕΙ Κρήτης καθώς και των 

φοιτητών του στο διεθνή χώρο, αποτελούν τα καλύτερα πειστήρια της απήχηση της έρευνας που 

διεξάγεται στα εργαστήρια και τις ερευνητικές μονάδες του Ιδρύματος. 

Η Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα στο ΤΕΙ Κρήτης εστιάζεται σε ερευνητικούς τομείς αιχμής στις 

επιστήμες μηχανικού, υγείας, γεωπονίας και περιβάλλοντος, νέων υλικών, στις θετικές και οικονομικές 

επιστήμες, στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.  

Επιπλέον οριζόντιους στόχους, που διατρέχουν το Ίδρυμα, αποτελούν: 

1. Η συνολική βελτίωση της δυνατοτήτων των μονάδων του ΤΕΙ και των ιδρυματικών δομών 

υποστήριξής τους για ανάληψη και υλοποίηση ερευνητικών έργων σε τομείς αιχμής, όπως αυτοί 

αναδεικνύονται σταδιακά στα πλαίσια του Νέου ΕΣΠΑ, του Η2020, και της Έξυπνης 

Εξειδίκευσης, ιδιαίτερα σε επίπεδο Κρήτης. 

2. Η διεύρυνση των συνεργασιών μεταξύ των ερευνητικών μονάδων εντός και εκτός ιδρύματος. 

3. Η θεσμική συνεργασία με τα άλλα ερευνητικά Ιδρύματα, κυρίως της Κρήτης, και η 

αλληλεπίδραση με τους φορείς σχεδιασμού των χρηματοδοτήσεων προγραμμάτων έρευνας. 

4. Η διεύρυνση της σύνδεσης της Έρευνας με την Εκπαίδευση, περισσότερο της Μεταπτυχιακής 

και ιδιαίτερα της Διδακτορικής. 

5. Η εμπλοκή, αν είναι δυνατό όλων των Μελών του ΕΠ, σε ερευνητικές δραστηριότητες. 

                                                 
1
 http://report03.metrics.ekt.gr/el/chapter1    

2
 http://report03.metrics.ekt.gr/el/chapter5.3   

http://report03.metrics.ekt.gr/el/chapter1
http://report03.metrics.ekt.gr/el/chapter5.3
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(ii) Συγκεκριμένοι στόχοι και χρονοδιάγραμμα 

Οι στόχοι για την, με επιτυχία, υποστήριξη της ερευνητικής στρατηγικής του Ιδρύματος αναγκαστικά 

συνδέονται με:  

1. Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμό των Υποδομών Έρευνας (χώροι και ερευνητικός εξοπλισμός). 

2. Ανθρώπινο δυναμικό.  

3. Χρηματοδότηση. 

Οι στόχοι μας σε σχέση με τους τομείς αυτούς είναι: 

Τομέας Προγραμματιζόμενες Δράσεις Πόροι 

Ανάπτυξη και 

Εκσυγχρονισμός 

των Υποδομών 

Έρευνας 

Σχεδιάζεται η συνέχιση και 

ολοκλήρωση της προσπάθειας 

για εκσυγχρονισμό των 

κτιριακών υποδομών όλων των 

θεσμοθετημένων Εργαστηρίων 

του Ιδρύματος 

Έχει ενταχθείς το πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων ένα σύνολο δράσεων που 

στοχεύουν στην συντήρηση και 

εκσυγχρονισμό των κτιριακών του 

υποδομών. 

Η πρώτη προτεραιότητα για την τριετία 

2016-2018 είναι η ολοκλήρωση του 

εκσυγχρονισμού των κτιριακών υποδομών 

των Ερευνητικών Εργαστηρίων. 

 

Στόχος: Το 2018 όλα τα θεσμοθετημένα 

Εργαστήρια να λειτουργούν σε σύγχρονους 

και πλήρως ανακαινισμένους χώρους. 

Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση 

του ερευνητικού εξοπλισμού των 

Εργαστηρίων 

Πρόσφατα εντάχθηκε στο Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων του ΤΕΙ Κρήτης 

σχετικό έργο με προϋπολογισμό τριετίας 

(2016 -2018) 1,6 ΜEuro 

 

Στόχος: Χρηματοδότηση των αναγκών των 

Εργαστηρίων σε νέο ερευνητικό εξοπλισμό 

με 200 ΚΕυρώ το 2016, 400 ΚΕυρώ το 

2017, και 500 ΚΕυρώ το 2018. 

Δημιουργία σύγχρονου 

υπολογιστικού κέντρου 

Ουσιαστική συνεισφορά στην αναβάθμιση 

της ικανότητας των Εργαστηρίων θα είναι η 

δημιουργία σύγχρονου υπολογιστικού 

κέντρου (data and compute center). 

 

Στόχος: Έχει υλοποιηθεί η Φάση 1 – 

διαμόρφωση χώρου το 2015. Σχεδιάζεται η 

προκήρυξη της κατασκευής το τελευταίο 

τρίμηνο του 2016 και η ολοκλήρωσης του 

εντός του 2017. Η δαπάνη (εκτιμάται σε 300 

ΚΕυρώ) θα προέλθει από το Πρόγραμμα 
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Δημοσίων Επενδύσεων του 2017. 

Υποστήριξη 

αναφορικά με 

αναγκαίο 

Ερευνητικό 

Προσωπικό 

Προκήρυξη Εσωτερικού 

προγράμματος μεταδιδακτορικής 

έρευνας 

Η Επιτροπή Ερευνών έχει ήδη αποφασίσει 

την προκήρυξη προγράμματος 

ανταγωνιστικών υποτροφιών για 10 περίπου 

μεταδιδάκτορες. Η προκήρυξη θα γίνει το 

τελευταίο τρίμηνο του 2016, με στόχο να 

υλοποιηθεί το 2017 και 2018. 

 

Στόχος: Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 

δράσης 100ΚΕυρώ το 2017 και 150ΚΕυρώ 

το 2018 (θα εξαρτηθεί από την πορεία των 

εσόδων του ΕΛΚΕ)  . 

Χρηματοδότηση 

Το Ίδρυμα και οι υπηρεσίες του 

(ΕΛΚΕ) θα καταβάλλουν 

προσπάθειες αρτιότερης 

υποστήριξης των μελών ΕΠ και 

των Ερευνητών στην αναζήτηση 

χρηματοδότησης. 

Προσδοκάται ότι οι πολιτικές του 

προηγούμενου διαστήματος θα 

αρχίσουν να αποδίδουν: (α) 

Θεσμοθέτηση Ερευνητικών 

Εργαστηρίων, (β) Εσωτερικό 

(μικρό) πρόγραμμα εσωτερικής 

χρηματοδότησης της έρευνας, (γ) 

Στήριξη της εξωστρέφειας με 

κάθε πρόσφορο μέσο και (δ) 

Προώθηση δι-ιδρυματικών 

συνεργασιών με ερευνητικά και 

ακαδημαϊκά Ιδρύματα αλλά και 

άλλους φορείς της Κρήτης 

 

Στόχος: 

 

1) 10% ετήσια αύξηση των εισροών 

έρευνας από Ευρωπαϊκά προγράμματα 

(Horizon2020, Life, κλπ) και 

2) 15% ετήσια αύξηση (για την τριετία 

2016 – 2018) των εισροών από 

συμβόλαια παροχής υπηρεσιών και 

τεχνογνωσίας σε φορείς του ιδιωτικού 

και δημόσιου τομέα της οικονομίας. 

 

(iii) Μέτρα για την υλοποίηση των στόχων 

Η Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Κρήτης, σε συνεργασία με Διοίκηση του Ιδρύματος, έχει σχεδιάσει και 

σταδιακά προωθεί ένα σύνολο από μέσα και ‘εργαλεία’ για την υλοποίηση της ερευνητικής στρατηγικής 

του Ιδρύματος αλλά και για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας, όπως: 

1. Θεσμοθέτηση ερευνητικών δομών. Πρόσφατα θεσμοθετήθηκαν 29 Ερευνητικά Εργαστήρια από 

τη Συνέλευση (Σύγκλητο) του ΤΕΙ, με βάση το κείμενο νομικό πλαίσιο και με αντίστοιχη 

δημοσίευση σε ΦΕΚ. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαπίστευση Εργαστηρίων και των υπηρεσιών που 

αυτά μπορούν να προσφέρουν σε εξωτερικούς φορείς και ιδιώτες.  

2. Η δημιουργία ισχυρών, μεγάλων ερευνητικών Ομάδων και εργαστηρίων, μέσα από διαδικασίες 

που έχουν αναπτυχθεί από την Επιτροπή Ερευνών και από σχετικές θεσμικές προσβλέψεις στον 

Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό. 
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3. Πρόγραμμα εσωτερικής χρηματοδότησης έρευνας. Η διασφάλιση μικρών αρχικά 

χρηματοδοτήσεων λόγω στενότητας, για υποστήριξη νέων ερευνητών. 

4. Ενθάρρυνση της διενέργειας και έμμεση υποστήριξη μη χρηματοδοτούμενης έρευνας.  

5. Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων για συμμετοχή σε διεθνή οργανισμούς ή διαπίστευση 

εργαστηρίων (π.χ. απόκτηση πιστοποιήσεων ISO 17025 για Μετρήσεις και Δοκιμές κ.ά.). 

6. Υποστήριξη συνεδρίων και λοιπών δράσεων προβολής των αποτελεσμάτων έργων όπου 

κρίνεται σκόπιμο. 

7. Ενεργή συμμετοχή σε δράσεις περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας (π.χ. εκπροσώπηση σε 

περιφερειακά γνωμοδοτικά και αποφασιστικά όργανα και ομάδες εργασίας )  

8. Προώθηση διεπιχειρησιακών συνεργασιών με ερευνητικά ιδρύματα και φορείς (βλέπε 

συμμετοχή στη δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας Κρήτης (με σύμπραξη όλων των ΑΕΙ και των 

Ερευνητικών Φορέων της Κρήτης), του Κέντρου Ενεργειακών Τεχνολογιών Περιφέρειας 

Κρήτης στο ΤΕΙ (με συμμετοχή των τριών ΑΕΙ και του ΙΤΕ), συμμετοχή και στήριξη της 

δημιουργίας Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Heraklion Hub), συμμετοχή στο 

Business Innovation Ccenter –BIC, κ.ά). 

9. Ενεργή υποστήριξη των Ερευνητών του ΤΕΙ στην διεκδίκηση Μεγάλων Ερευνητικών Υποδομών 

του «Εθνικού Οδικού Χάρτη» και άλλες διεθνείς δράσεις, υψηλής αναγνωσιμότητας και 

σημασίας (π.χ. ‘Flagships’) των Ερευνητών μας. 

10. Ουσιαστική υποστήριξη ερευνητών για τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων (spin off) σε 

επιλεγμένες περιοχές. 

11. Η αναγνώριση του ερευνητικού έργου για την εξέλιξη των επιστημόνων, μελών ΕΠ. 

12. Η γενικότερη δημιουργία κινήτρων και προϋποθέσεων, ιδιαίτερα, για τις χαμηλές βαθμίδες ΕΠ 

για ερευνητική δραστηριοποίηση και λειτουργία. 

13. Η κατά το δυνατό ελάφρυνση των ενεργών ερευνητών από διοικητικές και άλλες απασχολήσεις 

14. Η βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ερευνητικών έργων με την επανεκπαίδευση των 

διοικητικών στελεχών του ΕΛΚΕ. 

15. Η απλοποίηση και τυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών εντός του Ιδρύματος που 

συνδέονται με τις ποικίλες πλευρές διεκδίκησης ερευνητικών χρηματοδοτήσεων, 

σχηματοποίησης συνεργασιών εντός και εκτός του Ιδρύματος, κ.ά. 

Η Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Κρήτης καταβάλει συνεχείς προσπάθειες για βελτίωση της λειτουργίας 

της υπηρεσίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας με στόχο την αποτελεσματικότερη 

υποστήριξη των Ερευνητών στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων και στη διαχείριση των έργων Έρευνας 

και Ανάπτυξης.   

Ερευνητικές περιοχές 

Οι ερευνητικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται τα εργαστήρια και οι ερευνητικές μονάδες του 

ΤΕΙ Κρήτης αναγράφονται στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές σελίδες  τους. 

 

(iv) Δίκτυα εργαστηριακής υποστήριξης έρευνας 

Προσδοκάται ότι τα ερευνητικά Εργαστήριa που θεσμοθετήθηκαν στο ΤΕΙ, πέρα από την εσωτερική 

συνεργασία, με την υποστήριξη του Ιδρύματος, θα συνεχίσουν τις Διαπιστεύσεις με βάση διεθνή 

Standards και Πρωτόκολλα, με πρώτο στόχο την προσφορά πιστοποιημένων υπηρεσιών σε εξωτερικούς 
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φορείς. Αυτό θα αποφέρει πόρους για αυτο-χρηματοδότηση παραπέρα συγκρότησής τους αλλά και της 

ερευνητικής τους δραστηριότητας. Συνακόλουθες είναι οι συνεργασίες με ομοειδή και συμπληρωματικά 

εργαστήρια άλλων φορέων στο πλαίσιο συναξιοποίησης πόρων, δακτυλίων δοκιμών (ring testing), 

ανάπτυξης διαδικασιών benchmarking κ.ά.  

 

(v) Δίκτυα ερευνητικής αριστείας 

Σταδιακά, περισσότερες ισχυρές μονάδες του Ιδρύματος αποκτούν status αριστείας. Με βάση αυτό και 

με την υποστήριξη του Ιδρύματος συμπράττουν με ομοειδείς ή συμπληρωματικές μονάδες άλλων 

φορέων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με σημαντικά οφέλη μέχρι σήμερα, πχ. στη διεκδίκηση 

ενισχύσεων από τον Οδικό Χάρτη Μεγάλων Υποδομών, από αντίστοιχα ερευνητικά Προγράμματα κ.ά. 

 

Γ.4. Οικονομικός Προγραμματισμός 

(i) Γενικές αρχές διαχείρισης εθνικών πόρων 

(ii) Κωδικοποίηση λειτουργικών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού 

(iii) Κωδικοποίηση προγράμματος δημοσίων επενδύσεων 

(iv) Στοιχεία μισθοδοσίας 

(v) Εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του Ιδρύματος 

 

(i) Γενικές αρχές διαχείρισης εθνικών πόρων και κοινοτικών πόρων. 

Η διαχείριση των εθνικών πόρων του ΤΕΙ Κρήτης γίνεται με αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας και των 

εγκυκλίων που αποστέλλονται  από τα συναρμόδια Υπουργεία, ως προς την επιλεξιμότητα των 

δαπανών, τις διαδικασίες προμηθειών και ανάθεσης έργων και τις πληρωμές δαπανών, τόσο για τον 

τακτικό προϋπολογισμό όσο και για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ). Επίσης 

ακολουθούνται αυστηρά οι διαδικασίες παραλαβής αγαθών, υπηρεσιών και έργων. 

Για την έγκριση και αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού ακολουθούνταν μέχρι το 2012 η 

προβλεπόμενη διαδικασία: Σύνταξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις υποδείξεις των 

εκπαιδευτικών μονάδων (Σχολών ) και της Διοίκησης, συζήτηση και εισήγηση από Συμβούλιο ΤΕΙ στη 

Συνέλευση του ΤΕΙ. Από το 2013 εφαρμόζεται η τελική διαδικασία έγκρισης που προβλέπει ο ν. 4009/11 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: Μετά από συζήτηση στη Συνέλευση (Σύγκλητο) ΤΕΙ, ώστε να 

εξασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή συναίνεση σε επίπεδο Σχολών, η τελική έγκριση του ετήσιου 

προϋπολογισμού γίνεται από το Συμβούλιο του Ιδρύματος, μετά από εισήγηση του Προέδρου/ Πρύτανη. 

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τις τυχόν τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού στη διάρκεια του 

έτους. Οι δαπάνες εγκρίνονται σύμφωνα με το κείμενο εθνικό νομικό πλαίσιο και τις Κοινοτικές 

Κανονιστικές διατάξει. Με βάση τη νομοθεσία και αποφάσεις της Συνέλευσης του ΤΕΙ οι δαπάνες 

υλοποιούνται και εγκρίνονται μετά από δημόσιους εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, δημοσιεύονται 

στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στο Διαδίκτυο και εξοφλούνται μόνο μετά από έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και 

τελική έγκριση της δαπάνης από τη Συνέλευση (Σύγκλητο) του ΤΕΙ. 

Ο Ετήσιος Απολογισμός εγκρίνεται με την ίδια παραπάνω διαδικασία, υποβάλλεται στον Υπουργό 

Παιδείας και εγκρίνεται μόνο μετά από έλεγχο και πάλι από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Η σύνταξη, υλοποίηση και διαχείριση του προϋπολογισμού γίνεται με γνώμονα την υποστήριξης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας με έμφαση στην αποφυγή επιπτώσεων των οικονομικών περικοπών των 

τελευταίων ετών στην ποιότητα της παρεχόμενη εκπαίδευσης, στη στήριξη των υποστηρικτικών 

διοικητικών υπηρεσιών και την συντήρηση των χώρων θεωρητικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών 

εργαστηρίων και υποδομών. Ανάλογα, στη σύνταξη του ΠΔΕ δίδεται βαρύτητα στην ανάπτυξη 

υποδομών για την εκπαίδευση και στη συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Ιδρύματος. 
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Παράλληλα, στο ΤΕΙ Κρήτης λειτουργεί «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- ΕΛΚΕ» για την 

αξιοποίηση των κονδυλίων και την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων έργων του ΤΕΙ. Η διαχείριση και σε 

αυτήν την περίπτωση γίνεται σύμφωνα με το αντίστοιχο εθνικό νομικό πλαίσιο και τις Κοινοτικές 

Κανονιστικές διατάξει. Με βάση τη νομοθεσία και αποφάσεις της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, 

οι δαπάνες υλοποιούνται και εγκρίνονται μετά από δημόσιους εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, και 

δημοσιεύονται αντίστοιχα. Τα όργανα, οι διαδικασίες διαχείρισης των έργων και η αξιοποίηση των 

κονδυλίων εξειδικεύονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, ο οποίος 

δημοσιεύεται στο Δικτυακό τόπο του ΤΕΙ 

 

(ii) Κωδικοποίηση λειτουργικών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού 

Η κωδικοποίηση των λειτουργικών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα. Επιπλέον στο ίδιο Πίνακα εμφανίζεται η κατανομή των ετήσιων Προϋπολογισμών τα τελευταία 

6 έτη, όπως απεικονίσθηκε στους εγκεκριμένους Ετήσιους Απολογισμούς του Ιδρύματος.  

 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 31.12.2015

Κωδικός 

Λογαριασμού Περιγραφή

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

- ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

- ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙ

ΚΑ - 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ

Α 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚ

Α - 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

- ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

2010

02.0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.382.560,85 3.739.248,59 3.735.517,59 5.320.718,14 7.927.429,37 16.486.360,16

02.0000.0200

ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.436.530,89 1.559.837,68 1.657.646,56 3.102.178,51 4.389.848,52 5.071.793,13

02.000.0200.0260 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 940.508,97 1.010.919,44 1.229.025,36 2.480.106,38 3.746.217,99 4.500.838,87

02.0000.0400

ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 71.813,47 121.636,22 57.427,37 65.351,32 129.045,83 101.994,87

02.000.0500

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 244.311,33 283.419,90 290.433,77 597.280,40 885.174,87 1.061.770,69

02.000.0500.0550

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 218.096,12 245.938,70 288.035,97 591.552,10 872.660,98 1.051.513,48

02.000.0600 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 0,00 2.088,30 61.527,40 0 9.834,38 0

02.000.0700

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ 21.844,49 34.896,61 28.863,06 33.555,12 93.816,30 102.251,56

02.000.0800

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.606.222,87 1.733.983,44 1.635.904,49 1.518.613,11 2.417.448,97 1.932.748,20

02.000.0800.0842

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ 

(ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ) 557.081,32 566.109,12 588.945,95 420.817,81 403.627,91 433.618,08

02.000.0900

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 1.837,80 3.386,44 3.714,94 3.739,68 2.260,50 2.808,00

02.1000

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ 

ΑΓΑΘΩΝ 258.456,32 166.684,89 438.828,87 419.266,72 1.143.627,12 1.978.397,52

02.2000

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.430.843,38 1.814.991,06 1.613.476,17 2.098.395,99 1.837.975,69 1.678.455,63

02.4000

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 

ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΌ ΤΙΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ 

ΚΩΔΙΚΑ 491,70 1.022,04 0,00 0,00 0,00 32.400,00

02.7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 26.224,82 43.258,81 88.849,84 0,00 0,00 0,00

02.9700 & 9800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 231.850,41 153.212,74 173.206,34 64.741,94 488.017,42 1.062.845,52

02.9700.9700

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 213.046,63 133.335,95 173.206,34 64.741,94 488.017,42 1.062.845,52

Γενικά Σύνολα: 5.330.427,48 5.918.418,13 6.049.878,81 7.903.122,79 11.397.049,60 21.238.458,83

ΚΑΕ

3.000 579.115,51 771.340,24 755.082,30 1.356.320,47 1.937.178,21 2.401.702,40

9.300 566.200,29 2.873.776,09 1.795.441,21 1.074.093,96 828.232,09 1.059.192,64

6.475.743,28 9.563.534,46 8.600.402,32 10.333.537,22 14.162.459,90 24.699.353,87  
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Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συγκεντρωτικά τα απολογιστικά στοιχεία στις τρεις κύριες κατηγορίες 

δαπάνης: Λειτουργικές Δαπάνες, Σίτιση Φοιτητών, Έκτακτο ΕΠ, Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού, 

από το έτος 2008 έως το 2015. 

 

2008 Λειτουργικές Δαπάνες 2009 Λειτουργικές Δαπάνες 4.474.941,91

Σίτιση Σίτιση 1.686.042,73

Κόστος μισθοδοσία όλων των 

εργαζομενων (Ε.Π.+ΕΤΠ+ΔΠ)

Κόστος μισθοδοσία όλων των 

εργαζομενων (Ε.Π.+ΕΤΠ+ΔΠ) 14.096.639,00

ΚΟΣΤΟΣ για εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

(ωρομίσθιοι+συμβασιούχοι όταν υπήρχαν)

ΚΟΣΤΟΣ για εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

(ωρομίσθιοι+συμβασιούχοι όταν 

υπήρχαν) 7.200.166,74

Σύνολο Σύνολο 27.457.790,38

2010 Λειτουργικές Δαπάνες 2011 Λειτουργικές Δαπάνες 4.943.333,64

Σίτιση Σίτιση 1.837.975,69

Κόστος μισθοδοσία όλων των 

εργαζομενων (Ε.Π.+ΕΤΠ+ΔΠ)

Κόστος μισθοδοσία όλων των 

εργαζομενων (Ε.Π.+ΕΤΠ+ΔΠ) 11.397.380,00

ΚΟΣΤΟΣ για εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

(ωρομίσθιοι+συμβασιούχοι όταν υπήρχαν)

ΚΟΣΤΟΣ για εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

(ωρομίσθιοι+συμβασιούχοι όταν 

υπήρχαν) 4.615.740,27

Σύνολο Σύνολο 22.794.429,60

2012 Λειτουργικές Δαπάνες 2013 Λειτουργικές Δαπάνες 2.917.200,24

Σίτιση Σίτιση 1.613.476,17

Κόστος μισθοδοσία όλων των 

εργαζομενων (Ε.Π.+ΕΤΠ+ΔΠ)

Κόστος μισθοδοσία όλων των 

εργαζομενων (Ε.Π.+ΕΤΠ+ΔΠ) 8.785.508,00

ΚΟΣΤΟΣ για εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

(ωρομίσθιοι+συμβασιούχοι όταν υπήρχαν)

ΚΟΣΤΟΣ για εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

(ωρομίσθιοι+συμβασιούχοι όταν 

υπήρχαν) 1.519.202,40

Σύνολο Σύνολο 14.835.386,81

2014 Λειτουργικές Δαπάνες 2015 Λειτουργικές Δαπάνες 2.743.329,01

Σίτιση Σίτιση 1.430.843,38

Κόστος μισθοδοσία όλων των 

εργαζομενων (Ε.Π.+ΕΤΠ+ΔΠ)

Κόστος μισθοδοσία όλων των 

εργαζομενων (Ε.Π.+ΕΤΠ+ΔΠ) 8.057.774,52

ΚΟΣΤΟΣ για εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

(ωρομίσθιοι+συμβασιούχοι όταν υπήρχαν)

ΚΟΣΤΟΣ για εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

(ωρομίσθιοι+συμβασιούχοι όταν 

υπήρχαν) 1.156.255,09

Σύνολο Σύνολο 13.388.202,00

11.083.549,00

3.071.459,53

2.021.701,70

13.849.117,00

7.652.836,95

14.373.033,16

28.881.805,32

2.852.018,93

1.814.991,06

8.454.615,03

1.251.408,14

2.098.395,99

Απολογιστικά οικονομικά στοιχεία 2008-15

18.986.671,79

5.797.883,39

1.678.455,63

12.688.710,00

5.549.126,10

25.714.175,12

2.733.267,27

5.358.149,67

 
 

 

(iii) Κωδικοποίηση προγράμματος δημοσίων επενδύσεων 

Η κωδικοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων φαίνεται στον προϋπολογισμό του ΤΕΙ 

Κρήτης το έτος 2015 του οποίου η εκτέλεση φαίνεται απολογιστικά στον επόμενο πίνακα. Φαίνονται οι 

πληρωμές, δηλ. τα εκτελεσθέντα έργα συνολικά, και όχι τα ποσά που είχαν ενταχθεί στο ΠΔΕ.  
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Κωδικός 

Λογαριασμού Περιγραφή

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ- 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ- 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ- 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ- 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ- 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ- 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

2010

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ- 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

2009

02.9000

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 566.200,29 2.873.776,09 1.795.441,21 1.074.094,23 828.232,09 1.059.192,64 2.889.345,94

02.9000.9300

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ 

ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ 566.200,29 2.873.776,09 1.795.441,21 1.074.094,23 828.232,09 1.059.192,64 2.889.345,94

02.9000.9322 Αγορά οικοπέδου 2.759,64 1.230,00 246,00 4.559,20 0,00 0,00

02.9000.9329.α

Καθαιρέσεις και 

επισκευή κτιρίων ΤΕΙ 

Κρήτης 17.414,28

02.9000.9332.β

Ανέγερση διδακτιρίων - 

Αιθουσών διδασκαλίας 54.953,53 0,00 584.533,00

02.9000.9332.γ

Ανέγερση διδακτιρίων - 

Μελέτη κατασκευής 

νέου κτιρίου 

παραρτήματος Χανίων 0,00 0,00 63.189,07 332.840,53 100.000,00 798.000,00 1.556.500,00

02.9000.9332.ζ

Ανέγερση διδακτιρίων- 

Νέα Σπουδαστική Εστία 0,00 0,00 3.978,13 0,00 158.419,47

02.9000.9332.η

Κατασκευή τεσσάρων 

αμφιθεατρικών 

αιθουσών διδασκαλίας 0,00 0,00 0,00 0,00 18.196,00

02.9000.9332.θ

Στατική ενίσχυση 

βελτίωση κυλικείου 0,00 7.319,59 112.502,18 32.549,19 220.593,94

02.9000.9332.ι

Στατική ενίσχυση 

βελτίωση ΣΤΕΦ (Α 

ΦΑΣΗ) 0,00 0,00 97.366,37

02.9000.9332.μ

Επεκτάσεις κτιρίων και 

νέο συγκρότημα 

γραφείων και 

εργαστηρίων ΣΤΕΦ (Α 

ΦΑΣΗ) 0,00 0,00 0,00

02.9000.9332.ν Νέο κτίριο ΣΕΥΠ 303.900,00 1.136.000,00 1.732.000,00 729.000,00 489.000,00

02.9000.9339.α

Ανέγερση λοιπών 

κτιρίων κτλ. 0,00 0,00 9.706,56

02.9000.9339.β

Ανέγερση κτιρίου και 

πάσης είδους 

εγκαταστάσεις 0,00 0,00 145.758,61 87.819,33

02.9000.939.γ

Βελτιώσεις και 

ανακατασκευή χώρων 

ακπαιδευσης και 

δημιουργία νέων χώρων 

γραφείων 0,00 38.192,59 42.281,84 114.400,00

02.9000.9339.δ

Συντηρήσεις -Επισκευές 

Βελτιώσεις Επεκτάσεις 142.966,38 364.869,13 0,00 4.853,81 79.999,99 23.188,72 41.811,27

02.9000.9339.ζ

Έργα ευριζωνικής 

δικτύωσης 

Αγροκτήματος 37.108,38 19.286,69

02.9000.9345.ε

Προμήθεια οργάνων 

ακριβείας, μέτρησης 

κλπ. Νεου κτιρίου ΣΕΥΠ 19.980,12

02.9000.9347.δ

Προμήθεια επίπλων και 

σκευών νέου κτιρίου 

ΣΕΥΠ 888.285,09

02.9000.9349.δ

Προμήθεια μηχανικού 

και λοιπού εξοπλισμού 

νέου κτιρίου ΣΕΥΠ 367.542,69

02.9000.9362.α

Μελέτες Επίβλεψη 

υπηρεσιών μηχανικού 

για το ΤΕΙ Κρήτης 3.238,00 23.185,50

02.9000.9392

Απόδοση εσόδων που 

εισπράχθηκαν υπέρ 

Δημοσίου και τρίτων 

από Δημόσιες 

Επενδύσεις 21.274,36 53.396,87 6,14 80,30 0,00 0,00 0,00

566.200,29 2.873.776,09 1.795.441,21 1.074.094,23 828.232,09 1.059.192,64 2.889.345,94

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 31-12-2015

Γενικά Συνολα  
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(iv) Στοιχεία μισθοδοσίας 

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται το κόστος μισθοδοσίας όλου του προσωπικού του ΤΕΙ Κρήτης 

εκτός από το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό. 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Κόστος Μισθοδοσίας όλων των  εργαζομένων, 

εκτός από το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

ΕΤΟΣ ΕΠ 
ΕΤΠ + ΜΟΝ. 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ  

ΙΔΑΧ 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟ 

2008 7.844.357,50 4.207.889,65 1.796.870,52 ----- 13.849.117,67 

2009 8.039.859,06 4.163.673,81 1.846.251,50 46.854,94 14.096.639,31 

2010 7.198.880,68 3.654.540,13 1.771.053,06 64.236,65 12.688.710,52 

2011 6.466.637,13 3.062.242,73 1.811.937,41 56.563,61 11.397.380,88 

2012 6.312.198,61 2.753.064,12 1.997.813,79 20.472,86 11.083.549,38 

2013 4.911.975,55 2.308.358,52 1.561.563,42 3.610,52 8.785.508,01 

2014 4.941.625,93 1.981.296,86 1.500.750,07 30.942,17 8.454.615,03 

2015 4.755.656,15 1.863.375,55 1.436.727,82   8.057.774,52 

 

 
Στο επόμενο γράφημα φαίνεται παραστατικά  η εξέλιξη της μισθοδοσίας στο ΤΕΙ Κρήτης. Τα τελευταία 

χρόνια έλαβαν χώρα μόνο αποχωρήσεις του πάσης φύσεως προσωπικού. Δεν έγιναν προσλήψεις 

Μόνιμου Προσωπικού. Σε κάθε περίπτωση, η σημαντική ετήσια μείωση του μισθολογικού κόστους 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στην περικοπή των μισθών του μόνιμου προσωπικού και δευτερευόντως στην 

μείωση του συνολικού αριθμού των εργαζομένων.  Η εξέλιξη του μισθολογικού κόστους φαίνεται 

παραστατικά στο επόμενο γράφημα. 
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(v) Εταιρία διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του Ιδρύματος 

Στο ΤΕΙ Κρήτης δεν έχει συσταθεί εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του Ιδρύματος. 

To 2010 από το ΤΕΙ Κρήτης στάλθηκε στο Υπουργείο Παιδείας Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για 

Ίδρυση Εταιρείας Διαχείρισης της Περιουσίας στο ΤΕΙ Κρήτης. Για το Σχέδιο αυτό το ΤΕΙ Κρήτης 

ουδέποτε έλαβε απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας.  

Ως σκοπός της Εταιρείας στην πρόταση ΠΔ τέθηκε η αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του ΤΕΙ 

Κρήτης. Ως περιουσία νοείται τόσο η κινητή όσο και η ακίνητη που περιέρχεται στην Εταιρεία από 

οποιαδήποτε πηγή, εκτός εκείνης που έχει εκάστοτε προσδιορισθεί προς χρήση των Εκπαιδευτικών, 

ερευνητικών και διοικητικών δραστηριοτήτων του ΤΕΙ Κρήτης, για την οποία η Εταιρεία μπορεί να 

προβαίνει επ' αμοιβή μόνο σε εργασίες επιμέλειας και συντήρησης.  

Στο σκοπό και στις δραστηριότητες της Εταιρείας τέθηκαν επίσης:  

(α) Η επιδίωξη δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και άλλων παροχών από οποιαδήποτε πηγή 

δημόσια ή ιδιωτική, εγχώρια ή αλλοδαπή επ’ ονόματι του ΤΕΙ Κρήτης.  

(β) Η επιδίωξη χρηματοδοτήσεων από οποιαδήποτε πηγή, δημόσια ή ιδιωτική της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής επ’ ονόματι του ΤΕΙ Κρήτης.  

(γ) Η έναντι αμοιβής ή συμμετοχής είσπραξης δικαιωμάτων του ΤΕΙ Κρήτης. 

(δ) Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και πράξη που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της περιουσίας του 

ΤΕΙ και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της.  

Στα πλαίσια αυτά, η Εταιρεία θα μεριμνά για την πλήρη καταγραφή και διαρκή ενημέρωση της ακίνητης 

περιουσίας του Ιδρύματος, θα εκμισθώνει και θα προβαίνει σε εργασίες επιμέλειας και συντήρησης των 

ακινήτων του ΤΕΙ, θα διαχειρίζεται και θα αξιοποιεί τυχόν μελλοντικά κληροδοτήματα του Π.Κ., και θα 

αναπτύσσει δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών.  

Πέραν των αυτών δραστηριοτήτων, συνήθων σε υπάρχουσες Εταιρείες Διαχείρισης των ΑΕΙ, η Εταιρεία 

θα αναπτύσσει νέες δραστηριότητες που αποβλέπουν στην εφαρμογή και αξιοποίηση των επιστημονικών 

γνώσεων και στην οικονομική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στο ΤΕΙ Κρήτης, καθώς και 

τη διασύνδεσή τους με την παραγωγική διαδικασία. Η Εταιρεία θα παράγει και θα διαθέτει προϊόντα 

που θα έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων, θα συμμετέχει σε εταιρείες 

τεχνολογικής βάσης – έντασης γνώσης, θα συνεργάζεται με παραγωγικούς φορείς και επιχειρήσεις για 

την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών του ΤΕΙ και θα συνδράμει στην κατοχύρωση 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του Ιδρύματος και των μελών του.   

Στο ΤΕΙ Κρήτης ξεκίνησε προ διετίας η διαδικασία, στα πλαίσια του Συμβουλίου Ιδρύματος, για την 

Ίδρυση ΝΠΙΔ σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4009/2011, ώστε αυτό το ΝΠΙΔ να αναλάβει σύμφωνα 

με το Νομικό Πλαίσιο την αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύματος. Η προσπάθεια αυτή διακόπηκε 

μετά από την έκφραση αλλαγής πολιτικής της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας σε σχέση με τη σχετική 

πρόβλεψη του Ν. 4009/2011. Στο πολύ πρόσφατο διάστημα εμφανίσθηκε η νομοθετική πρόβλεψη για 

δυνατότητα εκχώρησης πόρων των ΑΕΙ στις αντίστοιχες Εταιρείες Διαχείρισης της Περιουσίας τους για 

ειδικούς σκοπούς, όπως η φύλαξη των Ιδρυμάτων, η καθαριότητα των εγκαταστάσεων κ.ά.. Αυτό θέτει 

και πάλι την αναγκαιότητα στα Ιδρύματα όπως το ΤΕΙ Κρήτης που δεν διαθέτουν Εταιρεία Διαχείρισης 

της Περιουσίας τους να την Ιδρύσουν. Από πλευράς Διοίκησης του ΤΕΙ Κρήτης εκφράσθηκε πρόσφατα η 

πρόθεση για την Ίδρυση Εταιρείας ΔΠ στη Συνέλευση (Σύγκλητο) του ΤΕΙ, με στόχο την καλύτερη 

αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύματος για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από τις 

εντεινόμενες ετήσιες περικοπές της δημόσιας χορηγίας στο ΤΕΙ. 

Το ΤΕΙ Κρήτης διαθέτει σχετικά περιορισμένα περιουσιακά στοιχεία: Τα ακίνητα και τον εξοπλισμό στα 

οποία διεξάγεται έρευνα και εκπαίδευση στις Μονάδες του στο Ηράκλειο, στα Χανιά και στη Σητεία. 
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Επιπλέον διαθέτει εξοπλισμό έρευνας και εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί μετά από 

εκχώρηση χρήσης εγκαταστάσεων από τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες/ φορείς στον Άγιο Νικόλαο, την 

Ιεράπετρα και το Ρέθυμνο. Το ΤΕΙ Κρήτης δεν έχει κληροδοτήματα 

Η διαχείριση της περιουσίας του Ιδρύματος γίνονταν μέχρι το 2012 με αποφάσεις του τότε Συμβουλίου 

ΤΕΙ και της Συνέλευσης του ΤΕΙ. Από το 2013 η διαχείριση γίνεται με αποφάσεις της Συνέλευσης 

(Συγκλήτου) και του Συμβουλίου Ιδρύματος. 

Οι πόροι που προέρχονται από τη δραστηριότητα αυτή (προέρχονται κατά κύριο λόγο από επιδοτήσεις  

για τα ελαιόδεντρα του αγροκτήματος και ενοίκια για κάποιες αγροτικές εκτάσεις, για φιλοξενία 

τραπεζικών θυρίδων σε χώρους του ΤΕΙ και από τον ανάδοχο των κυλικείων του ΤΕΙ) εντάσσονται 

στον τακτικό προϋπολογισμό του ιδρύματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Ένας ενδεικτικός πίνακας για τα έσοδα του Ιδρύματος που δεν προέχονται από τη Χορηγία του 

Υπουργείου Παιδείας για τον Τακτικό Προϋπολογισμό και ΠΔΕ είναι ο επόμενος.  

Περιγραφή 2015 2014 20013 2012 2011 2010 2009 

Έσοδα από την 

επιχειρηματική 

δραστηριότητα 

του ΝΠΔΔ 

89.158,18 103.420,47 168.839,50 150.181,62 304.343,75 323.482,13 357.149,48 

Έσοδα από 

πώληση ειδών 

γεωργικών και 

δασικών 

εκμεταλλεύσεων 

7.846,04 4.051,70 2.642,81 2.621,60    

Λοιπά έσοδα 

από πώληση 

βιβλίων και 

εντύπων. 

0,00 0,00  485,00    

Έσοδα από 

εκμίσθωση 

λοιπής 

ακίνητης 

περιουσίας 

45.012,00 45.012,00 98.884,20 131.082,17 64.190,41 65.507,10 80.262,00 

Τόκοι από 

καταθέσεις σε 

τράπεζες 

17.496,36 34.479,98 39.118,84 15.992,85 240.053,34 257.975,03 276.887,48 

Πρόσοδος από 

τόκους του 

Κοινού 

Κεφαλαίου 

ΝΠΔΔ και 

ασφαλιστικών 

φορέων. 

18.803,78 19.876,79 28.193,65     

Παρατηρείται και εδώ η επίδραση της οικονομικής κρίσης πάνω στα έσοδα του ΤΕΙ Κρήτης από άλλες 

πηγές εκτός χορηγίας Υπουργείου Παιδείας, του Τακτικού προϋπολογισμού και του ΠΔΕ.  

Άλλη πηγή εσόδων του Ιδρύματος αποτελούν οι κρατήσει από ερευνητικά έργα, μεταπτυχιακά 

προγράμματα και προγράμματα δια βίου μάθησης τα οποία διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, καθώς και από 

κρατήσεις αμοιβών των μελών του ΕΠ που συμμετέχουν σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και άλλα έργα ή 

ασκούν ελευθέριο επάγγελμα σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη του νομικού πλαισίου. Τα έσοδα αυτά 

δαπανώνται για την ενίσχυση και υποστήριξη της εκπαίδευσης, με μέριμνα του ΕΛΚΕ, μετά από 

αποφάσεις της Συνέλευσης (Συγκλήτου). 
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Όλα τα παραπάνω έσοδα του ΤΕΙ, πλην της χορηγία του Υπ. Παιδείας για τον Τακτικό Προϋπολογισμό 

και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα εκχωρούνται στην Εταιρεία Διαχείρισης της Περιουσίας 

του ΤΕΙ για καλύτερη αξιοποίηση. 

 

Γ.5. Στρατηγική κτηριακών και χωροταξικών υποδομών 

(i) Βασικοί άξονες ανάπτυξης. Πώς ανταποκρίνεται η χωροταξική κατανομή του ΑΕΙ στις 

προϋποθέσεις ανάπτυξής του και στην απαιτούμενη ποιότητα υπηρεσιών προς τους φοιτητές. 

(ii) Συγκεκριμένοι στόχοι και χρονοδιάγραμμα 

(iii) Μέτρα για την υλοποίηση των στόχων 

(iv) Σχολιάστε τυχόν αποκλίσεις από ένα τυπικό μοντέλο, π.χ. 1 campus/ΑΕΙ ή τουλάχιστον 2 

σχολές/campus. 

 

(i) Βασικοί άξονες ανάπτυξης. Πώς ανταποκρίνεται η χωροταξική κατανομή του ΑΕΙ στις 

προϋποθέσεις ανάπτυξής του και στην απαιτούμενη ποιότητα υπηρεσιών προς τους φοιτητές. 

Ο βασικός άξονας ανάπτυξης που χαρακτηρίζει το ΤΕΙ Κρήτης, αυτό που αποτελεί χαρακτηριστικό 

γνώρισμα πλέον του Ιδρύματος, αν και δεν υπήρξε ποτέ συντεταγμένη  επιλογή του, ούτε αποτέλεσμα του 

αυτοδιοίκητου του ιδρύματος, είναι η χωροταξική πολυπολικότητα και πολυπλοκότητα. 

Γεωγραφικά αλλά και εκπαιδευτικά, αυτό περιγράφεται ως εξής: 

Το ΤΕΙ Κρήτης αναπτύσσει τις δραστηριότητες του [εκπαιδευτικές και ερευνητικές] σε έξι Δήμους της 

Κρήτης: Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα και Σητεία.  

Το κύριο campus του Ιδρύματος βρίσκεται σε έκταση περίπου 600 στρεμμάτων στο προάστειο του 

Εσταυρωμένου 2 χλμ. από την πόλη του Ηρακλείου. Σημειώνεται ότι οι κτιριακές υποδομές του ΤΕΙ, 

στις άλλες πόλεις έχουν σημαντικές ιδιαιτερότητες:  

(α) Σε δύο θέσεις βρίσκονται εντός του κεντρικού αστικού ιστού [Χανιά και Ιεράπετρα]. 

(β) Στο Ρέθυμνο οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αναπτύσσονται εντός του αστικού ιστού, ενώ οι 

προχωρημένες ερευνητικές δραστηριότητες στην ενδοχώρα, σε απόσταση 5 χλμ. από την έδρα του 

Τμήματος. 

(γ) Στην δεύτερη θέση παρουσίας στην Π. Ενότητα Λασιθίου οι κτιριακές υποδομές βρίσκονται 

απομονωμένες στην αγροτική ενδοχώρα του Δήμου Αγίου Νικολάου, στην περιοχή Λακωνίων, σε 

σημαντική απόσταση από την πλησιέστερη πόλη του Αγ. Νικολάου [οδική απόσταση περίπου 6,5 χλμ.] 

(δ) Στην τρίτη θέση παρουσίας στην Π. Ενότητα Λασιθίου, στον Δήμο Σητείας, οι εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες αναπτύσσονται στην αγροτική ενδοχώρα του δήμου [περιοχή Τρυπητού], και οι ανάγκες 

σίτισης των φοιτητών και φοιτητικής εστίας διαμονής καλύπτονται σε εγκαταστάσεις στο κέντρο της 

πόλης της Σητείας ή στην αντίθετη πλευρά της πόλης αντίστοιχα [οδική απόσταση των περίπου 3,5 και 

4,5 χλμ.]. 

Η παραπάνω περιγραφόμενη γεωγραφική κατανομή των κτιριακών υποδομών περιγράφει έναν  

χωροταξικό κατακερματισμό, με την πραγματικότητα να επιβάλει το  Ίδρυμα να κατανέμει, εντελώς 

ανισομερώς, τις δραστηριότητες του σε οκτώ (8) διακριτές γεωγραφικές θέσεις. 

Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί ότι, η διοικητική δομή των υπηρεσιών υποστήριξης των κτιριακών 

και λοιπών υποδομών δεν ακολουθεί την γεωγραφική κατανομή του Ιδρύματος, με αποτέλεσμα μόνο το 

Ηράκλειο να διαθέτει πλήρη Τεχνική Υποστήριξη και δευτερευόντως [σε πολύ μικρή κλίμακα] τα Χανιά 

με επιτόπιες υπηρεσίες. 

Οι χρηματοδοτήσεις του Ιδρύματος, τόσο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων όσο και από τον 

τακτικό προϋπολογισμό, δεν επαρκούν για τη βασική/ ελάχιστη κάλυψη των αναγκών συντήρησης του 
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υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος. Στην πραγματικότητα, οι επεμβάσεις συντήρησης αφορούν κυρίως 

αποκαταστάσεις ζημιών, χωρίς καμιά δυνατότητα προληπτικής συντήρησης. 

Ως αποτέλεσμα του παραπάνω ανισομερούς χωροταξικού κατακερματισμού, σε συνδυασμό με την 

ανεπάρκεια πόρων εξ αιτίας της μείωση πιστώσεων, το Ίδρυμα έχει επιλέξει να καλύπτει κατά κύριο 

λόγο τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των φοιτητών και των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του. 

Oi παρεμβάσεις για παροχή αναβαθμισμένου δομημένου χώρου δεν υλοποιούνται, παρά μόνο σε 

ελάχιστο βαθμό, όσον επιτρέπουν οι ετήσιες χρηματοδοτήσεις του ΠΔΕ, οι οποίες μειώνονται από 

χρόνο σε χρόνο. 

Από την άλλη πλευρά, σταδιακά εντάσσονται και εισέρχονται σε παραγωγική χρήση νέα κτήρια, ως 

απότοκο των έργων που σχεδιάστηκαν τα προηγούμενα 10-15 χρόνια ή και πιο πρόσφατα. Οι νέες 

κτηριακές υποδομές πληρούν όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας, εργονομίας, ποιότητας και χρηστικότητας 

για χώρους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά τα κονδύλια που αφορούν στη συντήρηση και 

λειτουργία τους, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, βαίνουν ελαττούμενα από χρόνο σε χρόνο. 

Είναι φανερό ότι, η ποιότητα των παρεχόμενων υποδομών προς τους φοιτητές και γενικά του χρήστες 

των κτιρίων των εγκαταστάσεων, υπολείπεται σε κάποιες περιπτώσεις του επιθυμητού και αναγκαίου 

για χώρους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με κύριο χαρακτηριστικό την ανομοιομορφία. Υπάρχουν 

θύλακες, στην έδρα του ΤΕΙ στο Ηράκλειο κυρίως, αλλά και σε 3 άλλα γεωγραφικά σημεία (διδακτήρια 

σε Χανιά και Σητεία, Ερευνητικό Κέντρο στο Ρέθυμνο), με υψηλές ακαδημαϊκές προδιαγραφές, 

εφάμιλλες των καλύτερων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Όμως η πλειονότητα των λοιπών 

υποδομών ευρίσκεται κάτω του μετρίου και σε ορισμένες περιπτώσεις στο όριο του απαράδεκτου, 

απειλώντας το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, που παρόλα αυτά παρέχεται με υψηλές προδιαγραφές 

σε αυτές τις εγκαταστάσεις. 

Επιπλέον ο χωροταξικός κατακερματισμός δεν επιτρέπει στο ίδρυμα να αναπτύξει ένα επαρκές δίκτυο 

φοιτητικής μέριμνας [στέγαση, ενιαίες προδιαγραφές σίτισης], ούτε επιτρέπει τη συνέργεια, ακαδημαϊκή 

όσμωση και οριζόντια κίνηση προσωπικού και φοιτητών μεταξύ των εκπαιδευτικών δομών, λόγω 

δημιουργίας αποκομμένων ακαδημαϊκά νησίδων. 

 

(ii) Συγκεκριμένοι στόχοι και χρονοδιάγραμμα 

Οι στόχοι που αφορούν τις υποδομές, κτιριακές και άλλες του ΤΕΙ Κρήτης, ώστε να αρθούν τα ανωτέρω 

αρνητικά σημεία, είναι τρεις και διακριτοί, κατά σειρά προτεραιότητας:  

(α) Συντήρηση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων και υποδομών κλπ., με κύριο γνώμονα την ασφάλεια 

του έμψυχου δυναμικού του Ιδρύματος,  

(β) Βελτίωση και αναβάθμιση του υπάρχοντος παλιού αποθέματος κτιρίων και εγκαταστάσεων, και  

(γ) Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις και κοινόχρηστες υποδομές.  

Το ίδρυμα δεν έχει εντάξει, στην παρούσα φάση, στόχο που να αφορά σε αύξηση της δυναμικότητας στις 

κοινωνικές υποδομές [στέγαση φοιτητών κλπ.], λόγω ρεαλιστικής εκτίμησης των οικονομικών 

δεδομένων.  

Και οι τρεις προαναφερόμενοι στόχοι έχουν ενταχθεί και στηρίζονται αποκλειστικά στο πρόγραμμα 

δημοσίων επενδύσεων [2016-2018]. Σημειώνεται ωστόσο, ότι, αν και τα κονδύλια που έχουν 

προϋπολογιστεί στο ΠΔΕ για την τρέχουσα τριετία κρίνονται κατ’ αρχήν επαρκή για τους στόχους 

αυτούς, οι ετήσιες πιστώσεις κινούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με απρόβλεπτη χρονική κατανομή, που 

δεν επιτρέπει την αξιόπιστη υλοποίηση ούτε του πρώτου στόχου [συντήρηση υπαρχουσών υποδομών]. 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης  
 

 

 

Έκδοση 4
η
 Μάρτιος 2016 – Μέρος Α 

96 

Ο δεύτερος στόχος, που αποτελεί ρεαλιστική επιλογή του Ιδρύματος, αφορά το παλιό απόθεμα κτιρίων, 

κυρίως στην έδρα στο Ηράκλειο, όπου απαιτούνται επιπλέον: Στατική ενίσχυση, ενεργειακή 

αναβάθμιση, αισθητική και λειτουργική ανακαίνιση όπως η προσβασιμότητα ΑμΕΑ κ.ά. Ο 

συγκεκριμένος δεύτερος στόχος, λόγω της μακράς και επίπονης διαδικασίας ωρίμανσης των σχετικών 

μελετών και έργων, απαιτεί σταθερούς και εξασφαλισμένους πόρους στο ΠΔΕ, οι οποίοι όμως, λόγω 

της παρατεταμένης και παρατεινόμενης κρίσης, ουσιαστικά δεν υφίστανται. 

Ο τρίτος στόχος, που υπηρετεί το στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος και οδηγεί στο ΑΕΙ της επόμενης 

15ετίας ή 20ετίας, περιλαμβάνει τις νέες κτηριακές υποδομές. Ο στόχος αυτός, αν και σε ικανοποιητικό 

βαθμό, αλλά ουσιαστικά σε θεωρητικό επίπεδο, έχει περιληφθεί στο τρέχον ΠΔΕ, απαιτεί και 

προϋποθέτει σταθεροποίηση του πολιτικού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, επειδή  επηρεάζεται 

καίρια και αποφασιστικά από αυτό. Ως παράδειγμα αναφέρεται ότι, για δεύτερη φορά τα κτιριολογικά 

προγράμματα [αφορούν σκοπιμότητα, μέγεθος και χρήσεις των εγκαταστάσεων] δύο Σχολών του 

Ιδρύματος είναι σε φάση νέας έγκρισης για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς αποτέλεσμα, λόγω των 

πρόσφατων και των κυοφορούμενων αλλαγών στον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης (Σχέδιο Αθηνά, 

επικείμενη νέα αλλαγή). 

(iii) Μέτρα για την υλοποίηση των στόχων 

Η υλοποίηση των στόχων που αφορούν στις υποδομές εξαρτάται πρακτικά μόνο από την έγκριση του 

προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, καθώς και από την ροή των ετήσιων πιστώσεων (εφόσον η 

ωρίμανση και υλοποίηση των έργων εδράζεται σε μία σχετικά επαρκώς στελεχωμένη Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών). 

Ωστόσο, το Ίδρυμα έχει εντάξει στον σχεδιασμό του δέσμες ενεργειών που συμβάλλουν στην 

βελτιστοποίηση των υπαρχουσών υποδομών, με μείωση της ειδικής έντασης επιβάρυνσης των κτιρίων. 

Ως τέτοια μέτρα λειτουργούν: 

(α) Ο στρατηγικός ανασχεδιασμός της πολυπολικότητας του ιδρύματος με στόχο τον εξορθολογισμό 

σκοπών και μέσων. 

(β) Δράσεις για τον καθορισμό του αριθμού των εισερχόμενων νέων φοιτητών, σε αντιστοιχία με τις 

υπάρχουσες υποδομές και λοιπούς πόρους. 

(γ) Παρακολούθηση δεικτών που συμβάλλουν στη μείωση του εκπαιδευτικού φόρτου των υποδομών 

[μέση διάρκεια σπουδών, προγράμματα σπουδών, ευελιξία και προσαρμοστικότητα στα εργαστηριακά 

μαθήματα κλπ.] 

(δ) Παρακολούθηση ενεργειακών μεγεθών, παρεμβάσεις εξοικονόμησης πόρων που δεν έχουν 

οικονομικό κόστος, αλλά απαιτούν μόνον διοικητικές ενέργειες ή τροποποίηση υφιστάμενων πρακτικών 

(προμήθεια ενεργειακά αποδοτικών εξοπλισμών, κοινή διαχείριση εκπαιδευτικών χώρων και 

εξοπλισμών, ανακύκλωση, καλές πρακτικές [όπως, π.χ., σβήσιμο φώτων, ρύθμιση κλιματιστικών] κλπ.). 

(ε) Συνέργεια και συμπράξεις του Ιδρύματος με άλλα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, καθώς και με φορείς 

με δημόσιο ή κοινωφελή χαρακτήρα, με στόχο την αξιοποίηση των κοινών πόρων και των υποδομών. 

(iv) Σχολιάστε τυχόν αποκλίσεις από ένα τυπικό μοντέλο, π.χ. 1 campus/ΑΕΙ ή τουλάχιστον 2 

σχολές/campus. 

Το ΤΕΙ Κρήτης διαφέρει ουσιωδώς από το τυπικό μοντέλο του 1 campus/ΑΕΙ ή τουλάχιστον 2 

σχολές/campus. Με την εξαίρεση του Ηρακλείου, στο οποίο εκδηλώνονται όλα τα κυρίαρχα 

χαρακτηριστικά – αλλά υπάρχουν και διαφοροποιήσεις –  ενός εκπαιδευτικού κάμπους, στα υπόλοιπα 

γεωγραφικά σημεία παρουσίας του ΤΕΙΚ υπάρχει σοβαρή απόκλιση από το τυπικό μοντέλο 

γεωγραφικής-χωροταξικής διάρθρωσης. 
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Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με την ανισομέρεια των εκπαιδευτικών μονάδων στον τεχνικό τομέα 

και στις υποδομές, στον τομέα των οδικών συγκοινωνιών, στο ανθρωπογενές περιβάλλον κλπ. στέρησε 

σε βάθος χρόνου από το ίδρυμα αναπτυξιακή ορμή και πόρους και λειτουργεί ως οπισθέλκουσα στην 

μελλοντική του πορεία 

 

Γ.6. Περιβαλλοντική πολιτική 

(i) Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων 

(ii) Αστικών στερεών αποβλήτων 

(iii) Ανακύκλωση 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 

Στόχος: «Πράσινο Πανεπιστήμιο» 

Γενικά 

Η  περιβαλλοντική πολιτική του ΤΕΙ Κρήτης επικεντρώνεται στην συνεχή του προσπάθεια για βελτίωση 

της περιβαλλοντικής του ποιότητας και ενσωμάτωση αρχών, η τήρηση των οποίων οδηγεί στην αειφόρο 

λειτουργία και τη βιώσιμη ανάπτυξη του. Η πρόβλεψη και η διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων 

που προκύπτουν από την εκπαιδευτική και ερευνητική λειτουργία του καθορίζονται μέσα από την 

εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με την αρ. πρωτ. 2916/28-7-2005 απόφαση του 

Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης, ώστε να  διασφαλίζεται η  συμβατότητα  οικολογικών, οικονομικών και 

κοινωνικών κριτηρίων. Έτσι επιτυγχάνεται η μείωση της ρύπανσης, η ανάκτηση πρώτων υλών και 

ενέργειας, η μείωση του λειτουργικού κόστους, η διαρκής βελτίωση, η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η 

ευαισθητοποίηση της κοινότητας του Ιδρύματος καθώς και της περιβάλλουσας κοινωνίας γενικότερα. 

Οι βασικοί τομείς- δράσεις στα πλαίσια  της περιβαλλοντικής πολιτικής του ΤΕΙ Κρήτης είναι: 

 Ενεργειακή διαχείριση  

 Ανακύκλωση  

 Πολιτική πρασίνου 

 Προσβασιμότητα υποδομών  

 Βιοκλιματικός σχεδιασμός 

 Εκπαίδευση 

 Ευαισθητοποίηση – Ενημέρωση 

Το ΤΕΙ Κρήτης ήδη έχει δεσμευτεί για τα παραπάνω εφαρμόζοντας: 

- Την ισχύουσα περιβαλλοντική κοινοτική και εθνική νομοθεσία ώστε να τηρούνται πάντα τα 

όρια εκπομπών της περιβαλλοντικής άδειας. 

- Τη δέσμευση ότι η εκπαιδευτική και ερευνητική ανάπτυξη του σέβεται το περιβάλλον και τηρεί  

τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

- Συνεχή παρακολούθηση για πλήρη γνώση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λειτουργίας 

του ώστε να ελαχιστοποιείται το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. 

- Συνεργασία με εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες για την διαχείριση των αποβλήτων του 

(συλλογή, μεταφορά, αξιοποίηση, διάθεση) με προϋπόθεση να ακολουθούνται πρακτικές 

διαχείρισης σύμφωνα µε αποδεκτά περιβαλλοντικά πρότυπα. 
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- Χρησιμοποίηση ειδικών συστημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για την ελαχιστοποίηση των 

εκπομπών, αέριων ή υδατικών, στο περιβάλλον. 

- Εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ανακύκλωσης και αξιοποίησης υποπροϊόντων, έτσι 

ώστε να μεγιστοποιείται η εξοικονόμηση φυσικών πόρων και να ελαχιστοποιείται η 

περιβαλλοντική επίπτωσή τους. 

- Συμμετοχή σε ανοιχτό διάλογο για τα περιβαλλοντικά θέματα με κρατικούς ή μη κρατικούς 

οργανισμούς, με τοπικές κοινότητες και την κοινωνία στο σύνολό της.  

- Εκπαίδευση στο προσωπικό της στα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης για την εφαρμογή 

σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών με γνώμονα τη πρόληψη και προστασία του 

περιβάλλοντος. 

 

Δράσεις που ήδη εφαρμόζονται για αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων  

 

 Διαχείριση των εργαστηριακών αποβλήτων (υγρών – αερίων- στερεών) από τα εργαστήρια της 

Σχολής Γεωπονία στο Αγρόκτημα του ΤΕΙ στο Ηράκλειο  

Λόγω του ερευνητικού χαρακτήρα του Ιδρύματος κατά την διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων 

γίνεται χρήση χημικών παρασκευασμάτων με αποτέλεσμα την παραγωγή υγρών, στερεών και αέριων 

αποβλήτων σε σχετικά μικρές ποσότητες. Παρόλο που είναι μικρές οι ποσότητες αυτές των ρύπων σε 

όλες τις περιπτώσεις, εφαρμόζονται οι νόμιμες μέθοδοι αποκομιδής τους, όπως προβλέπει η Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΤΕΙ Κρήτης του ΤΕΙ Κρήτης. Για το λόγο αυτό το ΤΕΙ Κρήτης 

συνεργάζεται με την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου (Δ.Α.Α.Η) για την συγκέντρωση 

σκευασμάτων φυτοφαρμάκων μετά την ημερομηνία νόμιμης χρήσης τους σύμφωνα με την ετικέτα τους, 

με ευθύνη της Διεύθυνσης Αγροκτήματος.  

Αναλυτικότερα τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται από το ΤΕΙ Κρήτης για την απομάκρυνση των 

εργαστηριακών λυμάτων, υγρών και στερεών, είναι τα εξής:  

Με  ευθύνη και συντονισμό της Διεύθυνσης του Αγροκτήματος γίνεται καταγραφή και διαχωρισμός  των 

φυτοφαρμάκων ανά κατηγορία (εντομοκτόνα υγρά -στερεά, μυκητοκτόνα υγρά - στερεά, ζιζανιοκτόνα 

υγρά – στερεά, φυτορυθμιστικές ουσίες υγρές-στερεές, κενά συσκευασίας, φυτοφάρμακα με 

κατεστραμμένη η χωρίς ετικέτα). Τα φυτοφάρμακα καταγράφονται ανά Εργαστήριο και κατόπιν 

διαχωρίζονται και τοποθετούνται  σε χαρτοκιβώτια ανά κατηγορία  (εντομοκτόνα υγρά -στερεά, 

μυκητοκτόνα υγρά - στερεά, ζιζανιοκτόνα υγρά – στερεά, φυτορυθμιστικές ουσίες υγρές-στερεές, κενά 

συσκευασίας, φυτοφάρμακα με κατεστραμμένη η χωρίς ετικέτα). Κατά τη διάρκεια  της καταγραφής, 

αποθήκευσης και  διαχωρισμού,  το προσωπικό παίρνει  τα απαραίτητα μέτρα  προσωπικής προστασίας 

(φόρμα, γάντια, μάσκα, γυαλιά κ.α.), σύμφωνα με τις οδηγίες του Εργαστηρίου Γεωργικής 

Φαρμακολογίας. Τα υγρά απόβλητα των Εργαστηρίων από τον καθαρισμό των γυάλινων σκευών ή από 

την χρήση ουσιών μικρής ποσότητας (χημικών ή μη) συλλέγονται σε ειδικά δοχεία. Επιπλέον: 

 Τα στερεά και υγρά απόβλητα των εργαστηρίων παραδίδονται στην εταιρεία   «ENVIROGHEM 

ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» εξουσιοδοτημένη για την απόσυρση και την ασφαλή διαχείριση επικίνδυνων 

αποβλήτων σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.3154/Φ80/02-06-2011 Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης ΤΕΙ Κρήτης.  

 Για την ελαχιστοποίηση χρήσης των φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κ.λ.π., έχουν ήδη αρχίσει να 

μετατρέπονται κάποιες εδαφικές καλλιέργειες σε υδροπονικές κλειστού συστήματος, με 

ανακύκλωση του θρεπτικού διαλύματος, ώστε να μην επιβαρύνεται το έδαφος. 
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 Ενεργειακή Διαχείριση  

Δράσεις που αφορούν την ενεργειακή διαχείριση των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Κρήτης και 

που ήδη εφαρμόζονται είναι:   

- Η μείωση κατανάλωσης πετρελαίου. Στα πλαίσια της σωστή λειτουργίας και εξοικονόμησης 

ενέργειας γίνεται τακτική συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης από αδειοδοτημένο εγκαταστάτη, 

καθώς και έλεγχος του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού από το Τμήμα Συντήρησης του ΤΕΙ 

Κρήτης. 

- Στους εκπαιδευτικούς και άλλους χώρους του Ιδρύματος οι κοινοί λαμπτήρες φωτισμού έχουν 

αντικατασταθεί στην πλειοψηφία τους με λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης και υπάρχει σχετικό 

πρωτόκολλο για την λειτουργία (αφή – σβέση) του φωτισμού. Επίσης κάθε χρόνο γίνεται έλεγχος 

και συντήρηση του συστήματος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ιδρύματος με προτεραιότητα 

στους πλέον συχνά χρησιμοποιούμενους χώρους. 

- Η καταγραφή ηλεκτρικής κατανάλωσης ανά κτήριο για έλεγχο της συνολικής κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

- Η τοποθέτηση συστημάτων διαχείρισης κτιρίων, Building Management System (BMS) σε πολλά 

κτίρια του Ιδρύματος. Στόχος είναι η επέκταση και πλήρης λειτουργία παρόμοιων συστημάτων σε 

όλα τα κτήρια. 

- Χρήση, όπου είναι δυνατόν, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης 

όπως φωτοβολταϊκά συστήματα και μικρές ανεμογεννήτριες που μέχρι τώρα έχουν μόνο 

ερευνητική ή και επιδεικτική χρήση τοπικά στα σχετικά εργαστήρια ή σε παρακείμενους χώρους. 

Από το Ίδρυμα αναπτύσσεται στρατηγική για την ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών και έχει 

συσταθεί Ομάδα Εργασίας που έχει προχωρήσει σε μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης και χρήσης 

Ανανεώσιμων Μορφών Ενέργειας στο Ίδρυμα. 

- Τακτικές παραινέσεις και οδηγίες στο προσωπικό των μελών για υπεύθυνη χρήση των μονάδων 

ψύξης/ θέρμανσης μόνο κατά τις ελάχιστες απαραίτητες ανάγκες. 

 

 Χρήση νερού 

Γίνεται μεθοδική εξοικονόμηση νερού στα κτήρια, στους χώρους πρασίνου και στις πειραματικές και 

εκπαιδευτικές καλλιέργειες της Σχολής Γεωπονίας, με πρακτικές ορθολογικής χρήσης νερού, μεθόδων 

ελλειμματικής άρδευσης κ.ά.. 

Το ΤΕΙ Κρήτης διαθέτει μια αδειοδοτημένη γεώτρηση για την άρδευση ερευνητικών και εκπαιδευτικών 

καλλιεργειών. 

 

 Χρήση χαρτιού 

Γίνεται μεθοδική μείωση της καθημερινής χρήσης χαρτιού και αγορά χάρτινων προϊόντων από 

ανακυκλωμένο χαρτί.  

Σημαντική και άμεση μείωση του χαρτιού φέρει η εφαρμογή μιας σειράς ψηφιακών διαδικασιών που 

αφορούν στις εκπαιδευτικές και διοικητικές επικοινωνίες (εγγραφή φοιτητών και δήλωση μαθημάτων, 

προμήθεια συγγραμμάτων, εγκατάσταση και λειτουργία της ηλεκτρονικής Γραμματείας για 

πληροφόρηση σε θέματα βαθμολογίων, προγραμμάτων σπουδών κ.ά., δυνατότητα πρόσβασης στην 

ηλεκτρονική βιβλιοθήκη εξ αποστάσεως, διακίνηση διοικητικών εγγράφων εντός και εκτός Ιδρύματος, 
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ηλεκτρονικές υπογραφές διοικητικών εγγράφων από τους Υπευθύνους, επικοινωνία μεταξύ του 

προσωπικού των φοιτητών και του κοινού από το δικτυακό τόπο του Ιδρύματος και τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης κ.ά. 

 

 Ανακύκλωση  

Έχουν τοποθετηθεί σε κατάλληλα σημεία επαρκείς κάδοι απόρριψης και διαχείρισης των 

ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, όπως κατά περίπτωση κάδων για άχρηστες συσκευασίες (πλαστικό, 

χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί), για λαμπτήρες και φωτιστικά είδη, για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, 

δοχεία μελάνης εκτυπωτών, μπαταρίες και λοιπούς συσσωρευτές καθώς και για τα οργανικών 

απορρίμματα για την κομποστοποίησή τους. 

Για την απομάκρυνση από τους χώρους του ΤΕΙ των ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων υλικών όπως 

χαρτί, συσκευασίες, μέταλλα έχουν τοποθετηθεί σε χώρους του Ιδρύματος ειδικοί κάδοι για την συλλογή 

τους, αποθηκεύονται σε ειδικούς χώρους μέχρι την παραλαβή τους και τελικά παραδίδονται σε 

συμβεβλημένη ειδική εταιρεία ανακύκλωσης. 

Γίνεται περιοδική συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων, 

συγκέντρωσή του σε ειδικό χώρο του ΤΕΙ και παράδοση σε άλλη συμβεβλημένη ειδική εταιρεία 

ανακύκλωσης. 

 

 Πολιτική Πρασίνου 

Μέσα στους χώρους του ιδρύματος έχουν δημιουργηθεί (α) πεζόδρομοι με κυβόλιθους, ή με σκαλοπάτια 

καθώς και πλακοστρώσεις κοινόχρηστων – υπαίθριων χώρων, (β) κοινόχρηστες ζώνες πρασίνου με 

έντονη φυτοκάλυψη, όπως εκτάσεις αλσυλλίων με πευκοειδή δένδρα, (γ) παρτέρια με αρωματικά και 

καλλωπιστικά φυτά της Κρητικής Χλωρίδας.  

Σε πολύ μικρή έκταση υπάρχει γκαζόν. Ένα μεγάλο τμήμα της ιδιόκτητης έκτασης στο Ηράκλειο 

καλύπτεται από τις εγκαταστάσεις του Αγροκτήματος στο οποίο υπάρχουν θερμοκηπιακές καλλιέργειες, 

αμπελώνες, δενδρώνες  οπωροκηπευτικών και εσπεριδοειδών, αγροτεμάχια με φυτά μεγάλης 

καλλιέργειας  καθώς και κήποι με καλλωπιστικά και αρωματικά φυτά, τα οποία χρησιμοποιούνται για 

εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς της Σχολής Γεωπονίας.  

 Σε όλους τους χώρους πρασίνου του Ιδρύματος ασκείται ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών 

υπολειμμάτων με την μέθοδο της κομποστοποίησης. 

 

 Προσβασιμότητα υποδομών  

Στόχος του ΤΕΙ Κρήτης είναι η ισότιμη πρόσβαση στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με αναπηρία 

ή με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις, μέσω της προσαρμογής των εγκαταστάσεων και παροχής 

υπηρεσιών πρόσβασης, υποστηρικτικών τεχνολογιών πληροφορικής καθώς και σχετικής 

συμβουλευτικής ψυχολογικής υποστήριξης από το ΚΕΣΥΨΥ του ΤΕΙ Κρήτης. 

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Έργου «Ψηφιακή Σύγκλιση» και με βάση την αρχή της ισότιμης 

πρόσβασης στη πληροφορία, η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης προχώρησε στη δημιουργία 

Υπηρεσίας Υποστήριξης Ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ειδικά για άτομα με προβλήματα όρασης  

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει υπολογιστές με ειδικά προγράμματα, ειδικές οθόνες και άλλα περιφερειακά και 

ειδικούς εκτυπωτές για χρήση από φοιτητές και πολίτες του ευρύτερου περιβάλλοντος του ΤΕΙ με 
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προβλήματα όρασης. Αυτά έχουν κοινοποιηθεί στην κοινωνία της Κρήτης με ειδική εκδήλωση, καθώς 

και στο δικτυακό τόπο του ΤΕΙ 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 (ΦΕΚΒ2065 24.10.2007) «Αναπαραγωγή 

έργου πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων, και επέκταση της ρύθμισης σε 

άλλες κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες», η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης θεωρείται αρμόδιος φορέας για 

την αναπαραγωγή έργων, τα οποία θα διατίθενται αποκλειστικά στους δικαιούχους με προβλήματα 

όρασης. 

 

 Βιοκλιματικός σχεδιασμός 

Στόχος είναι, κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή υποδομών του ΤΕΙ, η αειφόρος πράσινη 

κατασκευή. 

Η ανάπτυξη και βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων έχει κατεύθυνση την εύρεση λύσεων µε την 

βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, την ελάχιστη χρήση φυσικών πόρων και την επιλογή και χρήση υλικών 

φιλικών προς το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. Εστιάζει στη συλλογή στοιχείων που μπορούν 

να συμβάλουν στη σύνδεση της αειφόρου κατασκευής με την ελληνική πραγματικότητα ενός Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Εφαρμόζονται καινοτόμα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.  

 

 Εκπαίδευση - Ευαισθητοποίηση –Ενημέρωση 

Το ΤΕΙ Κρήτης συμμετέχει σε κοινές σχετικές δράσεις με άλλους φορείς για  

- Οργάνωση εκδηλώσεων.  

- Συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση της Κοινότητας του ΤΕΙ για περιβαλλοντικά θέµατα και για 

καλλιέργεια περιβαλλοντικής ευθύνης  των µελών της. 

 

Δράσεις προς άμεση υλοποίηση 

Δημιουργία «Επιτροπής Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης» 

Για την επιτυχή και πιο αποτελεσματική εφαρμογή όλων των παραπάνω, βασική προϋπόθεση είναι η 

ανάπτυξη ενός κεντρικού σχεδίου που η υλοποίηση του απαιτεί (α) την οργάνωση της κοινότητας του 

ΤΕΙ Κρήτης στο σύνολο της, δηλαδή των υποδομών του και του συνόλου ανθρώπινου δυναμικού του 

και (β) την  συνεργασία του με τοπικούς κοινωνικούς φορείς, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της 

κυβέρνησης κ.ά..  

Υπάρχει λοιπόν επιτακτική ανάγκη δημιουργίας μιας «Επιτροπής Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης» ή « 

Επιτροπής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» στελεχωμένης με εξειδικευμένο προσωπικό με σκοπό την 

άμεση ανάπτυξη πιστοποιημένου «Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» (ΣΠΔ), και την 

εφαρμογή του στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. 

Ειδικοί σκοποί της Επιτροπής θα είναι : 

- Η καταγραφή και ιεράρχηση των απαιτήσεων ενός «Πράσινου Πανεπιστημίου» 

- Η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών δεικτών στις διαδικασίες και στους στρατηγικούς στόχους 

ανάπτυξης του ΤΕΙ Κρήτης. 

- Η ανάπτυξη ενός πιστοποιημένου ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

(ΣΠΔ), πρόληψης της ρύπανσης του περιβάλλοντος, δημιουργίας αποτελεσματικών 

μηχανισμών βελτίωσης και παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων  
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- Η οργάνωση εφαρμογής του ΣΠΔ στο σύνολο των δραστηριοτήτων του ΤΕΙ Κρήτης και στις 

εγκαταστάσεις του με την ανάπτυξη δομών διοικητικής υποστήριξης με κατανομή 

αρμοδιοτήτων και ευθυνών.  

- Ο έλεγχος απόδοσης του ΣΠΔ και η ευελιξία συνεχούς βελτίωσης του. 

- Η συνεχής εκπαίδευση, η ενημέρωση της Κοινότητας του ΤΕΙ για περιβαλλοντικά θέµατα και η 

καλλιέργεια περιβαλλοντικής ευθύνης των µελών της 

- Η ανάπτυξη δράσεων με σκοπό την ενθάρρυνση του εθελοντισμού εντός και εκτός του ΤΕΙ 

Κρήτης 

- Η σύνταξη «ΚΩΔΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ» για την ανάπτυξη 

οικολογικής συνείδησης και το σχετικό αυτοέλεγχο των Μελών της Κοινότητας στην 

καθημερινότητα του ΤΕΙ Κρήτης 

- Η προώθηση της έρευνας για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών/ πρακτικών που 

σχετίζονται µε την προστασία του Φυσικού και Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος και την 

Αειφόρο Ανάπτυξη. 

- Η ευρύτερη δυνατή διάχυση των παραπάνω και η ευαισθητοποίηση του προσωπικού, των 

φοιτητών και των συνεργατών του ΤΕΙ, αλλά και του ευρύτερου κοινού της Κρήτης. 

 

Δημιουργία ιστότοπου  

Η παρούσα περιβαλλοντική πολιτική θα καταχωρηθεί σε εμφανές σημείο στον ιστότοπο του Ιδρύματος. 

 

Άμεσες Προτεραιότητες 

Η δημιουργία Ομάδων Εργασίας από Μέλη του Προσωπικού και Φοιτητές: Πρασίνου, Ανακύκλωσης, 

Επαναχρησιμοποίησης Άχρηστων Υλικών, Κατασκευών Χρηστικών και Εικαστικών Αντικειμένων για 

την εκπαίδευση και το περιβάλλον διαβίωσης στους χώρους του ΤΕΙ.. 

 

Γ.7. Περιγράψτε πώς ανταποκρίνεται το φυσικό μέγεθος και το εύρος διάρθρωσης σε Σχολές 

και Τμήματα του ΑΕΙ στις προϋποθέσεις ανάπτυξής του. Σχολιάστε αποκλίσεις από ένα 

τυπικό μοντέλο διάρθρωσης, π.χ. ελάχιστος αριθμός 3 Σχολών/ΑΕΙ και 3 

Τμημάτων/Σχολή. 

Το ΤΕΙ Κρήτης είναι ένα από τα μεγαλύτερα ΤΕΙ της χώρας. Έχει 5 σχολές με 13 τμήματα. Οι τρεις από 

τις πέντε σχολές έχουν από 3 τμήματα ενώ οι άλλες δύο από 2. Στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, την 

οποία έχουν περιληφθεί δύο Τμήματα και Τροφίμων έχει εγκριθεί ήδη και η ίδρυση ενός ακόμα 

Τμήματος, Τεχνολογίας Τροφίμων, το οποίο όμως ακόμη δεν λειτουργεί λόγω έλλειψης κονδυλίων για 

τις απαιτητικές υποδομές του. Βέβαια το υφιστάμενο Τμήμα των Τεχνολόγων Γεωπόνων έχει 3 

Κατευθύνσεις, μεταξύ των οποίων και εκείνη των Τροφίμων. Κατά συνέπεια η απόκλιση από το τυπικό 

μοντέλο της Σχολής με 3 τουλάχιστον Τμήματα πρακτικά αφορά μόνο στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας 

και Πρόνοιας.  

Ουσιαστικό πρόβλημα υπάρχει σε σχέση με 3 Σχολές (οι 3 πρώτες παρακάτω) που έχουν Τμήματα τα 

οποία λειτουργούν σε διαφορετικές πόλεις της Κρήτης, σε εγκαταστάσεις ποικίλων χαρακτηριστικών:  

 Σχολή Γεωπονίας με πρόβλεψη έδρας στη σε Σητεία, έδρα του Τμήματός της Διατροφής και 

Διαιτολογίας στη Σητεία σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, έδρα του Τμήματος Τεχνολόγων 
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Γεωπόνων στο Ηράκλειο επίσης σε ιδιόκτητες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, αλλά και μαζί με 

πολύ μεγάλες εργαστηριακές και πειραματικές εγκαταστάσεις και εκπαιδευτικό-πειραματικό 

Αγρόκτημα 350 στρεμμάτων.  

 Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών στα Χανιά, με Τμήματα, Ηλεκτρονικών Μηχανικών και 

Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στα Χανιά (σε ιδιόκτητη εγκατάσταση) και 

Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής στο Ρέθυμνο σε παλαιές εκπαιδευτικές 

εγκαταστάσεις με εκχώρηση χρήσης του φορέα – ιδιοκτήτη στο ΤΕΙ. Επιπλέον, με νέο ιδιόκτητο 

υπερσύγχρονο ερευνητικό κέντρο 2000+ τ.μ. σε άλλη θέση στο Ρέθυμνο. 

 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήματα Λογιστικής/ Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων στο Ηράκλειο σε ιδιόκτητες Εγκαταστάσεις Τμήμα και δεύτερο Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων(!!) στον Άγιο Νικόλαο, σε εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις με εκχώρηση χρήσης του 

φορέα – ιδιοκτήτη στο ΤΕΙ για περιορισμένο χρόνο. Το τελευταίο Τμήμα έχει και την ευθύνη 

λειτουργίας (και ολοκλήρωσής της μέχρι το 2018) του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, το 

οποίο εδράζεται στην Ιεράπετρα σε εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις με εκχώρηση χρήσης του 

φορέα – ιδιοκτήτη στο ΤΕΙ για περιορισμένο χρόνο. Η Σχολή, για ευρυθμότερη λειτουργία των 

σημερινών Τμημάτων και των Μεταπτυχιακών σπουδών της στο Ηράκλειο έχει προτείνει 

κτιριολογικό πρόγραμμα επέκτασής της, με την επιπρόσθετη προοπτική φιλοξενίας τμημάτων 

της από παραρτήματα που δυνητικά θα μετακινηθούν στο Ηράκλειο.  

 Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών στο Ηράκλειο, με τα Τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής, 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών. Το τελευταίο Τμήμα έχει και την 

ευθύνη λειτουργίας (και ολοκλήρωσής της μέχρι το 2018) του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών. Η Σχολή στο σύνολό της εδράζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Ηράκλειο. Οι 

εγκαταστάσεις σύντομα δεν θα επαρκούν για την έντονα δυναμική ανάπτυξη της Σχολής και 

έτσι, σε εξέλιξη βρίσκεται η έγκριση κτιριολογικού προγράμματος για οικοδόμηση νέου κτιρίου 

της ενός του ιδιόκτητου οικοπέδου του Ηρακλείου. 

 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, με τα Τμήματα Νοσηλευτικής και Κοινωνικής 

Εργασίας. Η Σχολή εδράζεται σε σύγχρονο ιδιόκτητο διδακτήριο στο Ηράκλειο, που δόθηκε σε 

χρήση στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους 2015-16. Το κτίριο διαθέτει επαρκείς διδακτικούς, 

εργαστηριακούς και διοικητικούς χώρους για τη φιλοξενία ενός επιπλέον Τμήματος 

Για τις περιπτώσεις αυτές οι λύσεις που προτείνονται είναι δύο και κάθε μία από αυτές έχει 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Και για τις δύο λύσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αρμόδιο 

να δώσει λύση είναι το ΥΠΑΙΘ, μετά από πρόταση των Οργάνων Διοίκησης του ΤΕΙ Κρήτης. 

Το ΤΕΙ Κρήτης μπορεί να εισηγηθεί στα αρμόδια όργανα και αρχές (ΑΔΙΠ, ΕΣΥΠ, ΣΑΠΕ-ΣΑΤΕ) 

και στο ΥΠΑΙΘ δύο λύσεις: 

1
η
 λύση: 

Αναστολή λειτουργίας των μεμονωμένων Τμημάτων στις σημερινές θέσεις λειτουργίας τους και 

μεταφορά τους εκεί όπου υπάρχουν μεγαλύτερες συγγενείς δομές των Σχολών στις οποίες αυτά ανήκουν. 

Η λύση έχει ως κύριο πλεονέκτημα την ανάπτυξη ενός ισχυρότερου ακαδημαϊκού κέντρου, με 

οικονομίες κλίμακας. Μειονέκτημα θα είναι υποχρεωτική μετακίνηση ατόμων και πιθανό την αρνητική 

κοινωνικο-οικονομική επίδραση στην πόλη που εδρεύει σήμερα το συγκεκριμένο τμήμα, ιδιαίτερα αν 

είναι το μοναδικό τμήμα ΑΕΙ εκεί. 

2
η
 λύση: 

Ενίσχυση των υπαρχόντων Τμημάτων στις σημερινές έδρες των νομών/ αντιπεριφερειών με τη 

δημιουργία νέων Τμημάτων, σε σύνολα Σχολών με 3 τουλάχιστον Τμήματα ανά γεωγραφική θέση, ώστε 

να υπάρχει το ελάχιστο ακαδημαϊκό και κοινωνικό περιβάλλον και οι υποδομές για ποιοτικές σπουδές, 

και να διασφαλισθεί η απαιτούμενη κρίσιμη μάζα σε ανθρώπινους πόρους. Η περίπτωση αυτή έχει 
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μεγάλο οικονομικό κόστος, για την ίδρυση εκεί και άλλων συγγενών τμημάτων, με υψηλές επιπλέον 

απαιτήσεις για εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και για δαπάνες λειτουργίας. Τις απαιτήσεις αυτές το ΤΕΙ 

στο προβλεπτό μέλλον δεν μπορεί να τις ικανοποιήσει, με δεδομένα και προβλέψιμα τα οικονομικά 

μεγέθη των προϋπολογισμών του. Επιπλέον, δραματικές αλλαγές επί τα βελτίω σε σχέση με αυξήσεις 

Προϋπολογισμών των ΑΕΙ και ειδικές χρηματοδοτήσεις του ΤΕΙ Κρήτης για να υλοποιηθεί αυτή η 2
η
 

Λύση, δεν μπορούν να προβλεφθούν.  

 

Γ.8. Με ποιους τρόπους σκοπεύετε να ενδυναμώστε τη θέση του Ιδρύματός σας στο μέλλον 

(συνέργειες με άλλα ΑΕΙ, αλληλεπίδραση Σχολών, κλπ.). Ποιες είναι οι δράσεις που έχουν 

ήδη αναληφθεί προς αυτή την κατεύθυνση; 

 

Για την ενδυνάμωση του Ιδρύματος,  

στοχεύσεις, προσπάθειες και δράσεις που έχουν αναληφθεί 

- Την τελευταία δεκαετία το ΤΕΙ Κρήτης είχε διατυπώσει επανειλημμένα την άποψη ότι σε κάθε 

campus  του θα πρέπει να λειτουργεί τουλάχιστον μία Σχολή με τρία τουλάχιστον συναφή 

τμήματα. Αυτό δεν κατέστη δυνατό κυρίως λόγω της υπερβολικής αύξησης του αριθμού 

τμημάτων ΤΕΙ (συνήθως μεμονωμένων με ασυνήθεις ειδικότητες και σε μικρές κωμοπόλεις) 

αλλά και στη συνέχεια λόγω της οικονομικής κρίσης.  

- Πριν την εφαρμογή του σχεδίου ΑΘΗΝΑ το Συμβούλιο του ΤΕΙ Κρήτης ζήτησε με επιστολή του 

Προέδρου του την ενιαία λειτουργία όλων των ΑΕΙ της Κρήτης με σκοπό την εξοικονόμηση 

πόρων, αλλά και την καλλίτερη συνεργασία μεταξύ των μονάδων τους. Δυστυχώς κάτι τέτοιο 

δεν έγινε δυνατό από πλευράς Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης. Πρόσφατα, τον 

Φεβρουάριο 2016, η Διοίκησή του ΤΕΙ επισκέφθηκε για δεύτερη φορά τη Διοίκηση του 

Πανεπιστημίου (απερχόμενη και νεοεκλεγείσα) και συμφώνησαν σε 8 σημεία συνεργασίας. 

- Το ΤΕΙ Κρήτης συμμετέχει σε κάθε πρωτοβουλία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών/ Ερευνητικών 

ιδρυμάτων και άλλων φορέων της Κρήτης επιδιώκοντας την στενότερη και αποδοτικότερη 

συνεργασία μεταξύ τους της Κρήτης σε θέματα αξιοποίησης αποτελεσμάτων της έρευνας (υπό 

ίδρυση Φορέας CRINI), μεταφοράς/ δοκιμών/επίδειξης νέων τεχνολογιών (νέο Κέντρο 

Ενεργειακών Τεχνολογιών υπό ίδρυση στο ΤΕΙ Κρήτης), συνεργασίας με τις επιχειρήσεις 

(Business Innovation Centre Crete στο οποίο το ΤΕΙ είναι μέτοχος και έχει μέλος της 

Διοίκησης στο Διοικητικό του Συμβούλιο), HUB συνεργασία νέων επιστημόνων για ξεκίνημα 

νεοφυών επιχειρήσεων σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου κ.ά.  

- Το ΙΤΕ - Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser και to ΤΕΙ Κρήτης έχουν από ετών συνάψει 

σύμφωνο συνεργασίας το οποίο έχει αποδώσει τα μέγιστα σε επίπεδο ερευνητικής απόδοσης 

των συνεργαζόμενων ερευνητών τους.  

- Το ΤΕΙ Κρήτης συνεργάζεται στενά με τα άλλα ΑΕΙ και ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας και του 

Εξωτερικού σε προγραμμάτων σπουδών, για από κοινού υποβολή προτάσεων αναπτυξιακών ή 

ερευνητικών έργων όπου τα Ιδρύματα αλληλοσυμπληρώνονται.  

- To ΤΕΙ Κρήτης συμμετέχει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας, που αποτελούν 

συμβουλευτικά όργανα με αρμοδιότητες μεταξύ άλλων το αναπτυξιακό πρόγραμμα της και την 

ανάπτυξη καινοτομίας στους 9 Τομείς του Συμβουλίου. Το ΤΕΙ έχει την ευθύνη του Τομέα 

Γεωργίας.  
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-  Το ΤΕΙ, με τη Σχολή Δια Βίου Μάθησης προχωρεί στην υλοποίηση προγραμμάτων Δια Βίου 

Μάθησης για την επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ και άλλων επαγγελματιών και σε 

κάποιες περιπτώσεις αναπτύσσει διαδικασίες πιστοποίησης των γνώσεών τους. Αυτό ενισχύει 

τη θέση του ΤΕΙ στη μετάδοση της σύγχρονης και καινοτόμου γνώσης και τη διασύνδεση του με 

επιμέρους επαγγελματικές ομάδες, επιμελητήρια κ.ά.  

- Το ΤΕΙ, δια του Γραφείου Διασύνδεσης και των Σχολών του συνεργάζεται με φορείς της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με καθιέρωση εκδηλώσεων ‘open days’ και επισκέψεων 

μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε εργαστήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

των Ακαδημαϊκών Τμημάτων στην προσπάθεια ενημέρωσης των υποψηφίων φοιτητών και 

αύξησης της ελκυστικότητας για προτίμησή τους στις Σχολές και τα Τμήματα του ΤΕΙ.  

 

Ως προς την Διεθνή Διάσταση των δραστηριοτήτων του ΤΕΙ Κρήτης: 

- Το ΤΕΙ Κρήτης έχει αναπτύξει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο συνεργασιών με πάνω από 150 ξένα 

Πανεπιστήμια στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, συμμετέχει σε διεθνείς ενώσεις, 

συμπράξεις και δίκτυα όπως ERACON, IROICA, ACA, PRAXIS, HiPER, και πολλά άλλα.  

- Το ΤΕΙ Κρήτης διοργανώνει σεμινάρια και εβδομάδες με θεματικό χαρακτήρα στις οποίες 

προσκαλούνται καθηγητές και ερευνητές από τα συνεργαζόμενα ελληνικά και ξένα 

πανεπιστήμια για να διδάξουν. Για την δράση του αυτή στα πλαίσια του Προγράμματος 

ERASMUS  το ΤΕΙ Κρήτης βραβεύθηκε από το ΙΚΥ ως εθνική αρχή του ERASMUS, το 2013 

με 6 πρώτα θεματικά βραβεία (από τα 12 συνολικά  σε εθνικό επίπεδο) ενώ το 2013 επίσης 

βραβεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το 2
ο
 Βραβείο ERASMUS σε ευρωπαϊκό Επίπεδο 

για παρόμοιο αντικείμενο.  

- Το ΤΕΙ Κρήτης έχει αντιληφθεί την αξία αυτών των συνεργασιών και παρά την δύσκολη 

οικονομική συγκυρία προτίθεται να ν συνεχίσει και να ενισχύσει την πολιτική των συνεργασιών 

και στο μέλλον θεωρώντας τις τόσο ως ένα από τα δυνατά του σημεία, αλλά και ως μία από τις 

ευκαιρίες που του δίνονται για την περαιτέρω ποιοτική του αναβάθμιση. 

 

Γ.9. Δημοσιεύεται έγκαιρα το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ιδρύματος; Κατά την τελευταία 

4ετία υπήρξε μετέπειτα τροποποίησή του και σε πόσα ακαδ. έτη; 

Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ιδρύματος Εγκρίνεται από τη Συνέλευση (Σύγκλητο) και δημοσιεύεται 

στις ιστοσελίδες των ακαδημαϊκών Τμημάτων πάντα έγκαιρα και πριν από τις εξετάσεις του Ιουνίου για 

το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.  

Γενικά το πρόγραμμα δεν τροποποιείται στη διάρκεια του ακαδ. έτους. Τροποποίησή του ακαδημαϊκού 

ημερολογίου σε επίπεδο Ιδρύματος υπήρξε κατά την τελευταία τετραετία μόνο κατά το προηγούμενο 

ακαδημαϊκό έτος, επειδή επιβλήθηκε νομοθετικά από το Υπουργείο Παιδείας η διεξαγωγή εμβόλιμης 

Εξεταστικής Περιόδου τον μήνα Φεβρουάριο. Η αλλαγή περιλάμβανε μετακίνηση της έναρξης του 

διδακτικού εξαμήνου κατά μία εβδομάδα αργότερα από το σύνηθες, κάτι που δεν επηρέασε το 

απαραίτητο σύνολο των διδακτικών εβδομάδων αυτό το εξάμηνο. 

Γενικά, έκτακτα γεγονότα, όπως διακοπή μαθημάτων λόγω απεργιών ή ‘καταλήψεων’ κτιριακών 

εγκαταστάσεων από φοιτητές ή άλλους είναι πολύ σπάνια στο ΤΕΙ Κρήτης. Σε δύο περιπτώσεις 

Παραρτημάτων τα τελευταία δύο έτη η απώλεια μαθημάτων ήταν σχετικά σύντομη και με μικρή 

τροποποίηση του ακαδημαϊκού ημερολογίου τους και συμπύκνωση των μαθημάτων, η απώλεια αυτή 

καλύφθηκε ικανοποιητικά. 
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Γ.10. Αναλύστε το συνολικό πλήθος εβδομάδων κατ’ έτος (52) σε εβδομάδες κύριας 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, εξετάσεων πάσης φύσεως, λοιπών δραστηριοτήτων, διακοπών. 

Το ακαδημαϊκό έτος ξεκινά την 1
η
 Σεπτεμβρίου και λήγει την 31 Αυγούστου του επόμενου έτους. Τις 3 

εβδομάδες του Σεπτεμβρίου διεξάγονται οι εξετάσεις του Σεπτεμβρίου (όλα τα μαθήματα των 2 

εξαμήνων του προηγούμενου ακαδ. έτους). Ακολουθεί μία εβδομάδα εγγραφών. Οι παραδόσεις 

θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου ξεκινούν την 1
η
 Οκτωβρίου και 

διαρκούν 13 εβδομάδες ακολουθούμενες από 3 εβδομάδες εξετάσεων του Χειμερινού Εξαμήνου και μία 

εβδομάδα εγγραφών. Στο Χειμερινό Εξάμηνο υπάρχουν 2 εβδομάδες Διακοπών Χριστουγέννων. Το 

Εαρινό Εξάμηνο περιλαμβάνει 13 εβδομάδες μαθημάτων, 3 εβδομάδες εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 

και 2 εβδομάδες Διακοπών Πάσχα. Θερινές Διακοπές υπάρχουν για τους φοιτητές το Ιούλιο και 

Αύγουστο. Το ΕΠ δεν έχει θεσμοθετημένες διακοπές, απλά κατά τους δύο αυτούς μήνες και τις διακοπές 

Χριστουγέννων και Πάσχα δεν έχει υποχρέωση καθημερινής παρουσίας στο Ίδρυμα, εφόσον δεν 

γίνονται μαθήματα και δεν έχει ερευνητικές και διοικητικές υποχρεώσεις. Μέχρι 1 εβδομάδα ανά 

εξάμηνο μπορεί να διατεθεί για συμπληρωματικά μαθήματα, εφόσον απαιτηθεί, με πρόταση του 

αντίστοιχου Τμήματος. Αυτές μπορούν να απορροφηθούν από επέκταση ημερών παραδόσεων στις 

διακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα ή Θέρους. 

Γενικά η παρουσία καθηγητών, μελών άλλων κατηγοριών προσωπικού και φοιτητών στο Ίδρυμα είναι 

καθημερινή, όλες τις ημέρες του έτους και όλες τις ώρες του 24-ώρου, λόγω ποικίλων προγραμμάτων 

εκπαίδευσης και, προπάντων, ποικίλων και πολυπληθών ερευνητικών προγραμμάτων. 

Ανακεφαλαιώνοντας, στο ακαδ. έτος υπάρχουν: 

 26 εβδομάδες παραδόσεων μαθημάτων 

  9 εβδομάδες εξετάσεων 

  4 εβδομάδες διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα 

  2 εβδομάδες εγγραφών 

  9 εβδομάδες διακοπών θέρους 

 2 εβδομάδες για συμπληρωματικά μαθήματα, εφόσον απαιτηθεί. 
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Δ. Προγράμματα Σπουδών 

Στην ενότητα αυτή το Ίδρυμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα των 

προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών), λαμβάνοντας υπ’ όψη 

την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης/Πιστοποίησης κάθε προγράμματος  ή και των ειδικών 

ερευνητικών μονάδων του Ιδρύματος.  

Για κάθε πρόγραμμα πρέπει να απαντηθούν και να σχολιασθούν τα ακόλουθα τουλάχιστον σημεία: 

(α) Ποια, κατά τη γνώμη του Ιδρύματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία των 

Προγραμμάτων; Να αναφερθούν συνοπτικά οι βασικές υποχρεώσεις των φοιτητών, όπως 

παρακολούθηση διαλέξεων, προαπαιτήσεις μαθημάτων, κλπ. 

(β) Ποιες ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ποιους ενδεχόμενους  κινδύνους από τα 

αρνητικά σημεία διακρίνει το Ίδρυμα; 

(γ) Πώς αντιμετωπίζονται από την Διοίκηση του Ιδρύματος τυχόν παρατηρήσεις και συστάσεις που 

διατύπωσαν οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες στις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης/Πιστοποίησης 

των επί μέρους ακαδημαϊκών Μονάδων του Ιδρύματος; Να δοθεί χρονοδιάγραμμα για τη θεραπεία 

των αδυναμιών. 

(δ) Ημερομηνία τελευταίας μείζονος αναθεώρησης του προγράμματος σπουδών. 

 

Δ.1. Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών 

Τα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης και τα χαρακτηριστικά τους, όπως αυτά 

αναδείχθηκαν μέσα από τις εξωτερικές αξιολογήσεις των, αναφέρονται αναλυτικά για το κάθε τμήμα 

(πρόγραμμα) στα επισυναπτόμενα παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της έκθεσης. 

Εδώ θα αναφερθούμε σε γενικές παρατηρήσεις όπως αυτές προέκυψαν από την συνολική εξέταση των 

εξωτερικών αξιολογήσεων. 

Στις επόμενες ενότητες όπου αναφέρεται τμήμα εννοείται πρόγραμμα σπουδών αφού μέχρι σήμερα στο 

ΤΕΙ Κρήτης δεν λειτουργούν στα τμήματα περισσότερα του ενός προγράμματα σπουδών. Μετά την 

εφαρμογή του σχεδίου ΑΘΗΝΑ το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Ηράκλειο έχει εισαγωγική 

κατεύθυνση τουριστικών επιχειρήσεων, την οποία θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ως δεύτερο 

πρόγραμμα σπουδών αλλά και αυτό θα το θεωρήσουμε στα επόμενα ως τμήμα. 

Τα εκ της εξωτερικής αξιολόγησης αποτελέσματα/ συμπεράσματα για τα τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης είναι: 

Δυνατά Σημεία 

 Πολύ καλά προγράμματα σπουδών 

 Πολύ καλά βιβλία 

 Πολύ καλές οι σχέσεις διδασκόντων-διδασκομένων 

 Πολύ καλή βιβλιοθήκη (κυρίως ηλεκτρονική) 

 Πολύ καλό εκπαιδευτικό προσωπικό 

 Πολύ καλές διεθνείς σχέσεις 

 Σύγχρονα ερευνητικά εργαστήρια 

 Πολύ καλή έρευνα (αναλογικά) 

 

Αδύνατα Σημεία 

 Μη ικανοποιητική αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων 
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 Μεγάλος αριθμός έκτακτου προσωπικού 

 Μεγάλος αριθμός φοιτητών που αποτυγχάνουν στις εξετάσεις 

 Μικρός αριθμός πτυχιούχων στον ελάχιστο χρόνο φοίτησης 

 Ο φόρτος για την παρακολούθηση μαθημάτων είναι μεγάλος για τους φοιτητές  

 Οι χώροι των αιθουσών διδασκαλίας αλλά και πολλών εργαστηρίων είναι σχετικά μικροί σε 

κάποιες περιπτώσεις 

 Ο εκπαιδευτικός εξοπλισμός πολλών εργαστηρίων χρήζει ανανέωσης και συμπλήρωσης 

 Δεν υπάρχει συστηματική παρακολούθηση της επαγγελματικής πορείας των πτυχιούχων 

 Σχετικά λίγα Μέλη Ε.Π. κάνουν μετεκπαίδευση ή παίρνουν εκπαιδευτικές άδειες.  

 

Ευκαιρίες (για την περαιτέρω εξέλιξη) 

 Η αναμόρφωση των ιστοσελίδων των σχολών και των τμημάτων, να είναι στα ελληνικά και 

αγγλικά τουλάχιστον, για να μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

ευελπιστώντας στην προσέλκυση περισσότερων και καλλίτερων φοιτητών. 

 Η εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου για την διδασκαλία και την ανάθεση καθηκόντων συμβούλου-

καθηγητή με βάση τις ομάδες μαθημάτων, για να μειωθεί ο χρόνος αποφοίτησης και η 

φοιτητική διαρροή. 

 Η εκπόνηση στρατηγικής για την έρευνα και την παροχή υπηρεσιών ώστε να προσελκύσουμε το 

ενδιαφέρον των επιχειρήσεων και να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό των τμημάτων. 

 Η αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, όπου το χρειάζονται, λαμβάνοντας υπόψη και τις 

απόψεις των αποφοίτων και των εξωτερικών ενδιαφερομένων, για να είναι περισσότερο 

προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.  

 Η ενθάρρυνση της συνεργασίας με αντίστοιχα τμήματα του εξωτερικού ώστε να αυξηθεί η 

κινητικότητα καθηγητών και φοιτητών και η μεταφορά τεχνογνωσίας. 

 Να εκμεταλλευθούμε τη γεωγραφική θέση της Κρήτης και την εξάπλωση του ιδρύματος σε 

πολλές πόλεις για τη διεξαγωγή συνεδρίων ή μικρών συναντήσεων (meetings) στα διάφορα 

προγράμματα που συμμετέχει το ίδρυμα, για να γίνει ευρύτερα γνωστό και να δοθεί η 

δυνατότητα για νέες συνεργασίες, κυρίως στον ερευνητικό τομέα. 

 Να υλοποιήσουμε προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης και όχι μόνο μέσα στα πλαίσια του 

προγράμματος δια βίου εκπαίδευση. 

 Να εκμεταλλευθούμε τις καινοτόμες δράσεις και να προχωρήσουμε στη δημιουργία 

επιχειρήσεων spin-off. 

 

Φόβοι 

 Η αδυναμία ορθολογικής αξιοποίησης του Ε.Π. και της υλικοτεχνικής υποδομής του ιδρύματος 

στην αναγκαία έκταση, πράγμα που καθιστά επιτακτική την ανασυγκρότηση της αρχιτεκτονικής 

του ιδρύματος. 

 Η συρρίκνωση του ιδρύματος με την επιβολή άνωθεν κατάργησης τμημάτων χωρίς την 

δυνατότητα δημιουργίας νέων, όποτε το ίδρυμα θεωρεί ότι μπορεί να τα στηρίξει. 

 Η συνέχιση της κατ’ ουσίαν απαγόρευσης πρόσληψης προσωπικού (Εκπαιδευτικού, Τεχνικού, 

Διοικητικού) ενώ θα συνεχίζεται η αφαίμαξη με συνταξιοδοτήσεις, παραιτήσεις και μετατάξεις. 

 Η συνέχιση της ανεπαρκούς χρηματοδότησης του ΤΕΙ όπως και των άλλων ιδρυμάτων με τα 

όσα προβλήματα θα δημιουργήσει αυτή στην πρόσληψη κατάλληλου έκτακτου Ε.Π. (και όχι 

μόνο), από την αδυναμία βελτίωσης και ανάπτυξης της υλικοτεχνικής υποδομής κ.ά. 

 Η έλλειψη αυτοδυναμίας  στα τμήματα να καθορίζουν το πρόγραμμα σπουδών και τον αριθμό 

των εισακτέων 
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 Η συνέχιση της έλλειψης κινήτρων μελών του Ε.Π. (μόνιμου και έκτακτου) για επιμόρφωση, 

συμμετοχή στην έρευνα, συμμετοχή στα όργανα κλπ. 

 

Υποδείξεις των Αξιολογητών (που μπορούν να γίνουν χωρίς μεγάλο οικονομικό κόστος) 

 Να υπάρχει στρατηγικό σχέδιο που να αναφέρει με σαφήνεια την αποστολή, τους στόχους και το 

όραμα του τμήματος και τις γενικές γραμμές της πολιτικής που πρέπει να ακολουθηθεί για να 

επιτευχθούν. 

 Να υπάρχει διευθυντής σπουδών που θα ελέγχει την σωστή διεξαγωγή του προγράμματος 

σπουδών και να ορισθεί επιτροπή προγράμματος από μέλη Ε.Π. φοιτητές, αποφοίτους και 

εξωτερικούς ενδιαφερόμενους (stakeholders). 

 Να υπάρχουν σύμβουλοι σπουδών για τους φοιτητές. είτε για συγκεκριμένους φοιτητές είτε για 

τις ομάδες μαθημάτων. 

 Να παύσει ο διαχωρισμός θεωρητικού και-εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων. 

 Να υπάρχει σαφής πολιτική για τη διδασκαλία, (τρόποι διδασκαλίας, αξιολόγησης/εξέτασης των 

φοιτητών). 

 Να ανατίθεται η διδασκαλία των μαθημάτων των χαμηλότερων εξαμήνων στους καλλίτερους 

‘δασκάλους’, όπου υπάρχει η δυνατότητα.  

 Να ευρεθούν τρόποι να αυξηθεί η παρακολούθηση των θεωρητικών μαθημάτων. 

 Να καθορίζονται τα προαπαιτούμενα μαθήματα από το τμήμα. 

 Να υπάρχουν τα θέματα των εξετάσεων προηγούμενων ετών στο διαδίκτυο. 

 Να υποχρεωθούν όλα τα μέλη Ε.Π. να διαθέτουν ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. 

 Να υπάρχει στο τμήμα πολιτική και  στρατηγική έρευνας. 

 Να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διδασκόντων από τους 

φοιτητές. 

 Να καθορισθεί από το ίδρυμα πολιτική παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις της Κρήτης. 

 

Στα σημεία αυτά το ΤΕΙ Κρήτης έχει ήδη κάνει παρεμβάσεις και προσδοκάται ότι μέχρι το τέλος του 

τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους το μέγιστο ποσοστό των παραπάνω θα έχουν επιλυθεί.  

 

Υποδείξεις των Αξιολογητών (που έχουν μεγάλο οικονομικό κόστος ή είναι ανεξάρτητες από την 

βούληση του ιδρύματος) 

 Να μειωθούν οι ώρες διδακτικής απασχόλησης του προσωπικού προς όφελος της έρευνας. 

 Να καθορισθεί ο αριθμός των εισακτέων στα τμήματα με αντικειμενικά κριτήρια. 

 Να αυξηθεί ο αριθμός του μόνιμου Ε.Π. με νέες προσλήψεις. 

 Να βελτιωθεί η αναλογία διδασκόντων/.διδασκομένων είτε με μείωση του αριθμού των 

εισακτέων είτε με νέες προσλήψεις ΕΠ. 

 Να αυξηθεί ο χρόνος απασχόλησης των εκτάκτων εκπαιδευτικών οι οποίοι θα πρέπει να 

ευρίσκονται στο ίδρυμα περισσότερες ώρες και ημέρες με πρόσθετα καθήκοντα. 

 Να εξοπλισθούν τα Τμήματα με νέα όργανα και να δημιουργηθούν νέες ασκήσεις σε όσα 

εργαστήρια χρειάζονται ανανέωση. 

 Να αυξηθούν οι ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, ώστε να είναι ανοικτή και αργά το βράδυ 

αλλά και τις αργίες. 

 Να δημιουργηθούν χώροι ανοικτής συνάντησης των μελών Ε.Π. μεταξύ των αλλά και με τους 

φοιτητές. 

 Να ανασχεδιασθούν τα εργαστήρια ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος για κάθε φοιτητή. 

 Να είναι ανοικτά τα εργαστήρια όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του ιδρύματος για να 

μπορούν οι φοιτητές να επαναλαμβάνουν εργαστηριακές ασκήσεις. 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης  
 

 

 

Έκδοση 4
η
 Μάρτιος 2016 – Μέρος Α 

110 

 Να αυξηθεί το τεχνικό προσωπικό των εργαστηρίων. 

 Να δίδονται στα μέλη Ε.Π. περισσότερες εκπαιδευτικές άδειες και άδειες για συμμετοχή σε 

συνέδρια. 

 Να αυξηθεί η κινητικότητα των καθηγητών και φοιτητών στα πλαίσια του ERASMUS αλλά και 

άλλων διμερών συνεργασιών. 

 

Τα παραπάνω σημεία φαίνονται και από τα ποσοτικά στοιχεία που έχουν παρατεθεί σε άλλα εδάφια.  

Το ΤΕΙ Κρήτης δεν αποδέχεται τις ελλείψεις που σημειώνονται στην τελευταία ενότητα. Δυστυχώς λόγω 

της οικονομικής κρίσης και της απροθυμίας/ αδυναμίας του Υπ. Παιδείας να καλύψει αυτά τα σημεία, 

τα περισσότερα από αυτά τα αντικείμενα είναι αδύνατο να υλοποιηθούν με πόρους τους ΤΕΙ ή λόγω 

θεσμικού κενού. Το ΤΕΙ Κρήτης κάνει συχνά διαβήματα και υποβάλλει σχετικά αιτήματα προς το Υπ. 

Παιδείας για επίλυση των παραπάνω. Ευελπιστούμε ότι και με τεκμηρίωση και προτάσεις της ΑΔΙΠ 

κάποια από αυτά θα υλοποιηθούν, για τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών στο ίδρυμα. 

 

Δ.2. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Τα Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης δεν έχουν αξιολογηθεί από εξωτερικούς 

αξιολογητές της ΑΔΙΠ, επειδή τα προγράμματα είναι νέα και δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι 

απαιτούμενες διαδικασίες. Έμμεσα η αξιολόγηση γίνεται κατ’ έτος με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για 

τα ΠΜΣ από τους προπτυχιακούς φοιτητές καθώς και από τις αιτήσεις των υποψηφίων μεταπτυχιακών 

φοιτητών. 

Προσδοκάται ότι και αυτά τα προγράμματα θα αξιολογηθούν σύντομα και θα προκύψουν παρόμοια 

θετικά αποτελέσματα. 

 

Δ.3. Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών 

Το ΤΕΙ Κρήτης δεν απονέμει ακόμα διδακτορικά διπλώματα λόγω έλλειψης αυτής της θεσμικής 

δυνατότητας. Παρ’ όλα αυτά πολλά από τα μέλη ΔΕΠ συνεπιβλέπουν διδακτορικούς φοιτητές που 

διεξάγουν την έρευνα για την διδακτορική τους διατριβή στο ΤΕΙ Κρήτης. Σήμερα 57 φοιτητές 

εργάζονται με αυτό το καθεστώς πάνω στο διδακτορικό πρόγραμμα εκπόνησης της διατριβής τους σε 

Εργαστήρια του ΤΕΙ Κρήτης. 

Αυτό αποτελεί μία απόδειξη ότι πολλά τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης έχουν το προσωπικό, την εμπειρία και 

την υποδομή για να διοργανώνουν διδακτορικά προγράμματα σπουδών. Προσδοκάται ότι η δυνατότητα 

αυτή θα είναι ορατή κατά την αξιολόγηση του Ιδρύματος και θα επισημανθεί. 

 

Δ.4. Τεκμηριώστε για το κάθε Πρόγραμμα Σπουδών του Ιδρύματος ότι είναι αντίστοιχο του 

ακαδημαϊκού επιπέδου του και του τίτλου σπουδών που απονέμει. 

Τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σποδών του ΤΕΙ Κρήτης είναι αντίστοιχα επιπέδου Ανώτατης 

Εκπαίδευσης και αντίστοιχα του Τίτλου που απονέμονται από αυτά, όπως καταγράφεται κατά 

περίπτωση στις Εξωτερικές Αξιολογήσεις της ΑΔΙΠ, οι έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της. 

Τα ΠΜΣ, επιπέδου Master, εγκρίνονται ύστερα από ενδελεχή έλεγχο του φακέλου υποβολής από τη 

Σχολή, εξετάζονται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών η οποία εισηγείται στη Σύγκλητο 

(Συνέλευση ΤΕΙ). Μέχρι το 2014 την τελική έγκριση έδιδε το Υπ. Παιδείας, ενώ την τελευταία διετία τα 

ΠΜΣ εγκρίνονται από τον Πρόεδρο (Πρύτανη), δημοσιεύονται σε ΦΕΚ και κοινοποιούνται στο Υπ. 

Παιδείας. Από τα 9 ΠΜΣ του ΤΕΙ Κρήτης τα 7 έχουν εγκριθεί με την πρώτη διαδικασία, τα 2 πρόσφατα 
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με τη δεύτερη. Σε κάθε περίπτωση οι διαδικασίες αυτές εγγυώνται ότι τα ΠΜΣ του ΤΕΙ Κρήτης είναι 

καταλλήλου επιπέδου και περιεχομένου σπουδών, αφού αυτά αποτελούν κριτήρια σύνθεσης και 

έγκρισής τους από το Ίδρυμα. 

Δ.5. Θεωρείτε ότι η φυσική παρουσία των διδασκόντων στους χώρους του Ιδρύματος είναι 

χρονικά επαρκής για τη δημιουργία ικανοποιητικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με 

δυνατότητα αλληλεπίδρασης για τους φοιτητές και τους διδάσκοντες αλλά και για την 

ανάδειξη ενδεχόμενα αριστείας; Σε τι ποσοστό των διδασκόντων, κατ’ εκτίμηση, ισχύουν 

τα παραπάνω ανά Τμήμα και Σχολή; 

 

Η παρουσία του Μόνιμου ΕΠ στους χώρους του ιδρύματος κρίνεται στις πλείστες των περιπτώσεων 

ικανοποιητική. Αυτό οφείλεται στο ότι: 

- Πρακτικά όλο το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό του ΤΕΙ Κρήτης είναι μόνιμοι κάτοικοι του 

νησιού 

- Πολύ μεγάλο ποσοστό του ΕΠ έχουν συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα που 

υλοποιούνται στο Ίδρυμα και κατά συνέπεια υπάρχει ανάγκη περίπου καθημερινής παρουσίας 

τους 

- Σο ΤΕΙ Κρήτης υπάρχει κουλτούρα συνέπειας και διαθεσιμότητας των καθηγητών στους 

φοιτητές και προσήνειας στην επικοινωνία μεταξύ τους. 

Έτσι στις Σχολές και τα Τμήματα που υπάρχει ικανός αριθμός μόνιμων μελών ΕΠ, ο οποίος 

συμπληρώνεται και από το Έκτακτο ΕΠ, αυτός επαρκεί για τη δημιουργία ικανοποιητικού ακαδημαϊκού 

περιβάλλοντος με δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων, ως παράγοντα για 

την ανάδειξη εκπαιδευτικής αριστείας. Η αλληλεπίδραση αυτή βρίσκεται σε πολύ καλύτερο επίπεδο στις 

μονάδες του ΤΕΙ στο Ηράκλειο και στα Χανιά και λιγότερο στα ‘μονά’ Παρατήματα στις 4 άλλες πόλεις. 

Εκεί σε κάποιες περιπτώσεις λόγω έλλειψης Μόνιμου ΕΠ και μη πλήρους απασχόλησης των Μελών του 

Έκτακτου ΕΠ, η αλληλεπίδραση φοιτητών με Μέλη ΕΠ κρίνεται σε πολλές περιπτώσεις οριακά επαρκής 

ή και ανεπαρκής, ιδιαίτερα όπου τα τμήματα δεν έχουν έντονο εργαστηριακό χαρακτήρα. Οι λύσεις στο 

πρόβλημα αυτό είναι τρεις. 

1. Μεταφορά του τμήματος σε άλλη πόλη που λειτουργούν και άλλα τμήματα ΤΕΙ  

2. Αναστολή λειτουργίας για όσο χρόνο δεν επιτρέπονται οι προσλήψεις προσωπικού και  

3. Η Ίδρυση και άλλων τμημάτων στη. 

Καμία από τις τρεις λύσεις δεν μπορεί να υλοποιηθεί σήμερα με αποφάσεις του ιδρύματος. Χρειάζονται 

και την έγκριση από το ΥΠΑΙΘ. Οι δύο πρώτες δεν έχουν άμεσο οικονομικό κόστος αλλά χρειάζονται 

πολιτικές αποφάσεις, ενώ η τελευταία έχει και οικονομικό κόστος για την πολιτεία. Και εδώ η έγκριση 

πολλών νέων προσλήψεων Μόνιμου ΕΠ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση αυτών των 

φαινομένων. 

Σημαντικό κενό του θεσμικού πλαισίου αποτελεί η έλλειψη απαίτησης από το Έκτακτο ΕΠ να βρίσκεται 

στο Ίδρυμα για χρόνο πέραν των διδακτικών ωρών του, αναλογικά με αυτές. Το ΤΕΙ Κρήτης ασκεί 

εποπτεία και έλεγχο και κάνει τις απαραίτητες προτροπές δίδοντας και κίνητρα (πχ. συνεργασίας του 

Έκτακτου ΕΠΠ σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα κ.ά.). Όμως αυτό δεν καλύπτει σταθερά κάθε 

περίπτωση. Επιπλέον το θεσμικό πλαίσιο δεν επιτρέπει την πλήρη απασχόληση Εκτάκτων 

Εκπαιδευτικών, εφόσον υπάρχει η υποχρέωση πρόσληψη εκείνου με τα υψηλότερα σχετικά προσόντα, 

χωριστά σε κάθε μάθημα, κάτι που επαναλαμβάνεται κάθε εξάμηνο. Αυτό είναι απαραίτητο να αλλάξει 

νομοθετικά ή να δοθεί η δυνατότητα αυτοδυναμίας αποφάσεων στο Ίδρυμα και σε αυτόν τον τομέα 
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Δ.6. Παραθέστε για όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα του Ιδρύματος τους ακόλουθους δείκτες 

για την τελευταία 5ετία: 

 Βαθμολογική βάση εισαγωγής 

 Ελκυστικότητα (% 1η προτίμηση) 

 Κόστος ανά φοιτητή 

 Πλήθος τίτλων που απονεμήθηκαν 

 Πλήθος διδακτορικών που απονεμήθηκαν 

Από την επεξεργασία των δεδομένων από τη ΜΟΔΙΠ προκύπτουν τα εξής: 

 Οι βάσεις εισαγωγής είναι σχετικά χαμηλές. Αυτό είναι γενικό για όλα τα τμήματα που σημαίνει 

ότι είναι ανεξάρτητο από την φύση του τμήματος. 

 Οι βάσεις εισαγωγής είχαν αυξηθεί όταν ίσχυσε η βάση εισαγωγής με ελάχιστο βαθμό του 

10/20, αλλά ταυτόχρονα υπήρξε και σημαντικός αριθμός κενών θέσεων. 

 Οι βάσεις εξαρτώνται από την δυσκολία των θεμάτων, τον αριθμό των εισακτέων, την 

ελκυστικότητα του τμήματος, την απασχολισημότητα των πτυχιούχων, τις τάσεις της αγοράς 

εργασίας, , τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων και την γεωγραφική θέση του 

τμήματος και αντιστοίχων άλλων τμημάτων. Έτσι λόγω της πολυ-παραμετρικότητας της 

εξάρτησης αυτής δεν είναι ορθολογικό να κρίνεται η ποιότητα ενός τμήματος από την βάση 

εισαγωγής. 

 Ενδιαφέρον ασφαλώς το τι συμβαίνει σε αντίστοιχα τμήματα άλλων ΤΕΙ. Και πάλι βέβαια 

σημαντικό  ρόλο έχει και ο αριθμός των εισακτέων. 

 Τέλος η βάση εισαγωγής καθορίζεται και από τα επιστημονικά πεδία των εισαγωγικών 

εξετάσεων στα οποία έχει ενταχθεί από το Υπ. Παιδείας ένα τμήμα. 

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για ένα Τμήμα, ανεξάρτητα από τις σπουδές, έχει το όνομα. Ενδεικτικά 

αναφέρεται στην παρακάτω γραφική παράσταση η τάση των βάσεων στο σημερινό τμήμα Μηχανικών 

Πληροφορικής. Μέχρι το 2013 το τμήμα ονομαζόταν «Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και 

Πολυμέσων». 
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Για την ελκυστικότητα ενός τμήματος η πρώτη προτίμηση δεν αποτελεί αξιόπιστο κριτήριο γιατί είναι 

διαφορετικός αριθμός 1
ης

 προτίμησης των εισακτέων από τον αριθμό 1
ης

 προτίμησης των υποψηφίων. 

Περισσότερο εκφράζει την ελκυστικότητα ενός τμήματος ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων που 

συνολικά δήλωσαν πρόθεση εισαγωγής στο τμήμα σε όλα επιστημονικά πεδία των εισαγωγικών 

εξετάσεων από τα οποία μπορεί να εισαχθεί ο υποψήφιος στο τμήμα.  

Επειδή όμως οι δηλώσεις των υποψηφίων γίνονται μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των γραπτών 

εξετάσεων στις εισαγωγικές εξετάσεις, οι δηλώσεις προτίμησης συνδέονται και με τον αριθμό των 

μορίων (βαθμό) που πέτυχαν οι υποψήφιοι. Έτσι για παράδειγμα στα δύο τμήματα με τον ίδιο τίτλο που 

έχει το ΤΕΙ Κρήτης (Διοίκηση Επιχειρήσεων-Αγ. Νικόλαος και Διοίκηση Επιχειρήσεων-Ηράκλειο) το 

πρώτο είχε βάση εισαγωγής (το 2014) 7596 μόρια και πρώτη προτίμηση από 74 Υποψηφίους σε σύνολο 

6653. Το δεύτερο (Ηράκλειο), την ίδια χρονιά είχε βάση εισαγωγής 9041 μόρια με 51 υποψηφίους με 

πρώτη προτίμηση από 3512 συνολικά υποψηφίους. Στους επιτυχόντες, πρώτη προτίμηση στον Αγ. 

Νικόλαο είχαν 8 επιτυχόντες και στο Ηράκλειο 10. 

Σε γενικές γραμμές όμως τα ποσοστά προτίμησης των υποψηφίων που επέλεξαν τα τμήματα του ΤΕΙ 

Κρήτης στις 3 πρώτες θέσεις προτίμησής τους σε σχέση με το συνολικό αριθμό των υποψηφίων είναι 

ιδιαίτερα υψηλό, φθάνοντας και το 50 % σε ορισμένα τμήματα. Επίσης είναι σημαντικό το ποσοστό των 

υποψηφίων που δήλωσε τμήμα του ΤΕΙ Κρήτης μέσα στις 3 πρώτες προτιμήσεις του φθάνοντας και το 5 

% περίπου. Σημειωτέον ότι τα ποσοστά αυτά αφορούν στον αριθμό των υποψηφίων των Γενικών 

Λυκείων για το 90 % των θέσεων εισακτέων των ΤΕΙ. Το γεγονός αυτό είναι μια αναγνώριση της 

ποιότητας των σπουδών που προσφέρει μέχρι σήμερα το ΤΕΙ Κρήτης. Παρακάτω στον Πίνακα 

αναφέρονται για τα τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης τα ποσοστά που προέκυψαν από τα στοιχεία που 

δημοσίευσε για τις εισαγωγικές εξετάσεις του 2014 το Υπ. Παιδείας. 

Τμήμα 

1η-3η 

Προτίμηση σε 

σχέση με το 

σύνολο 

επιτυχόντων 

1η-3η 

Προτίμηση σε 

σχέση με το 

σύνολο 

υποψηφίων 

Σύνολο 

Επιτυχόντων 

Σύνολο 

Υποψηφίων 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)  
34,86% 3,33% 109 5674 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)  
25,27% 3,25% 91 5421 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)  
50,00% 3,95% 

92 

 
4833 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

(ΗΡΑΚΛΕΙΟ  

30,07% 4,80% 143 3561 

ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

(ΗΡΑΚΛΕΙΟ)- Εισαγ. Κατεύθ. 

ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ  

30,14% 5,04% 73 3512 

ΔIOIK.ΕΠΙΧ.(ΗΡΑΚΛΕΙΟ)- Εισαγ. 

Κατεύθ. Δ. ΤΟΥΡΙΣΤ. ΕΠ.& 

ΕΠ.ΦΙΛΟΞ.  

47,89% 11,11% 71 927 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

(ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ)  
24,49% 4,36% 147 6653 

(ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(ΗΡΑΚΛΕΙΟ)  
39,77% 5,56% 88 7014 
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Τμήμα 

1η-3η 

Προτίμηση σε 

σχέση με το 

σύνολο 

επιτυχόντων 

1η-3η 

Προτίμηση σε 

σχέση με το 

σύνολο 

υποψηφίων 

Σύνολο 

Επιτυχόντων 

Σύνολο 

Υποψηφίων 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)  25,89% 3,40% 112 7554 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ  
41,50% 3,91% 147 6580 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 

(ΣΗΤΕΙΑ)  
30,84% 3,94% 107 7530 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ)  
34,23% 2,77% 111 5342 

ΜΗΧ/ΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & 

ΠΕΡΙΒΑΛ. ΤΕ(ΧΑΝΙΑ)  
24,77% 2,22% 109 5101 

ΜΗΧ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.& ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ 

ΤΕ (ΡΕΘΥΜΝΟ)  

50,48% 4,04% 105 3370 

Γενικό Άθροισμα   1505 58504 

 

Το κόστος ανά φοιτητή ανά τμήμα είναι δύσκολο να υπολογισθεί γιατί μέχρι σήμερα τα τμήματα και 

οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες δεν κρατούσαν αναλυτικά στοιχεία με τα κονδύλια που δίδονταν σ’ 

αυτά για όλες τις ανάγκες τους. Επίσης από έτος σε έτος υπήρχε διαφοροποίηση ως προς τα ποσά που 

έπαιρνε ένα τμήμα, κυρίως όταν υπήρχε ανάγκη για νέο εξοπλισμό. Επιπλέον πολλές δαπάνες, ενώ 

λογικά θα αναμενόταν να επιμερίζονται εξ ίσου σε όλα τα τμήμα, κάποια μεμονωμένα τμήματα όπως 

αυτά της Σητείας, της Ιεράπετρας και του Ρεθύμνου είχαν μεγαλύτερη ανάγκη σε αναλώσιμο υλικό σε 

σχέση με τα τμήματα στο Ηράκλειο γιατί έπρεπε να καλύψουν και πρόσθετες ανάγκες οι οποίες στο 

Ηράκλειο καλύπτονταν από τις κεντρικές υπηρεσίες. Έτσι θεωρούμε ότι μόνο το κόστος ανά φοιτητή 

στο ίδρυμα κατά μέσο όρο μπορεί να αποτελέσει απάντηση στο παρόν ερώτημα. Με βάση τα στοιχεία 

από τις οικονομικές υπηρεσίες του ιδρύματος, η εξέλιξη του κόστους ανά κανονικό φοιτητή (δηλ 

υπολογίζοντας του φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε 8 εξάμηνα σπουδών) προκύπτει ως εξής, όπως 

φαίνεται παραστατικά στον επόμενο πίνακα και το διάγραμμα που ακολουθεί.. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗ 

ΕΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ* 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΣΕ ν ΕΞΑΜΗΝΑ 

ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗ 

2009 27.457.790,38 7.887 3481,40 

2010 25.714.175,12 7.248 3547,76 

2011 22.794.429,60 8.298 2746,98 

2012 18.986.671,79 7.881 2409,17 

2013 14.835.386,81 8.422 1761,50 

2014 14.373.033,16 8.910 1613,14 

2015 13.388.202,00 7811 1714,02 
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Περιλαμβάνονται δαπάνες: Μισθοδοσίας Μόνιμου και Έκτακτου Προσωπικού, Δημοσίων Επενδύσεων, 

Λειτουργιών και Φοιτητικής Μέριμνας. 

 

 

 

Στους φοιτητές έχουν υπολογισθεί κάθε φορά οι νεοεισερχόμενοι το αντίστοιχο έτος. Οι 

προϋπολογισμοί είναι οι απολογιστικοί κάθε έτους. 

Η μείωση του κόστους (δαπάνης) ανά φοιτητή είναι εξαιρετικά μεγάλη. Στα χρόνια αυτά της 

οικονομικής κρίσης έχουμε μείωση του κόστους ανά φοιτητή της τάξεως του 60 %!!! Με το κόστος ανά 

φοιτητή στα κανονικά εξάμηνα πρέπει να εκπαιδευθούν και οι φοιτητές που βρίσκονται μέσα στα v+2 

εξάμηνα (‘κανονικοί’), οι επιπλέον μέχρι 2ν εξάμηνα και επιπρόσθετα αυτοί που βρίσκονται σε 

υψηλότερα από τα 2ν εξάμηνα, όσοι ακόμα παρακολουθούν. Έτσι η πραγματική δαπάνη ανά φοιτητή 

είναι πολύ μικρότερη.  

Εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη ότι η ετήσια δαπάνη ανά φοιτητή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για το 2009 (βλ. γραφικό παρακάτω) ήταν κατά μέσο όρο στις 

χώρες του περί τα 9000 $USD. Aυτό αντιστοιχεί, με μία μέση ισοτιμία δολαρίου-ευρώ 0,75 σε 6750 €/ 

φοιτητή. Το ποσό αυτό είναι κατά 80 % μεγαλύτερο από την δαπάνη ανά φοιτητή στο ΤΕΙ Κρήτης το 

ίδιο έτος και αντίστοιχο με αυτό που δαπανούσε η Σλοβακία αυτό το έτος. Τότε η Σλοβακία είχε 

GDP/capita 21.114,8 € και η Ελλάδα 29.512,04 €  δηλ το 60% περίπου της Ελλάδας. Τα σημερινά 

στοιχεία με το GDP/capita στην Σλοβακία είναι κατά τι μεγαλύτερο, της Ελλάδας είναι πολύ χειρότερα. 
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Ο αριθμός των πτυχιούχων κατ’ έτος, ανεξάρτητα από την χρονική διάρκεια φοίτησης δίδεται στον 

επόμενο πίνακα. Ας σημειωθεί ότι ειδικά το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγ. Νικολάου (προέρχεται 

από το προηγούμενο Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων) δεχόταν 

φοιτητές από το 2006 και δεν ήταν δυνατό να έχει αποφοίτους πριν από το 2010). 

Ενδιαφέρων δείκτης ποιότητας είναι και η σχέση εισερχομένων/ πτυχιούχων σε ένα συγκεκριμένο έτος. 

Η  σχέση αυτή μπορεί να δώσει και ένα μέτρο εγκατάλειψης σπουδών (drop-out) μολονότι και αυτοί 

που αποφοιτούν δεν τελειώνουν τις σπουδές τους μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο, αλλά ούτε και ο 

αριθμός των εισακτέων είναι σταθερός κατ’ έτος. Π.χ. στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και στην 

εισαγωγική κατεύθυνση Τουριστικές Επιχειρήσεις υπήρξαν έτη που δεν υπήρχαν εισακτέοι (όταν ίσχυε η 

βάση του 10), όμως υπήρχαν πτυχιούχοι. Πάντως είναι ένας δείκτης ποιότητας και ως τέτοιο τον 

αναφέρουμε. 

Από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται μία τάση σταθεροποίησης του αριθμού πτυχιούχων από κάθε τμήμα 

σε σχέση με το χρόνο, πράγμα που σημαίνει ότι το σύστημα πλέον έχει έλθει σε ισορροπία και μια 

πιθανή διαγραφή των μακροχρόνιων φοιτητών ελάχιστα θα επηρεάσει τον αριθμό των πτυχιούχων.  

Στον πίνακα που ακολουθεί και παρουσιάζει το λόγο πτυχιούχων προς εισακτέους, τα κενά κελιά τις 

αντίστοιχες χρονιές δεν είχαν εισακτέους αλλά παρήγαν πτυχιούχους.  

Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι αυτός ο συντελεστής μπορεί να μας δώσει το drop-out rate 

μόνο ενδεικτικά και για τις περιόδους μόνο που επί σειρά ετών είχαμε σχεδόν σταθερό αριθμό 

εισακτέων στο Τμήμα κατ’ έτος). 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

Προγράμματα Προπτυχιακών 

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

Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 110 74 97 99 58 

Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 171 147 126 137 186 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών 63 68 79 64 92 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ. Ε. 53 56 84 73 75 

Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας 

και Ακουστικής Τ.Ε. 
27 27 44 40 47 

Πολιτικών Δομικών Έργων 123 118 144 119 138 

Μηχανικών Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος Τ.Ε. 
71 53 54 59 42 

Νοσηλευτικής 123 96 81 94 158 

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Άγιος 

Νικόλαος) 
   1 5 

Κοινωνικής Εργασίας 83 90 99 122 130 

Εμπορίας και Διαφήμισης 33 36 43 42 31 

Διατροφής και Διαιτολογίας 47 77 70 35 25 

Διοίκησης Επιχειρήσεων 

(Ηράκλειο) 
174 199 206 133 148 

Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής 
275 220 293 265 226 

Τεχνολόγων Γεωπόνων 98 121 129 116 98 

 

Ο πίνακας αυτός αν συνδυασθεί και με τον αριθμό των φοιτητών ή των εισακτέων, μπορούμε να δούμε 

συγκριτικά τον αριθμό των πτυχίων που δίδει ένα Τμήμα και να αναζητήσουμε τις αιτίες. Για τις 

ανάγκες της παρούσας Έκθεσης προτιμήσαμε τον αριθμό πτυχιούχων προς εισακτέους, αν και πάλι με 

το να μην υπάρχει σταθερός αριθμός εισακτέων ανά τμήμα δεν μπορούμε να έχουμε ασφαλή 

συμπεράσματα.  

Αν επιλέγουμε ένα τμήμα ανά σχολή, ας δούμε λοιπόν τα τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών από την 

ΣΤΕΦ, Τεχνολόγων Γεωπόνων από την ΣΤΕΓ, Διοίκηση Επιχειρήσεων από τη ΣΔΟ, Νοσηλευτική από 

την ΣΕΥΠ. 

Στα τμήματα αυτά παρατηρούμε διαχρονικά μία αυξομείωση του λόγου πτυχιούχων προς εισακτέους με 

μία σημαντική αύξηση το 2013, που έγινε αντιληπτό ότι θα γίνουν διαγραφές λιμναζόντων φοιτητών. 

 

Ποσοστά λόγου Πτυχιούχων προς Εισακτέους 

Προγράμματα Προπτυχιακών 

&Μεταπτυχιακών Σπουδών 
2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Μηχανολόγων Μηχανικών  43,14% 37,19% 54,80% 77,34% 43,28% 

Μηχανικών Πληροφορικής. 62,41% 56,98% 52,94% 89,54% 97,89% 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών 30,00% 53,97% 47,59% 44,76% 62,58% 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  21,72% 35,00% 53,85% 61,34% 57,25% 
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Ποσοστά λόγου Πτυχιούχων προς Εισακτέους 

Μηχανικών Μουσικής 

Τεχνολογίας και Ακουστικής  
16,88% 26,73% 39,29% 36,36% 34,56% 

Πολιτικών Δομικών Έργων 46,42% 47,20% 61,28%    

Μηχανικών Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος. 
38,80% 49,53% 46,15% 46,83% 28,96% 

Νοσηλευτικής 50,00% 40,00% 36,99% 61,84% 91,33% 

Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγίου 

Νικολάου 
0,00% 0,00%  0,00% 0,58% 2,67% 

Κοινωνικής Εργασίας 29,86% 34,62% 41,25% 100,83% 94,2% 

Εμπορίας και Διαφήμισης 9,68% 25,35% 26,54%    

Διατροφής και Διαιτολογίας 24,10% 53,10% 50,36% 31,82% 16,44 

Διοίκησης Επιχειρήσεων 

(Ηράκλειο) 
47,28% 86,52% 100,48% 67,85% 70,47% 

Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής 
46,53% 46,21% 61,47% 134,52% 105,61% 

Τεχνολόγων Γεωπόνων 29,42% 116,37% 74,56% 64,44% 43,94% 

 

 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης  
 

 

 

Έκδοση 4
η
 Μάρτιος 2016 – Μέρος Α 

119 

ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

(Η Ενότητα ΙΙ αποτελείται από 10 κριτήρια κάθε ένα από τα οποία αναλύεται σε συγκεκριμένες 

ερωτήσεις. Παρακαλούμε οι απαντήσεις να είναι περιεκτικές, σύντομες και να αναφέρονται άμεσα στο 

αντίστοιχο ερώτημα. Παράλληλα να γίνεται παραπομπή στις αντίστοιχες διαδικασίες, έντυπα, κλπ του 

Κεφαλαίου V. Το συμπληρωμένο κείμενο του Κεφαλαίου ΙΙ δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 30-40 σελίδες 

ανάλογα με το μέγεθος του ΑΕΙ.) 

 
1. Πολιτική και Στρατηγική Διασφάλισης Ποιότητας (ΔΠ) 

 

Τα Α.Ε.Ι. πρέπει να έχουν συγκεκριμένη επίσημη πολιτική ΔΠ, η οποία αποτελεί μέρος της 

στρατηγικής τους και πρέπει να δημοσιοποιείται. Στην ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής αυτής, με 

τις κατάλληλες δομές και διαδικασίες, πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εσωτερικοί 

παράγοντες. Πρέπει επίσης να προβλέπεται η συμμετοχή των φοιτητών αλλά και ενδιαφερόμενων 

εξωτερικών κοινωνικών ομάδων. 

 
 

1.1 Ποια είναι η πολιτική του Ιδρύματος για την Διασφάλιση και Βελτίωση της Ποιότητας και οι 

αντικειμενικοί στόχοι που προκύπτουν από την πολιτική αυτή;  

Στο ΤΕΙ Κρήτης αναπτύσσεται σταδιακά το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητάς του 

(ΕΣΔΠ) που θα δημοσιευτεί στην τελική του μορφή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα 

δημοσιοποιηθεί στον ιστότοπο του ΤΕΙ.  

Στο ΤΕΙ Κρήτης από 20ετίας και πλέον επισημάνθηκε από το τότε Συμβούλιο ΤΕΙ προς τα Τμήματα 

Εκπαίδευσης η υψηλή σημασία της αξιολόγησης και της διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση 

στο Ίδρυμα. Στα Τμήματα διαδοχικά ξεκίνησαν οι εργασίες προετοιμασίας για τις αξιολογήσεις. 

Προτάθηκε και έγινε αποδεκτό από τη Διοίκηση, η κατανομή του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος να 

έχει ως κυρίαρχο κριτήριο τις περιοχές και τα αντικείμενα εκπαίδευσης που χρήζουν βελτιώσεων. Το 

ΤΕΙ Κρήτης ήταν μεταξύ των πρώτων ΑΕΙ που είχαν αξιολόγηση από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, 

ήδη από το 1998, σε πολλά Τμήματά του αλλά και συνολικά ως Ίδρυμα. Με βάση τις παρατηρήσεις 

εκείνων των αξιολογήσεων έγιναν σημαντικές βελτιώσεις στα τμήματα και τα Προγράμματα Σπουδών 

που είχαν αξιολογηθεί, με αποτέλεσμα στις εξωτερικές αξιολογήσεις 2008-2013 να διαπιστώνονται 

ουσιαστικές αλλαγές επί τα βελτίω. 

Η σημερινή Πολιτική για τη Διασφάλιση και Βελτίωση της Ποιότητας απορρέει από (και είναι συμβατή 

με) το Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο (κυρίως της ΑΔΙΠ και του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων) αλλά και 

το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (κυρίως της European Association for Quality Assurance in Higher 

Education–ENQA και του European Qualifications Framework-EQF) 

Η Πολιτική του Ιδρύματος για την Διασφάλιση Ποιότητας και η Στρατηγική εφαρμογής της 

υλοποιούνται με ανάπτυξη και εξειδίκευση κριτηρίων και διαδικασιών, αλλά και με παρακολούθηση της 

εφαρμογής τους, από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π). Η ΜΟΔΙΠ αποτελεί δομή του 

ιδρύματος, και δημιουργήθηκε με σκοπό την οργάνωση, το συντονισμό και την υλοποίηση των 

διαδικασιών Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας. Λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν. 3374/2005, Ν.4009/2011). 

Η ανάπτυξη του ΕΣΔΠ του ΤΕΙ Κρήτης στηρίζεται στα παρακάτω:  

(α) Το ΤΕΙ. εφαρμόζει τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (ν. 3374/2005, ν. 4009/2011, ν. 

4076/2012, ν. 4115/2013) που καθορίζουν το πλαίσιο αξιολόγησης του παραγόμενου διδακτικού, 

ερευνητικού και άλλου έργου, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας της έρευνας και της διδασκαλίας, 
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των προγραμμάτων σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από το Ίδρυμα στο πλαίσιο 

της αποστολής του.  

(β) Το ΤΕΙ θεωρεί ότι η συστηματική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των 

Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των Υπηρεσιών του εν γένει, τόσο μέσω εσωτερικών όσο και εξωτερικών 

διαδικασιών αξιολόγησης, είναι κύριο μέσο για βελτίωση της ποιότητας του Ιδρύματος, με στόχο την 

εκπλήρωση της αποστολής του Ιδρύματος μέσα σε ένα δύσκολο εσωτερικό και απαιτητικό διεθνές 

περιβάλλον.  

(γ) Το ΤΕΙ αναγνωρίζει τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας 

(ΜΟΔΙΠ) στην ανάπτυξη πολιτικής και στρατηγικής για τη διασφάλιση, βελτίωση και ανάδειξη της 

ποιότητας του έργου του και το συντονιστικό της ρόλο στον καθορισμό και την εφαρμογή των σχετικών 

κανόνων, κατευθύνσεων και διαδικασιών, με την ενεργό συμμετοχή των ομάδων εσωτερικής 

αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, σε αλληλεπίδραση με τα μονοπρόσωπα και 

συλλογικά όργανα διοίκησης του Ιδρύματος.  

Η πολιτική ΔΠ του ΤΕΙ Κρήτης για τη διασφάλιση και βελτίωση της Ποιότητας αφορά μεταξύ 

άλλων: 

 στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και του ερευνητικού έργου, 

 στη βελτίωση της ποιότητας των διοικητικών διαδικασιών και υπηρεσιών του ΤΕΙ Κρήτης, 

 στην ανάδειξη του έργου που συντελείται στο ΤΕΙ Κρήτης, προς την κοινωνία, τις τοπικές 

και Περιφερειακές Αρχές, την πολιτική ηγεσία, αλλά και την υπόλοιπη ελληνική και τη 

διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, 

 στη διαφύλαξη των αρχών της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων 

από μονοπρόσωπα και συλλογικά όργανα Διοίκησης 

 στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης της Πολιτείας και της κοινωνίας στην στρατηγική του 

ιδρύματος για την επίτευξη της αποστολής του, 

 στην ενίσχυση της αυτοδιοίκησης του ιδρύματος, 

 στην οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης 

της ποιότητας του ιδρύματος, 

 στο συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών και 

λοιπών μονάδων και των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος και 

 στην υποστήριξη των διαδικασιών Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των 

Προγραμμάτων Σπουδών και στην πλήρη ανάπτυξη, εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του 

Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της ποιότητας του Ιδρύματος, στο πλαίσιο των 

αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ. 

 Στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των εσωτερικών και ιδιαίτερα των εξωτερικών 

αξιολογήσεων για  

- την ενημέρωση των μελών της Διοίκησης σε όλα τα επίπεδα για τα ισχυρά σημεία των 

Μονάδων και του Ιδρύματος ως συνόλου, προβλήματα και τις απαραίτητες ενέργειες για 

τη λύση τους και 

- τον προγραμματισμό και υποστήριξη των λήψης των απαραίτητων βελτιωτικών μέτρων 

που συνιστώνται στις αξιολογήσεις ή προκύπτουν από αυτές, στις Μονάδες Εκπαίδευσης 

και στις Υπηρεσίες, για τη βελτίωση, διατήρηση και διασφάλιση της ποιότητας. 

Οι αντικειμενικοί στόχοι του ΤΕΙ σε εφαρμογή της ανωτέρω πολιτικής είναι:  

(i) Η συστηματική, τεκμηριωμένη και λεπτομερής αποτίμηση, ανάδειξη και καταγραφή του έργου του.  
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(ii) Η χρήση αντικειμενικών και προκαθορισμένων δεικτών και κριτηρίων που αντανακλούν την 

ποιότητα του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου και των διοικητικών και άλλων υπηρεσιών του.  

(iii) Η κριτική ανάλυση και αξιοποίηση των δεδομένων που προκύπτουν από διαδικασίες εσωτερικής 

και εξωτερικής αξιολόγησης του έργου του σε επίπεδο Ακαδημαϊκών Τμημάτων και του Ιδρύματος ως 

συνόλου.  

(iv) Η δημιουργική αλληλεπίδραση της ΜΟΔΙΠ με τα Ακαδημαϊκά Τμήματα και τις Υπηρεσίες για την 

εκατέρωθεν (από πλευράς ΜΟΔΙΠ/Διοίκησης και Ακαδημαϊκών Τμημάτων/Υπηρεσιών) ανάληψη 

δράσεων, με αξιοποίηση των δεδομένων των αξιολογήσεων προς βελτίωση υφιστάμενων αδυναμιών με 

σκοπό την παροχή ανώτατης εκπαίδευσης και παιδείας υψηλού επιπέδου.  

(v) Η δημοσιοποίηση των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας αλλά και των δεδομένων της εσωτερικής 

και εξωτερικής αξιολόγησης του έργου του ΤΕΙ σε συστηματική βάση, με σκοπό τη διαφάνεια στη 

λειτουργία του.  

Οι καταστατικοί στόχοι που κρίνεται ότι πρέπει να επιτευχθούν από το Ίδρυμα, με την εφαρμογή 

παραπάνω Πολιτικής συνοψίζονται ως εξής: 

 Παροχή υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ανάγκες 

και τις σύγχρονες τάσεις. 

 Διαρκής παρακολούθηση των εξελίξεων στην Ανώτατη Εκπαίδευση τόσο σε εθνικό όσο και σε 

διεθνές επίπεδο. 

 Ενδυνάμωση του Ιδρύματος με υψηλού επίπεδου ακαδημαϊκές συνεργασίες αλλά και την 

παραγωγή. 

 Πλήρης ανάπτυξη και περιοδική αναδιαμόρφωση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του 

Ιδρύματος, σε εφαρμογή της Πολιτικής του, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, με 

προσαρμογές στις ευρύτερες εξελίξεις. 

 Συγκέντρωση και ανάλυση των πληροφοριών προς τη Διοίκηση και τα Συλλογικά Όργανα του 

ιδρύματος, που θα τους επιτρέψουν να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να αναπτύξουν 

στρατηγικές και επιχειρησιακά σχέδια. 

 Διαμόρφωση πλαισίου, στόχων και επιμέρους στρατηγικών Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής 

Αριστείας. 

 Μελέτη και εφαρμογή μέτρων για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών (λήψη 

αποφάσεων, τυποποίηση εγγράφων, επικοινωνία και πληροφόρηση, ουσιαστική εισαγωγή και 

οριζόντια υιοθέτηση μέσων σύγχρονης τεχνολογίας κ.ά.) και παρακολούθηση της εφαρμογής 

των μέτρων αυτών. 

 Συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς φορείς, με αναγνωρισμένες ορθές πρακτικές στη χάραξη 

και την υλοποίηση πολιτικών στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα. 

 

1.2 Πού υπάρχει επίσημα δημοσιοποιημένη δήλωση της πολιτικής αυτής και αναλυτική περιγραφή 

των κυριότερων διαδικασιών και μέσων για την υλοποίηση και παρακολούθηση της εφαρμογής της; 

Στον ιστόχωρο του ΤΕΙ Κρήτης, στις ιστοσελίδες των Πολιτικών του ΤΕΙ Κρήτης και της ΜΟΔΙΠ, οι 

οποίες επικαιροποιούνται σε περιοδική βάση. Οι ιστοσελίδες της ΜΟΔΙΠ ουσιαστικά αποτελούν την 

Πύλη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) της ΜΟΔΙΠ, για την πληροφόρηση κάθε 

ενδιαφερόμενου αλλά και για την υλοποίηση των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας 
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Επιπλέον, η Πολιτική για την Διασφάλιση και Βελτίωση της Ποιότητας και η αναλυτική περιγραφή των 

κυριότερων διαδικασιών και μέσων που απορρέουν από αυτήν για την υλοποίηση και παρακολούθηση 

της εφαρμογής της έχουν ενσωματωθεί στον Οργανισμό, στον Εσωτερικό Κανονισμό, στον Κανονισμό 

Μεταπτυχιακών Σπουδών, στους Κανονισμούς Λειτουργίας και Χρηματοδότησης του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και στο Πλαίσιο Κανόνων Ηθικής και Δεοντολογίας. Τα κείμενα 

αυτά έχουν αναπτυχθεί και εγκριθεί σύμφωνα με το κείμενο θεσμικό πλαίσιο, από την Επιτροπή 

Εκπαίδευσης και Ερευνών και από τη Συνέλευση του ΤΕΙ κατά περίπτωση και είναι δημοσιοποιημένα 

στον ιστόχωρο του Ιδρύματος. Όλα αυτά τα κείμενα είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου και σε 

έντυπη μορφή, στις μονάδες και χώρους του Ιδρύματος που απαιτείται/ προσφέρεται για κάθε 

περίπτωση, και επαν-εκτυπώνονται μετά από αλλαγές σε αυτά. 

 

1.3 Έχει το ίδρυμα διαμορφώσει συγκεκριμένο σύστημα ΔΠ; 

Ναι. Βρίσκεται στην τελική φάση διαμόρφωσης. 

Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας έχει αναπτυχτεί με τρόπο ώστε να είναι συμβατό με την κείμενη 

εθνική νομοθεσία, τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας 

(ΑΔΙΠ). 

Τα ΣΔΠ είναι επιπλέον εναρμονισμένο με τα καταστατικά κείμενα του ιδρύματος (Οργανισμός και 

Εσωτερικός Κανονισμός) στα οποία περιγράφονται όλες οι δομές του ΤΕΙ Κρήτης και οι λειτουργίες 

τους  

Μέχρι σήμερα στο ΕΣΔΠ:  

(Α) Το ΤΕΙ έχει αναπτύξει Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) στο πλαίσιο του έργου 

ΕΣΠΑ «ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Κρήτης» το οποίο αποτελεί βασικό ‘εργαλείο’ για την ανάπτυξη του ΕΣΔΠ. 

Έχει επιτευχθεί και αναπτύσσεται περαιτέρω η διασύνδεση του ΟΠΣ της ΜΟΔΙΠ με το Πληροφοριακό 

Σύστημα-ΠΣ των Γραμματειών (Φοιτητολόγιο), το ΠΣ του Προσωπικού, το ΠΣ του ΕΛΚΕ και το ΠΣ 

της Βιβλιοθήκης. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται το έργο των μελών του ΤΕΙ (Διδακτικού και 

Διοικητικού Προσωπικού και φοιτητών) ενώ παράλληλα διασφαλίζεται ο πολυεπίπεδος έλεγχος και η 

αξιοπιστία των δεδομένων που καταχωρούνται.  

Με τη χρήση του ΟΠΣ της ΜΟΔΙΠ, μέχρι σήμερα:  

Α1. Καταγράφεται και παρακολουθείται η πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανά 6-μηνο μέσω του 

«Απογραφικού Δελτίου του Μαθήματος» στο οποίο ενδεικτικά περιλαμβάνονται το περιεχόμενο του 

μαθήματος, οι μαθησιακοί στόχοι, τα μαθησιακά αποτελέσματα και οι δεξιότητες που αποκτώνται με 

την παρακολούθηση του μαθήματος, ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης, το εκπαιδευτικό φορτίο (σε 

Μονάδες ECTS), το εκπαιδευτικό υλικό, ο αριθμός των φοιτητών που το παρακολούθησε, που έλαβε 

μέρος στην εξέταση και το ποσοστό επιτυχίας στην εξέταση.  

Α2. Καταγράφεται και παρακολουθείται ετησίως το ερευνητικό έργο των μελών ΕΠ και λοιπού 

επιστημονικού προσωπικού μέσω του «Απογραφικού Δελτίου του Διδάσκοντος». Ενδεικτικά, 

καταγράφεται ο αριθμός των δημοσιεύσεων, βραβεύσεων, βιβλιογραφικών αναφορών, 

χρηματοδοτήσεων, επιστημονικών συνεργασιών.  

Μετά την υποβολή των Απογραφικών «Μαθήματος» και «Διδάσκοντος» μέσω του ΟΠΣ, γίνεται 

συγκεντρωτική καταγραφή των δεδομένων με βάση τα κριτήρια που έχει αρχικά υποδείξει η Α.ΔΙ.Π. και 

έχει τροποποιήσει κατάλληλα η ΜΟΔΙΠ, με τρόπο που να διευκολύνεται το έργο των ΟΜ.Ε.Α. των 

Ακαδημαϊκών Τμημάτων και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος: 
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(α) στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που αφορούν στην ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

και στο επιστημονικό έργο του Ιδρύματος,  

(β) στις διαδικασίες Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης και  

(γ) στη σύνταξη των αντίστοιχων εκθέσεων αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Τμημάτων. 

Α3. Παρέχεται η δυνατότητα μέσω του ΟΠΣ να έχουν στη διάθεσή τους οι ΟΜ.Ε.Α. των Ακαδημαϊκών 

Τμημάτων τους Πίνακες με τα στοιχεία παρακολούθησης των ακαδημαϊκών επιδόσεων, με την 

ολοκλήρωση της υποβολής των Απογραφικών Μαθήματος/Διδάσκοντος.  

Α4. Διενεργείται η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους φοιτητές στο τέλος κάθε 

ακαδημαϊκού εξαμήνου. Οι φοιτητές ειδοποιούνται για την περίοδο αξιολόγησης στην ιδρυματική τους 

ηλεκτρονική διεύθυνση και έχουν πρόσβαση μόνο στα ερωτηματολόγια των μαθημάτων που έχουν 

δηλώσει και άρα έχουν δικαίωμα να αξιολογήσουν. Με την υποβολή των συμπληρωμένων 

ερωτηματολογίων, οι απαντήσεις υφίστανται αυτόματη επεξεργασία. Τα ανώνυμα αποτελέσματα της 

ανάλυσης είναι διαθέσιμα σε εξουσιοδοτημένο(-α) από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος άτομο(-α) το 

οποίο (-α) στέλνει (-ουν) τα αποτελέσματα στον Υπεύθυνο του μαθήματος σε μορφή pdf με στατιστικά 

επεξεργασμένα αποτελέσματα ή σε μορφή xl και SPSS για περαιτέρω επεξεργασία.  

Διενεργείται, επίσης, αξιολόγηση της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας και των παρεχόμενων 

υπηρεσιών (γραμματειακή υποστήριξη, φοιτητική μέριμνα, βιβλιοθήκη κλπ), από τους τελειόφοιτους 

φοιτητές πριν τη λήψη πτυχίου. Η διαδικασία είναι υποχρεωτική για τη λήψη του πτυχίου και 

διενεργείται μέσω πρόσκλησης στην ιδρυματική τους διεύθυνση e-mail.  

Τα ερωτηματολόγια των διαδικασιών αξιολόγησης είναι ενιαία για όλο το ΤΕΙ ώστε τα αποτελέσματα 

να είναι στατιστικά αξιοποιήσιμα από τη ΜΟΔΙΠ και συγκρίσιμα. 

Η διαβαθμισμένη πρόσβαση στα δεδομένα της αξιολόγησης είναι προκαθορισμένη από τις Γενικές 

Συνελεύσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων για δεδομένα του αντίστοιχου Τμήματος. Η ΜΟΔΙΠ έχει 

πρόσβαση μόνο σε συγκεντρωτικά δεδομένα των Τμημάτων.  

 

(Β) Το ΤΕΙ μέσω της ΜΟΔΙΠ παρακολουθεί επιπρόσθετα συγκεκριμένους δείκτες που αντανακλούν την 

ποιότητα και την απήχηση του διδακτικού έργου των Ακαδημαϊκών Τμημάτων (Key Performance 

Indices, KPIs), τους οποίους κοινοποιεί ετησίως στα Ακαδημαϊκά Τμήματα:  

(α) Ετήσια Βάση Εισαγωγής,  

(β) Ποσοστά εισαχθέντων με 1η επιλογή το Τμήμα,  

(γ) Ποσοστά παρακολούθησης μαθημάτων, συμμετοχής στις εξεταστικές διαδικασίες και επιτυχίας σε 

αυτές,  

(δ) Διάρκεια συνολικής φοίτησης μέχρι τη λήψη πτυχίου (time to degree),  

(ε) Μέση διάρκεια φοίτησης (mean time to degree),  

(στ) Ποσοστά ολοκλήρωσης σπουδών (completion rates),   

(ζ) Βαθμολογία αποφοίτων (μέσος όρος βαθμολογίας και κατανομή βαθμού πτυχίου).  

Με τον τρόπο αυτό η ΜΟΔΙΠ ευρίσκεται σε μόνιμο διάλογο με τα Ακαδημαϊκά Τμήματα, γεγονός που 

συμβάλλει περαιτέρω στη διασφάλιση της ποιότητας.  
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1.4 Πώς έχει οργανωθεί το εσωτερικό σύστημα ΔΠ του Ιδρύματος; Κεντρικό ρόλο στο ΕΣΔΠ έχει η 

ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος και το σχετικό ΟΠΣ.  

Η ΜΟΔΙΠ παρακολουθεί και συντονίζει τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ετήσιων 

απογραφικών μαθημάτων/διδασκόντων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων αλλά και τη διαδικασία της 

αξιολόγησης μαθημάτων/διδασκόντων από τους φοιτητές. Για το σκοπό αυτό η ΜΟΔΙΠ συνεργάζεται 

με τα Ακαδημαϊκά Τμήματα (πρωτίστως με τις ΟΜ.Ε.Α. και τους Προέδρους των Τμημάτων).  

Με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται, οι ΟΜ.Ε.Α. διαμορφώνουν τις ετήσιες εκθέσεις τους 

(περιλαμβάνουν και αυτόματα διαμορφούμενους Πίνακες μέσω του ΟΠΣ), για εσωτερική συζήτηση στο 

Τμήμα αλλά και για κατάθεση στη ΜΟΔΙΠ  

H ΜΟΔΙΠ συντάσσει κάθε διετία την Εσωτερική Έκθεση του Ιδρύματος για κατάθεση προς τη Διοίκηση 

του Ιδρύματος για λήψη εσωτερικών αποφάσεων. Συντάσσει, επίσης, έκθεση προς εξωτερικούς 

αξιολογητές σε χρονικό διάστημα και μορφή που καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  

Το ΟΠΣ της ΜΟΔΙΠ ευρίσκεται υπό την εποπτεία του Τμήματος Πληροφορικής της Διοίκησης που έχει 

αναλάβει όλα τα πληροφοριακά συστήματα του Ιδρύματος, εξασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητά τους 

αλλά και την αξιοπιστία και την ομογενοποίηση των δεδομένων που καταχωρούνται.  

Η πρόσβαση στα καταχωρηθέντα δεδομένα γίνεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 

των Ακαδημαϊκών Τμημάτων. Συγκεκριμένα:  

- Η ΜΟΔΙΠ έχει πρόσβαση σε συλλογικά δεδομένα του Τμήματος. 

- Η ΟΜ.Ε.Α. και ο Πρόεδρος του Τμήματος έχουν πρόσβαση στα απογραφικά διδασκόντων και 

μαθημάτων.  

- Στα δεδομένα της αξιολόγησης των μαθημάτων και διδασκόντων από τους φοιτητές, στην 

πλειοψηφία των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, έχει πρόσβαση πέραν του Διδάσκοντος, ο Πρόεδρος 

του Τμήματος.  

- Γενικά στοιχεία καθώς και συγκεντρωτικά στατιστικά δεδομένα που εξάγονται μέσω του ΟΠΣ 

(πχ ποσοστό συμμετοχής φοιτητών στην αξιολόγηση, ποσοστό συμμετοχής διδασκόντων στη 

συμπλήρωση των απογραφικών) είναι ανοιχτά προσβάσιμα μέσω της ιστοσελίδας της ΜΟΔΙΠ 

του Ιδρύματος.  

- Επί μέρους πληροφορίες που αφορούν σε δεδομένα διασφάλισης της ποιότητας του Ιδρύματός 

μας, είναι προσβάσιμα σε βαθμό που εξαρτάται από το ρόλο του κάθε μέλους της Ακαδημαϊκής 

Κοινότητας του ΤΕΙ Κρήτης.   

 

1.5 Πώς προσδιορίζεται η στρατηγική του ιδρύματος για την ΔΠ και το υψηλό επίπεδο των σπουδών 

και των απονεμόμενων τίτλων; 

Η στρατηγική του Ιδρύματος για την ΔΠ και το υψηλό επίπεδο των τίτλων έχει ως επίκεντρο τη 

διασφάλιση της πληρότητας και της ποιότητας της διδασκαλίας και των εν γένει εκπαιδευτικών και 

συνδεδεμένων δραστηριοτήτων.  

Ειδικότερα το ΤΕΙ Κρήτης:  

(α) Επιδιώκει υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο διδακτικού προσωπικού με κατάλληλα κριτήρια στη 

διαδικασία προκήρυξης θέσεων/ εκλογής/ εξέλιξης Καθηγητών αλλά και με ενθάρρυνση της εθνικής και 

διεθνούς κινητικότητας και των συνεργασιών τους. Έχει θεσπίσει μέσω της Συνέλευσης (Συγκλήτου) 

αυστηρά κριτήρια για αυτοδύναμη διδασκαλία σε άλλα μέλη διδακτικού προσωπικού που έχουν δια 

νόμου το δικαίωμα αυτό (μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ).  
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(β) Δίδει έμφαση στις διαδικασίες αξιολόγησης μαθημάτων, διδασκόντων, Ακαδημαϊκών Τμημάτων, 

και Ιδρύματος, όπως αυτές αναλύθηκαν παραπάνω. Μέσω του ΟΠΣ έχουν αυτοματοποιηθεί οι 

διαδικασίες άντλησης των απαραίτητων πληροφοριών για την αξιολόγηση και υπάρχει η δυνατότητα 

άμεσης επεξεργασίας και απεικόνισης των αποτελεσμάτων ώστε να παρέχεται άμεση δυνατότητα 

βελτιωτικών ενεργειών.  

(γ) Υπάρχει διαρκής αλληλεπίδραση με τα Ακαδημαϊκά Τμήματα μέσω της ΜΟΔΙΠ με παράθεση 

συγκεκριμένων δεικτών σε συγκεκριμένες περιόδους του ακαδημαϊκού έτους (πέραν της αλληλεπίδρασης 

ως προς τα δεδομένα των αξιολογήσεων), που οδηγούν σε άμεσα μέτρα βελτίωσης των προγραμμάτων 

σπουδών και απονεμόμενων τίτλων.  

(δ) Στοχεύει στη βελτίωση της αναλογίας Καθηγητών/ Φοιτητών στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του με 

ειδικά μέτρα όπως η στενή παρακολούθηση του αριθμού των εκροών – ολοκλήρωσης σπουδών εντός 

του προβλεπόμενου χρόνου, επισήμανση στο Υπ. Παιδείας της αναγκαιότητας μείωσης του αριθμού 

εισακτέων σε πολλά Τμήματα και αύξησης των διδασκόντων κ.ά.  

(ε) Στοχεύει στην προσέλκυση φοιτητών υψηλού επιπέδου, δημοσιοποιώντας με ποικίλους τρόπους τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα ισχυρά σημεία που ξεχωρίζουν το ΤΕΙ Κρήτης από τα υπόλοιπα ΑΕΙ, 

προβάλλοντας το έργο του ΤΕΙ στις Μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

(στ) Δίδει έμφαση στη διεθνοποίηση με συστηματική ενημέρωση και ενθάρρυνση των φοιτητών, 

διδασκόντων και λοιπού προσωπικού για διεθνή κινητικότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγών, 

κυρίως ERASMUS+, και άλλων διεθνών προγραμμάτων/συνεργασιών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων 

αλλά και με δημιουργία διεθνών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών.  

(ζ) Υποστηρίζει τα υπάρχοντα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και δημιουργεί νέα σε πεδία 

αιχμής σε ένα πλαίσιο βέλτιστης ποιότητας και ακαδημαϊκής και οικονομικής βιωσιμότητας. 

(η) Διασφαλίζει τις προϋποθέσεις, τις υποδομές και τα μέσα, καθώς και την ποιότητα Διδακτορικών 

Σπουδών και αντίστοιχων τίτλων (σε συνεργασία με ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια) με ενίσχυση των 

σχετικών ερευνητικών δραστηριοτήτων, με αναζήτηση και υποβολή ανταγωνιστικών προγραμμάτων 

σχετικών με τα ερευνητικά αντικείμενα των μελών του ΤΕΙ, με σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας με το 

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και άλλα σημαντικά Ερευνητικά Ινστιτούτα της ημεδαπής και 

αλλοδαπής, και με τη διαμόρφωση φιλικού περιβάλλοντος για διδακτορικούς φοιτητές από διαφορετικές 

εθνικότητες.  

(θ) Έχει καθορίσει το πλαίσιο λειτουργίας των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης και έχει ιδρύσει 

Σχολή Δια Βίου Μάθησης η οποία βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. 

(ι) Εφαρμόζει το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων ECTS σε όλα τα προγράμματα σπουδών και 

εκδίδει για κάθε απόφοιτο το Diploma Supplement για το οποίο το Ίδρυμα έχει πάρει και το Diploma 

Supplement Label από την Ε.Ε. για το χρονικό διάστημα 2012-2015. 

(κ) Προσπαθεί να αυξήσει τις φοιτητικές παροχές στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του.  

 

Το ΤΕΙ Κρήτης δίδει επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα τις παρακάτω δράσεις: 

 Διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της τεχνολογίας 

με έμφαση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας των επαγγελμάτων και της κοινωνίας. 

 Ενίσχυση των διαδικασιών διαδραστικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και διάθεσης στους 

φοιτητές ψηφιακών πηγών εκπαίδευσης (e-class, ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα, σύγχρονη και 

ασύγχρονη τηλεκπαίδευση κ.ά.). 

 Βελτίωση της ποιότητας των υποδομών εκπαίδευσης(κτιρίων, εργαστηρίων, ηλεκτρονικών 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης  
 

 

 

Έκδοση 4
η
 Μάρτιος 2016 – Μέρος Α 

126 

υποδομών, δικτυακής υποστήριξης κτλ.).. 

 Δρομολόγηση της θεσμοθέτησης βραβείων για εξαιρετική εκπαιδευτική, ερευνητική και 

κοινωνική επίδοση και προσφορά. 

 

1.6 Πώς ορίζονται οι άξονες ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης; 

Οι άξονες ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης ορίζονται σε ιδρυματικό επίπεδο 

μετά από εισηγήσεις των Σχολών και της ΜΟΔΙΠ προς την Διοίκηση του Ιδρύματος και εγκρίνονται με 

απόφαση της Συνέλευσης (Συγκλήτου) και του Συμβουλίου του Ιδρύματος. Οι βασικοί αυτοί 

ιδρυματικού άξονες είναι:  

- Yψηλό επίπεδο διδακτικού προσωπικού.  

- Διδασκαλία υψηλού επιπέδου με (α) κεντρική υποστήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού, (β) 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών με ενοποίηση υπηρεσιών εκπαίδευσης,  

- Επικαιροποίηση προγραμμάτων σπουδών με διπλή στόχευση για ανταπόκριση στη διεθνή 

πραγματικότητα και για σύνδεση με την αγορά εργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

- Έμφαση στις διαδικασίες αξιολόγησης.  

- Δημιουργική αλληλεπίδραση ΜΟΔΙΠ – Ακαδημαϊκών Τμημάτων.  

- Βελτίωση αναλογίας Καθηγητών/Φοιτητών.  

- Προσέλκυση φοιτητών υψηλού επιπέδου.  

- Έμφαση στη διεθνοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και στην κινητικότητα φοιτητών, 

διδασκόντων και λοιπού προσωπικού  

- Ανάπτυξη Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών σε πεδία αιχμής.  

- Ενίσχυση της έρευνας και μέσω αυτής των Διδακτορικών Σπουδών και τίτλων.  

- Καθορισμός πλαισίου λειτουργίας των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης  

 

1.7 Πού υπάρχει διατυπωμένη πολιτική σχετικά με θέματα ακαδημαϊκής ελευθερίας, ακαδημαϊκής 

δεοντολογίας και αντίστοιχες διαδικασίες; 

Στο ΤΕΙ Κρήτης ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 160/80 (Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός 

Κανονισμός Λειτουργίας των ΑΕΙ) και στο Νόμο 4009/2011, άρθρα 3, 15.  

 Επιπλέον στον αναπτυχθέντα Οργανισμό του ΤΕΙ Κρήτης, που είναι εγκεκριμένος από τη Συνέλευση 

και το Συμβούλιο του ΤΕΙ και έχει αποσταλεί για έγκριση και δημοσίευση στο Υπουργείο Παιδείας, 

υπάρχει ειδικό κεφάλαιο στο οποίο προβλέπονται τα θέματα ακαδημαϊκών ελευθεριών, γενικότερης 

δεοντολογίας και ειδικότερα θέματα δεοντολογίας της έρευνας. Στο ΤΕΙ Κρήτης υπάρχει και λειτουργεί 

Επιτροπή Δεοντολογίας.  

Τα σχετικά με την πολιτική δεοντολογίας που εφαρμόζεται στο ΤΕΙ Κρήτης δημοσιοποιούνται στον 

ιστόχωρο του Ιδρύματος. 
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1.8 Πού υπάρχει διατυπωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο (δικαιοδοσία των πειθαρχικών και των 

διοικητικών οργάνων του Ιδρύματος) για την διερεύνηση πειθαρχικών και ακαδημαϊκών 

παραπτωμάτων των μελών της κοινότητας του Ιδρύματος (περιλαμβανομένων διαδικασιών και 

κανόνων για υποβολή ενστάσεων κατά των αποφάσεων); 

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, που αφορά τόσο στη λειτουργία του Ιδρύματος όσο και στη διαχείριση 

του ανθρώπινου δυναμικού του περιλαμβάνει στοιχεία και οριοθετεί τη διαχείριση των πειθαρχικών και 

ακαδημαϊκών παραπτωμάτων. Ειδικότερα 

- ΠΔ 160/08 (Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.) και τα άρθρα 

117, 134 και 135 του ν. 3528/2007 τα οποία αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 2 του ν. 4057/12 

(άρθρα 107, 134 και 135), όπως ισχύει για τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών Ε.Π. Για 

τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού εφαρμόζεται ο εκάστοτε ισχύων δημοσιοϋπαλληλικός 

κώδικας. 

Στο νέο Οργανισμό του ΤΕΙ Κρήτης ρυθμίζονται τα παραπάνω θέματα στο «Κεφάλαιο Η. Πειθαρχικές 

διατάξεις».  

 

1.9 Πώς προστατεύονται οι φοιτητές και το προσωπικό του ιδρύματος από μεροληπτικές παρεμβάσεις 

και διακρίσεις; 

Οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται μέσω των εκπροσώπων τους (Σύλλογοι των 5 Σχολών και των 4 

‘μονών’ Τμημάτων που εδράζονται σε Παραρτήματα σε πόλεις εκτός Ηρακλείου και Χανίων) στα 

όργανα διοίκησης όταν θεωρούν ότι υπάρχουν μεροληπτικές παρεμβάσεις και διακρίσεις. Σε περίπτωση 

που θεωρούν ότι δεν ικανοποιήθηκαν μπορούν να απευθύνονται στον Συνήγορο του Φοιτητή που ήδη 

έχει ορίσει το ίδρυμα.  

Ο Συνήγορος του Φοιτητή διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και 

διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του ΤΕΙ για την επίλυση τους. Μπορεί να ζητεί από τις υπηρεσίες του 

ΤΕΙ κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να 

ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση 

δεν τηρείται η νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης ή ότι διαταράσσεται η εύρυθμη 

λειτουργία του ΤΕΙ, συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στον Καθηγητή στον οποίον αφορά ή στην 

αρμόδια διοικητική υπηρεσία και στο φοιτητή που υπέβαλε την αναφορά και διαμεσολαβεί με κάθε 

πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος. Ο Συνήγορος του Φοιτητή σε περίπτωση που κρίνει 

ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος, διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο 

πειθαρχικό όργανο.  

Στη Φοιτητική Εστία στο Ηράκλειο υπάρχει σύλλογος των διαμενόντων φοιτητών και Κανονισμός 

Λειτουργίας των Εστιών με διατάξεις που προστατεύουν τα δικαιώματα των φοιτητών. 

Επιπλέον για το προσωπικό λειτουργεί η Επιτροπή Δεοντολογίας της οποίας οι αρμοδιότητες 

αναφέρονται στον ιστόχωρο του Ιδρύματος. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού 

Κώδικα και το άρθρο 15 του ν. 4009/2011 για τη δημοσιότητα και διαφάνεια. Παράλληλα, η Νομική 

Υπηρεσία συμβάλλει στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων 

μεροληπτικών παρεμβάσεων και διακρίσεων, μετά από διατύπωση ερωτημάτων από τον Πρόεδρο 

(Πρύτανη) κατά νόμο ή από τους Αναπληρωτές Προέδρους, τον Γραμματέας, τους Κοσμήτορες και τους 

Διευθυντές των υπηρεσιών, στους οποίους ο Πρόεδρος έχει χορηγήσει σχετική εξουσιοδότηση.  

Στο σχέδιο Οργανισμού του ΤΕΙ έχει προβλεφθεί Πολιτική Αποφυγής Αντιποίνων σύμφωνα με την 

οποία το ΤΕΙ δεσμεύεται ότι δεν θα λάβει κανένα μέτρο και δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε αρνητική 

ενέργεια εναντίον οποιουδήποτε μέλους της Κοινότητάς του.  
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1.10 Η πολιτική του ιδρύματος και το σύστημα ΔΠ  

 έχουν επίσημα εγκριθεί ; από ποιες αρχές; 

 έχουν γνωστοποιηθεί στο σύνολο του πάσης φύσεως προσωπικού του ιδρύματος;  

 

Η πολιτική του Ιδρύματος σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας εγκρίθηκε επίσημα από τις αρχές του 

Ιδρύματος όταν μεταξύ των άλλων, με απόφαση της Συνέλευσης το 2009 δημιουργήθηκε η Μονάδα 

Διασφάλισης Ποιότητας και εν συνεχεία ορίσθηκαν οι Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) των 

Τμημάτων για να ξεκινήσουν οι Διαδικασίες Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης, όπως αυτές 

αναλύονται στον νόμο 3374/2005. Πρόσφατα, το έτος 2015, ανασυγκροτήθηκε η ΜΟΔΙΠ με απόφαση 

του Συμβουλίου, σύμφωνα με το ν.4009/2011. 

Το πάσης φύσεως προσωπικό του Ιδρύματος ενημερώνεται πλήρως από τον ιστοχώρο του Ιδρύματος, 

αλλά και σε περιοδική βάση από σχετικές συναντήσεις και εκδηλώσεις για τη σημασία της ΔΠ, τις 

διαδικασίες της και την εφαρμογή τους και συμμετέχει ενεργά σε αυτές.  

 

1.11 Έχει συνταχθεί αναλυτικός οδηγός εφαρμογής με λεπτομερή περιγραφή των διαδικασιών 

λειτουργίας του συστήματος ΔΠ; 

Ναι, υπάρχουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ έντυπα, διαδικασίες  και οδηγίες για τους 

χρήστες του ΕΣΔΠ με διάφορα επίπεδα πρόσβασης.  

Οδηγίες αποστέλλονται, κατά περίπτωση, από τη ΜΟΔΙΠ στα Τμήματα.  

 

1.12 Πώς επιμερίζονται οι ευθύνες αναφορικά με την ΔΠ στα διάφορα επί μέρους όργανα (Σχολές, 

Τμήματα, άλλες οργανωτικές ή διοικητικές μονάδες) και πρόσωπα; 

Σε όλα τα Τμήματα έχει οριστεί η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) που ορίζεται με 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσής τους. Συγκροτείται από διακεκριμένα μέλη Ε.Π του Τμήματος με 

αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο και, κατά προτίμηση, με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης 

ποιότητας. Θεσμικά συμμετέχει σε κάθε ΟΜΕΑ ένας εκπρόσωπος των φοιτητών. 

Αρμοδιότητες της ΟΜ.Ε.Α.: 

 Έχει την ευθύνη της διεξαγωγής, σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ, της διαδικασίας εσωτερικής 

αξιολόγησης στην ακαδημαϊκή μονάδα. 

 Παρακολουθεί τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων και ερωτηματολογίων και 

ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας για τις απαντήσεις. 

 Συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα για την αξιολόγηση στοιχεία, και με βάση αυτά. 

 Συντάσσει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (αυτο-αξιολόγησης) της ακαδημαϊκής μονάδας, 

την οποία διαβιβάζει στη ΜΟΔΙΠ και μέσω αυτής στην Α.ΔΙ.Π. 

 Συνεργάζεται με την Α.ΔΙ.Π. για την οργάνωση και πραγματοποίηση της εξωτερικής 

αξιολόγησης. 

 

1.13 Ποιος είναι ο ρόλος των φοιτητών στην ΔΠ; 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία προβλέπεται η εκπροσώπηση των φοιτητών τόσο στη ΜΟ.ΔΙ.Π όσο και στις 

ΟΜΕΑ. Στη ΜΟ.ΔΙ.Π προβλέπεται ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών και ένας των Μεταπτυχιακών 
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φοιτητών. Παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις της ΜΟΔΙΠ δεν έχουν οριστεί εκπρόσωποι των 

φοιτητών στην ΜΟΔΙΠ. 

Πολλοί φοιτητές συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης μαθημάτων/ διδασκόντων και 

σπουδών/υπηρεσιών. Τα ποσοστά συμμετοχής των φοιτητών στη διαδικασία αξιολόγησης 

μαθημάτων/διδασκόντων είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της ΜΟΔΙΠ.  

 

1.14 Συμμετέχουν στην ΔΠ του ιδρύματος άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) πέραν της 

ακαδημαϊκής κοινότητας; 

Όχι, στην πρώτη, παρούσα φάση υλοποίησης εφαρμογής Διασφάλισης Ποιότητας που διανύουμε. Σε 

επόμενο στάδιο έχει σχεδιασθεί να συστηματοποιηθούν οι σχετικές επικοινωνίες και συνεργασίες, προς 

τακτικές και συστηματικές συμμετοχές στην Αξιολόγηση: Απόφοιτοι των Τμημάτων του Ιδρύματος ως 

πρόσωπα, οργανώσεις τους, εργοδότες και οργανώσεις τους, επιστημονικές ενώσεις, μέλη της 

ευρύτερης Κοινωνίας των Πολιτών κ.ά. 

 

1.15 Πώς αξιολογεί το ίδρυμα την αποτελεσματικότητα του συστήματος ΔΠ στην επίτευξη των 

στόχων του; 

Η ΜΟΔΙΠ ευρίσκεται σε λειτουργική αλληλεπίδραση και έχει αποτελεσματική συνεργασία με τα 

Ακαδημαϊκά Τμήματα και όλες τις Υπηρεσιακές Μονάδες του ΤΕΙ  

Συνολικά η εφαρμογή των διαδικασιών του ΕΣΔΠ - και κυρίως η χρήση του ΟΠΣ - έχει 

αυτοματοποιήσει, τυποποιήσει και ομογενοποιήσει μεθόδους και αποτελέσματα που σχετίζονται με το 

έργο του ΤΕΙ  

Το ΕΣΔΠ κυρίως μέσω του ΟΠΣ, έχει κύρια εφαρμογή στις ακαδημαϊκές διαδικασίες και έχει συμβάλει 

σε σημαντικό βαθμό:  

(α) στη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων Γραμματειών (καταχώρηση δεδομένων 

προγραμμάτων σπουδών, φοιτητών, προτυποποίηση πιστοποιητικών, πτυχίων, διπλωμάτων κλπ), 

Προσωπικού (δεδομένα όλων των κατηγοριών προσωπικού), Βιβλιοθήκης (ιδρυματικό αποθετήριο 

κλπ), ΕΛΚΕ (προγράμματα που διαχειρίζονται μέλη του προσωπικού του ΤΕΙ κλπ).  

(β) στη συμμετοχή των φοιτητών στην αξιολόγηση σε ποσοστά που προοδευτικά αυξάνουν.  

Σε επίπεδο μετρήσιμων αποτελεσμάτων η διαδικασία αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας στο ΤΕΙ 

Κρήτης κρίνεται αρκετά ικανοποιητική τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο. Η 

αποτελεσματικότητα της ΔΠ συνοψίζεται ως εξής: 

1.  Όλα τα τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης είχαν υποβάλει έκθεση εσωτερικής αξιολόγησής τους πριν από 

την αναμόρφωσης του χάρτη του ΤΕΙ Κρήτης με το «σχέδιο ΑΘΗΝΑ», ενώ μέχρι το 2015 είχαν 

εξωτερική αξιολόγηση όλα τα τμήματα του ΤΕΙ, εκτός (α) από τα Τμήματα της Σχολής Διοίκησης 

και Οικονομίας τα οποία επηρεάστηκαν από το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» και (β) το Τμήμα Πολιτικών 

Δομικών ¨Έργων που προβλέφθηκε το τέλος λειτουργίας του το 2018. 

Συνεπώς ο βαθμός ολοκλήρωσης των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης 

κρίνεται ικανοποιητικός. 

Η ΜΟΔΙΠ ολοκλήρωσε τη σύνταξη της Ενδιάμεσης Εσωτερικής Έκθεσης το 2013. 

Συνεπώς το ίδρυμα ήταν έτοιμο έγκαιρα και συμμετείχε με επιτυχία στη διεκδίκηση 

προγραμμάτων ΕΣΠΑ, για την οποία η Ενδιάμεση Εσωτερική Έκθεση ήταν 

απαραίτητη. 
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2. Η ΜΟΔΙΠ /ΤΕΙ Κ υπέβαλε στη ΑΔΙΠ το 2014 την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του ΤΕΙ και στις 

αρχές Απριλίου του 2016 υπέβαλε την επικαιροποιημένη έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης εν 

αναμονή της επικείμενης εξωτερικής αξιολόγησης. Συνεπώς τηρήθηκαν έγκαιρα οι προβλεπόμενες 

από την ΑΔΙΠ διαδικασίες αξιολόγησης από τη ΜΟΔΙΠ και το Ίδρυμα. 

3. Το Πληροφοριακό Σύστημα συμπληρώθηκε πλήρως και όλοι οι εμπλεκόμενοι αναγνωρίζουν τα 

οφέλη της πλήρους αυτοματοποίησης των ενεργειών που απαιτούνται για τη συμπλήρωση των 

ποσοτικών στοιχείων στις εκθέσεις αξιολόγησης και για την επεξεργασία και ανάλυσή τους. 

 

1.16 Πώς ελέγχεται, και αναθεωρείται η πολιτική ΔΠ στο ίδρυμα με στόχο τη συνεχή βελτίωση της 

ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης;  

Σήμερα, στις αρχές του 2016, η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας στο ΤΕΙ Κρήτης βρίσκεται υπό 

αναδιαμόρφωση. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου τετραετούς κύκλου ο οποίος ακολούθησε το 

μοντέλο της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης (Ν.3374/2005), ακολουθεί η φάση της 

τεκμηρίωσης και πιστοποίησης του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος και των 

προγραμμάτων σπουδών του. (Ν.4009/2011). 

Βασική αρμοδιότητα τόσο του Συμβουλίου του Ιδρύματος όσο και της Συνέλευσης είναι η περιοδική 

ανασκόπηση της Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος (μέσα από εισηγήσεις της ΜΟΔΙΠ), 

από την οποία θα προκύπτει ένα ανανεωμένο Σύστημα Δ.Π., ώστε να ανταποκρίνεται στο όραμα και 

τους στόχους της Διοίκησης του Ιδρύματος για την Ποιότητα των Σπουδών. 

Η ΜΟΔΙΠ συντονίζει τη διαδικασία και φροντίζει τόσο για την επικαιροποίηση του Συστήματος, όσο 

και για τη διάχυση της πληροφορίας με στόχο την ενημέρωση όλης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας αλλά 

και της ευρύτερης κοινωνίας. 

 

1.17 Πώς στηρίζεται η ανάπτυξη θυλάκων αριστείας στο ίδρυμα και πώς διασφαλίζεται η 

βιωσιμότητα και διάρκειά τους στο χρόνο;  

Εργαστήρια και εκπαιδευτικές μονάδες ενισχύονται με διοικητικές αποφάσεις και πόρους 

(ανθρώπινους, υποδομών, οικονομικούς) ανάλογα με τις διαφαινόμενες δυνατότητες, έργο και σχετικές 

διακρίσεις. 

Η ανάπτυξη θυλάκων αριστείας στο Ίδρυμα στηρίζεται επιπλέον με τις διαδικασίες επιβράβευσης της 

ποιότητας με ποικίλους τρόπους ανάλογα με τα διαθέσιμα μέσα, (πχ. μέσω των μικρού μεγέθους 

προγραμμάτων του ΕΛΚΕ κ.ά.).  

 

1.18 Ποια είναι η σχέση μεταξύ διδασκαλίας και έρευνας στο ίδρυμα; 

Το ΤΕΙ Κρήτης, με δεδομένο το ευρύ φάσμα των επιστημονικών γνωστικών πεδίων που καλύπτει, και 

με τις ερευνητικές δομές που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία έτη οι οποίες πρόσφατα κατέληξαν στην 

επίσημη Θεσμοθέτηση 29 Ερευνητικών Εργαστηρίων (με δημοσίευση σε ΦΕΚ), υλοποιεί πολλά 

σημαντικά ερευνητικά προγράμματα, είτε αυτοδύναμα, είτε μέσω εθνικών και διεθνών συνεργασιών με 

πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και λοιπούς φορείς.   

Παράλληλα, η διασύνδεση της έρευνας και της διδασκαλίας αποτελεί θεμελιώδη στόχο του Ιδρύματος. 

Αποτελεί κεντρικό στόχο μας η επιδίωξη ώστε τα αποτελέσματα της σύγχρονης (βασικής και 

τεχνολογικής) έρευνας να ενσωματώνεται στα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων μας, 

ανατροφοδοτώντας και επικαιροποιώντας τη διδασκαλία. 
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Υπάρχουν πολλές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την εμπλοκή φοιτητών στην έρευνα και υπάρχει 

ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών προσεγγίσεων που έχουν ενσωματωθεί στην πρακτική μας. 

Συγκεκριμένα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται εκτεταμένα για την υλοποίηση του στόχου 

αυτού είναι: 

 Οι φοιτητές ενημερώνονται για τις πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις στις θεματικές περιοχές που 

θεραπεύονται από το τμήμα τους. 

 Εκπαιδεύονται σε θέματα ερευνητικής μεθοδολογίας, με στόχο την ενημέρωση των φοιτητών 

αναφορικά με τα σημαντικά ανοικτά θέματα (open issues) στην επιστημονική τους περιοχή και πώς 

οργανώνεται η έρευνα για επίλυση τους. 

 Επιδιώκεται η σύνδεση της έρευνας του διδάσκοντος ή/και άλλων ερευνητών στο χώρο με τη 

διδασκαλία και η εμπλοκή των φοιτητών σε μικρο-έρευνες κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.  

 Επιδιώκεται η απόκτηση εμπειριών και δεξιοτήτων για αυτόνομη αναζήτηση και σύνθεση γνώσης, 

μέσω της αναζήτησης και κριτικής αξιολόγησης βιβλιογραφικών και άλλων πηγών. 

 Επιδιώκεται η συμμετοχή φοιτητών στις επιστημονικές ημερίδες, τα θερινά σχολεία και σε συνέδρια 

που διοργανώνονται από το Τμήμα τους και το ΤΕΙ Κρήτης. 

 Στα αυτόνομα Μαθήματα Σεμιναρίου που υπάρχουν σε κάθε Τμήμα εκπαιδεύονται και 

αξιολογούνται οι φοιτητές για την αυτόνομη (ή και σε συνεργασία με άλλους φοιτητές) διερεύνηση 

νέων ερωτημάτων, σύνθεση πληροφοριών και παρουσίαση των ευρημάτων-συμπερασμάτων. 

Οι πτυχιακές μελέτες των φοιτητών αφορούν σε πολλές περιπτώσεις αντικείμενα που απαιτούν εξάμηνη 

τουλάχιστον έρευνα εργαστηρίου ή και πεδίου, που συχνά αποτελεί μέρος ευρύτερου ερευνητικού έργου. 

Στις άλλες περιπτώσεις οι εργασίες αφορούν συνθετική μελέτη που απαιτεί επισκόπηση της 

επιστημονικής βιβλιογραφίας, η οποία ολοκληρώνεται και παρουσιάζεται κατά τα πρότυπα 

επισκοπήσεων ερευνητικού έργου. 

Ιδιαίτερα στην Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση η διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα είναι οργανική, 

αφού η πλειονότητα των μεταπτυχιακών μας προγραμμάτων είναι εστιασμένα προς την έρευνα 

(research oriented). Εστιάζουν έτσι ώστε οι φοιτητές να εκπαιδεύονται στην ερευνητική μεθοδολογία 

και στην επιστημονική μέθοδο διερεύνησης, και το πρόγραμμα σπουδών έχει σε μεγάλο βαθμό 

σχεδιαστεί πάνω σε δραστηριότητες που βασίζεται στην έρευνα (inquiry-based activities). 

Σημαντική συνεισφορά προς την κατεύθυνση της περαιτέρω ενίσχυσης της διασύνδεσης της 

εκπαίδευσης και έρευνας αποτελούν τα θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια του Ιδρύματος, 

παράλληλα με τη θεσμοθέτηση θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών σε αυτά. Ως αποτέλεσμα, κατά τη 

διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης και εκπαίδευσης οι φοιτητές εμπλέκονται ενεργά σε 

δραστηριότητες έρευνας και συμμετέχουν σε οργανωμένες διαδικασίες διερεύνησης επίκαιρων 

ερευνητικών προβλημάτων στις επιστημονικές τους περιοχές.  

Στα Ερευνητικά Εργαστήρια του Ιδρύματος υλοποιείται έρευνα αιχμής από διδακτορικούς φοιτητές (σε 

συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και της Ευρώπης) αλλά και 

μεταδιδακτορική Έρευνα. Η συνύπαρξη των διδακτορικών με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 

φοιτητές ενδυναμώνει ακόμη περισσότερη την επιδιωκόμενη οργανική διασύνδεση της εκπαίδευσης με 

την έρευνα. 
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2. Σχεδιασμός, έγκριση, παρακολούθηση και περιοδική αναθεώρηση των προγραμμάτων 

σπουδών και των απονεμόμενων τίτλων. 

Όλα τα ιδρύματα πρέπει να διαθέτουν διαδικασίες σχεδιασμού και έγκρισης, παρακολούθησης 

και περιοδικής αναθεώρησης των προγραμμάτων σπουδών και των απονεμόμενων τίτλων. Τα 

προγράμματα σπουδών πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε να ανταποκρίνονται στους 

στόχους που τίθενται για καθένα από αυτά, ιδίως δε στα προσδοκώμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα. Οι στόχοι του προγράμματος πρέπει να προσδιορίζονται και να 

ανακοινώνονται με σαφήνεια και να αφορούν στο σωστό επίπεδο του εθνικού πλαισίου 

προσόντων για την ανώτατη εκπαίδευση και κατ’ επέκταση του αντίστοιχου ευρωπαϊκού 

πλαισίου. 

 

2.1 Έχουν όλα τα προγράμματα σπουδών σαφώς διατυπωμένους και δημοσιοποιημένους 

μαθησιακούς στόχους; Με ποιο τρόπο διασφαλίζει το Ίδρυμα τα προηγούμενα; 

Όλα τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης έχουν ανά μάθημα καταγεγραμμένα τους 

μαθησιακούς στόχους, τα μαθησιακά αποτελέσματα και τους τρόπους αξιολόγησης και είναι 

αναρτημένα στις ιστοσελίδες των τμημάτων. Η σύνταξη αναλυτικών περιγραμμάτων μαθημάτων με 

αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου, των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, των 

διδακτικών και μαθησιακών προσεγγίσεων και των τρόπων αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών, 

κρίθηκε ως ζήτημα καίριας σημασίας και συνεπώς δόθηκε  σε αυτό ιδιαίτερη έμφαση. Τα αρμόδια 

όργανα της Διοίκησης του Ιδρύματος εξασφάλισαν όλα τα παραπάνω με διευκρινιστικές εγκυκλίους στο 

πλαίσιο των οποίων καθίσταται σαφής η ανάγκη να καθορίζονται με σαφήνεια οι στόχοι των 

προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Τα όργανα αυτά παρακολουθούν σε περιοδική βάση την 

εφαρμογή. 

Το Ίδρυμα διασφαλίζει τη σαφή διατύπωση και δημοσιοποίηση των μαθησιακών στόχων όλων των 

τμημάτων με:  

 Παροχή βοήθειας από το Γραφείο της ΜΟΔΙΠ για τη σύνταξη επικαιροποιημένων Οδηγών 

Σπουδών,  

 Παρακολούθηση της επικαιροποίησης των προγραμμάτων σπουδών. 

 Παρακολούθηση της επικαιροποίησης και της διατύπωσης των μαθησιακών στόχων των 

μαθημάτων από τις ΟΜΕΑ των τμημάτων.  

 Δημοσιοποίηση των μαθησιακών στόχων στους Οδηγούς Σπουδών στις ιστοσελίδες των 

τμημάτων, με φροντίδα των προέδρων των τμημάτων.  

 Παρακολούθηση της δημοσιοποίησης των μαθησιακών στόχων των τμημάτων από τη ΜΟΔΙΠ 

του Ιδρύματος.  

 

2.2 Πώς ελέγχεται η επίτευξη των μαθησιακών στόχων; 

Ο έλεγχος επίτευξης των μαθησιακών στόχων γίνεται: 

 Με βάση τις διαδικασίες πιστοποίησης γνώσης που απέκτησαν οι φοιτητές σύμφωνα με τους 

δημοσιευμένους τρόπους αξιολόγησης τους ανά μάθημα. 

 Με βάση την αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας. 

 Με την αξιολόγηση των μαθημάτων και γενικότερα των προγραμμάτων σπουδών που γίνονται 

από τους φοιτητές με βάση τον κανονισμό της ΜΟΔΙΠ. 
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 Με βάση τη γνώμη των υπευθύνων εκ μέρους των επιχειρήσεων στην πρακτική άσκηση για τις 

γνώσεις των ασκουμένων φοιτητών καθώς και οι γνώμες των αποφοίτων και των εργοδοτών 

τους. 

 

2.3 Υπάρχει δημοσιευμένος Οδηγός για την οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών; Τι ακριβώς 

περιλαμβάνει; 

Κατά περιόδους αποστέλλονται εγκύκλιοι στα Τμήματα και τις Σχολές από τη Διοίκηση (με ευθύνη του 

Αντιπροέδρου παλαιότερα, του Αναπληρωτή Προέδρου σήμερα, επί Ακαδημαϊκών Θεμάτων) καθώς και 

από τη ΜΟΔΙΠ, για (μεταβαλλόμενες νομοθετικά) διαδικασίες εκπόνησης και έγκρισης των 

Προγραμμάτων Σπουδών. Παρατίθεται το περιεχόμενο της τελευταίας εγκυκλίου: 

«Διαδικασία έγκρισης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών(ΠΠΣ) 

Ο νόμος 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει προβλέπει με το άρθρο 32 (βλ. παρακάτω) τη 

διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης ενός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Προβλέπεται 

πενταμελής επιτροπή για την εισήγηση της συγκρότησης του Προγράμματος προς έγκριση από τον 

Πρύτανη (Πρόεδρο) μετά από σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης ΤΕΙ (Συγκλήτου). Για την έγκριση του 

Προγράμματος δεν εισηγείται στη Σύγκλητο η ΓΣ του Τμήματος αλλά η Διεύθυνση της Σχολής 

(Κοσμητεία). 

Δηλαδή: Ο Πρόεδρος Τμήματος ορίζει πενταμελή Επιτροπή. Η Επιτροπή εκπονεί το ΠΠΣ και το 

υποβάλλει στη Διεύθυνση Σχολής (Κοσμητεία). Η Κοσμητεία εισηγείται στη Συνέλευση ΤΕΙ Σύγκλητο) 

για έγκριση. Τελική έγκριση δίδεται από τον Πρόεδρο (Πρύτανη) με τη σύμφωνη γνώμη (έγκριση) της 

Συνέλευσης. Ακολουθεί η υποβολή του Προγράμματος Σπουδών από τον Πρύτανη στην ΑΔΙΠ για 

πιστοποίηση. 

Βασικό στοιχείο του άρθρου 32 του Ν. 4009/2011 είναι τα προσόντα και οι ειδικότητες του 

εκπαιδευτικού προσωπικού που απαιτούνται για την εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών και την 

επίτευξη των μαθησιακών στόχων του. Επίσης στην παρ 32.1.β. αναφέρεται η εναρμόνιση των: 

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα, Πιστωτικές Μονάδες. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με άλλο εδάφιο νομοθεσίας, η απόδοση των Πιστωτικών Μονάδων 

γίνεται από τη συνέλευση του τμήματος και εγκρίνονται από τη Διεύθυνση Σχολής (Κοσμητεία). 

Η Υ.Α. Φ. 5/8 965 6/Β3/13.8.2007 περιγράφει το Φόρτο Εργασίας του Φοιτητή και την αντιστοίχιση σε 

πιστωτικές μονάδες. 

  

Καταληκτικά και με προσήλωση στην ουσία πέρα από τις τυπικές διαδικασίες: Η τελική διαδρομή 

σύνθεσης και έγκρισης ενός Προγράμματος ΠΣ πρέπει να είναι:  

 Ο Πρόεδρος Τμήματος ορίζει Επιτροπή για τη σύνθεση του Προγράμματος.-Η σύνθεση 

παραπέμπεται στον εσωτερικό κανονισμό, όμως μέχρι την έκδοση του κανόνες θεσμοθετεί κατά 

νόμο η Συνέλευση ΤΕΙ (Σύγκλητος). 

 Η επιτροπή υποβάλλει το πρόγραμμα στη συνέλευση τμήματος. 

 Η συνέλευση αυτή υποβάλλει το πρόγραμμα για έγκριση στην Διεύθυνση Σχολής (Κοσμητεία) 

 Η διεύθυνση σχολής εισηγείται στη Συνέλευση ΤΕΙ δια της Επιστημονικής Επιτροπής ΠΠΣ (το 

άρθρο 2 του νόμου 3404/05 που αναφέρεται στα ΠΠΣ και στην Επιστημονική Επιτροπή ΠΠΣ 

(Ε.Ε.Π.Π.Σ) που εισηγείται για την έγκριση των ΠΠΣ ευρίσκεται εν ισχύει). 
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 Ακολουθεί η έγκριση από τον Πρόεδρο (Πρύτανη) μετά από σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης 

ΤΕΙ 

 Υποβολή του Προγράμματος από τον Πρύτανη στην ΑΔΙΠ για Πιστοποίηση. 

Στα άρθρα 70-72 του ν.4009/11 περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθεί η ΑΔΙΠ για την πιστοποίηση. 

Σημαντικό είναι το άρθρο 72 (βλ. παρακάτω)που περιγράφει τα κριτήρια πιστοποίησης που πρέπει να 

εκπληρώνει ένα ΠΠΣ. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από την επιτροπή που 

συγκροτεί το ΠΠΣ αλλά και από τα ελεγκτικά όργανα που θα εγκρίνουν εν τέλει το πρόγραμμα. 

Παρατίθενται το σχετικά εδάφια νομοθεσίας για την έγκριση και τη πιστοποίηση των ΠΣ: 

Ν. 4009/2011, Άρθρο 32. Πρόγραμμα σπουδών 

1. α) Το πρόγραμμα σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ' επιλογή υποχρεωτικών 

και των προαιρετικών μαθημάτων, το περιεχόμενο τους. τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις 

οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο. και τη χρονική αλληλουχία ή 

αλληλεξάρτηση των μαθημάτων. Περιέχει, επίσης, τα προσόντα και τις ειδικότητες του εκπαιδευτικού 

προσωπικού που απαιτούνται για την εφαρμογή του και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του. 

β) Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, κάθε πρόγραμμα σπουδών 

περιέχει επίσης τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα που αποκτώνται από το σύνολο του 

προγράμματος σπουδών, καθώς και από κάθε επί μέρους μάθημα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα ή 

πρακτική άσκηση που περιλαμβάνεται σε αυτό, τις πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

Φ. 5/8 965 6/Β3/13.8.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β' 1466), 

καθώς και το επίπεδο των προσόντων σε αντιστοίχιση του με εκείνα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, 

του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αρμόδια όργανα για την απόδοση πιστωτικών μονάδων σε 

κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών είναι η κοσμητεία της οικείας σχολής, 

ύστερα από εισήγηση της συνέλευσης του οικείου τμήματος σε περίπτωση προγράμματος προπτυχιακών 

σπουδών, και η κοσμητεία της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών, ύστερα από εισήγηση της οικείας 

ομάδας διδασκόντων σε περίπτωση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. 

2. Το κατά την παράγραφο 1 περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών καταρτίζεται από ειδική 

επιτροπή,  η οποία αποτελείται από τουλάχιστον πέντε καθηγητές της σχολής του οικείου γνωστικού 

πεδίου και συγκροτείται από τον κοσμήτορα και. εφόσον δεν πρόκειται για νέο πρόγραμμα σπουδών, 

τον Πρόεδρο του Τμήματος ή, σε περίπτωση συνεργασίας σχολών του ίδιου Α.Ε.Ι., από τους οικείους 

κοσμήτορες. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών εγκρίνεται από τον πρύτανη, ύστερα από 

εισήγηση της ή των κοσμητειών και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό 

ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη συγκρότηση της επιτροπής, καθώς και οι προϋποθέσεις και η 

διαδικασία της κατ
’ 

έτος αναθεώρησης επί μέρους πτυχών του περιεχομένου του προγράμματος 

σπουδών. 

3. Στα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου ενός ιδρύματος  μπορούν να περιλαμβάνονται, με την 

αναγνώριση των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων, και μαθήματα που παρέχονται από  σχολές άλλων 

ιδρυμάτων της  ημεδαπής,  όπως ορίζεται στους Οργανισμούς των ιδρυμάτων αυτών, ή της αλλοδαπής. 

Μεταξύ των δύο ιδρυμάτων καταρτίζεται ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας. 

4. Τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου δύνανται να περιλαμβάνουν μαθήματα για την εκμάθηση 

ξένων γλωσσών. 

5. Μετά την πιστοποίηση ενός προγράμματος σπουδών σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72, ο 

κοσμήτορας αναθέτει την υλοποίηση του στο τμήμα. 
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Άρθρο 72 Κριτήρια πιστοποίησης  

1. Στα γενικά κριτήρια πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών περιλαμβάνονται, ιδίως, τα εξής: α) 

η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών, β) τα μαθησιακά 

αποτελέσματα και τα επιδιωκόμενα προσόντα σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης 

Εκπαίδευσης που προβλέπεται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του ν. 3879/2010, 

όπως προστίθεται με το άρθρο 46 του παρόντος νόμου, γ) η δομή και η οργάνωση του προγράμματος 

σπουδών, δ) η ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου, όπως τεκμηριώνεται ιδίως από 

την αξιολόγηση από τους φοιτητές, ε) η καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού, στ) 

η ποιότητα του ερευνητικού έργου της ακαδημαϊκής μονάδας, ζ) ο βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με 

την έρευνα, η) η ζήτηση στην αγορά εργασίας των αποκτώμενων προσόντων και θ) η ποιότητα των 

υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής 

μέριμνας.  

2. Στα γενικά κριτήρια για την πιστοποίηση των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας 

των Α.Ε.Ι. περιλαμβάνονται, ιδίως, τα εξής: α) η θέσπιση σαφών και καθορισμένων στόχων για τη 

διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και των 

υποστηρικτικών υπηρεσιών του ιδρύματος, β) η διαδικασία σχεδιασμού πολιτικής, η αποτελεσματική 

οργάνωση και η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας, γ) η διαδικασία 

εφαρμογής της πολιτικής για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και δ) η τεκμηριωμένη βελτίωση της 

ποιότητας.  

3. Με απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

διαμορφώνονται πρόσθετα κριτήρια για τα προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην άσκηση 

νομοθετικώς ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 3 του Π.Δ. 38/2010 (Α΄ 78), ώστε να διασφαλίζεται ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών 

ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις εκπαιδευτικές και θεσμικές απαιτήσεις των οικείων 

επαγγελματικών κλάδων. Για το σκοπό αυτόν, η Αρχή συνεργάζεται με τις αντίστοιχες επαγγελματικές 

ενώσεις και επιμελητήρια.  

4. Τα κριτήρια των προηγούμενων παραγράφων συμπληρώνονται, εξειδικεύονται και αναθεωρούνται με 

απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με βάση τη 

γνώση και εμπειρία από την εφαρμογή των διαδικασιών πιστοποίησης και τις αντίστοιχες διεθνείς 

εξελίξεις. Κατά την εξειδίκευση των κριτηρίων λαμβάνεται, επίσης, υπόψη η διακριτή φυσιογνωμία και 

αποστολή των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, καθώς και κάθε σχολής». 

 

Η ορθή οργάνωση των Προγραμμάτων Σπουδών στο ΤΕΙ Κρήτης 

Το κάθε τμήμα έχει τον δικό του οδηγό σπουδών που ενημερώνεται τακτικά με όλες τις αλλαγές και 

είναι αναρτημένος στις ιστοσελίδες του τμήματος. Περιλαμβάνει τα μαθήματα, τους μαθησιακούς 

στόχους τους, το περιεχόμενό τους, τα μαθησιακά αποτελέσματα, , τις μεθόδους διδασκαλίας και τη 

βιβλιογραφία. Σημαντικές επίσης πληροφορίες ανά μάθημα υπάρχουν στο e-class του ΤΕΙ Κρήτης. 

 

2.4 Ποια είναι η επίσημη διαδικασία έγκρισης του προγράμματος σπουδών; Υπάρχει ουσιαστική 

συμμετοχή άλλων οργάνων στην διαδικασία αυτή που να λειτουργούν έξω από το πλαίσιο της 

ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει το πρόγραμμα; 

Όπως αναφέρεται και στην προηγούμενη ενότητα, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο 

Ν.4009/2011 και στις μεταβατικές διατάξεις του νόμου αυτού. Επίσης, σύμφωνα με το Ν.4009/11 

(άρθρα 70 - 72), απαιτείται η διαδικασία ακαδημαϊκής πιστοποίησης για τα προγράμματα σπουδών που 
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εκπονούνται μετά την ψήφιση του νόμου, ενώ τα προγράμματα σπουδών που παρέχονται από τα 

τμήματα των ΑΕΙ κατά τη δημοσίευση του Ν.4009/11 θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση 

των διαδικασιών αξιολόγησης των τμημάτων με βάση το Ν.3374/2005, και τη συνακόλουθη πρόσκληση 

τους από την ΑΔΙΠ για να πιστοποιηθούν. 

Στο ΤΕΙ Κρήτης η Συνέλευση του ΤΕΙ έχει αποφασίσει να ακολουθείται η παρακάτω αλληλουχία 

ενεργειών για την έγκριση των επικαιροποιημένων προγραμμάτων σπουδών: 

 Ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζει επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος από μέλη 

ΕΠ του Τμήματος (σύνθεση της επιτροπής περιγράφεται στον υπό έγκριση Εσωτερικό 

Κανονισμό - ΕΚ του Ιδρύματος) Μέχρι τη επίσημη θεσμοθέτηση του ΕΚ, αποφασίζει η Γενική 

Συνέλευση του Τμήματος. Η επιτροπή του κατά τη σύνταξη του προγράμματος λαμβάνει υπόψη 

τα αποτελέσματα από τη λειτουργία του τρέχοντος προγράμματος, τις απόψεις φορέων 

πρακτικής άσκησης των φοιτητών, τις απόψεις των αποφοίτων και τα Προγράμματα Σπουδών 

ανάλογων τμημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

 Η επιτροπή υποβάλλει το πρόγραμμα στη Συνέλευση Τμήματος 

 Η Συνέλευση το υποβάλλει για έγκριση στη Διεύθυνση Σχολής (Κοσμητεία) 

 Η Διεύθυνση Σχολής εισηγείται στη Συνέλευση ΤΕΙ (Σύγκλητο) δια της Επιστημονικής 

επιτροπής Προπτυχιακών Προσραμμάτων Σπουδών (ΕΕΠΠΣ) 

 Ακολουθεί έγκριση από τον Πρόεδρο μετά από  σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης ΤΕΙ 

 Υποβολή του Προγράμματος από τον Πρόεδρο στην ΑΔΙΠ για ακαδημαϊκή πιστοποίηση. 

Στα άρθρα 70-72/4009/11 περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθεί η ΑΔΙΠ για την πιστοποίηση. 

Σημαντικό είναι το άρθρο 72 που περιγράφει τα κριτήρια πιστοποίησης που πρέπει να εκπληρώνει ένα 

ΠΠΣ. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από την επιτροπή που συγκροτεί το ΠΠΣ 

αλλά και από τα ελεγκτικά όργανα που θα εγκρίνουν εν τέλει το πρόγραμμα. 

 

2.5 Με ποιους τρόπους ελέγχεται και παρακολουθείται ο σχεδιασμός των προγραμμάτων σπουδών 

και το περιεχόμενο των μαθημάτων; Λαμβάνεται υπ’ όψη και εφαρμόζεται το σύστημα ECTS; 

Ο σχεδιασμός του προγράμματος σπουδών και το περιεχόμενο των μαθημάτων ελέγχεται και 

παρακολουθείται από την Κεντρική Επιτροπή Προγραμμάτων Σπουδών και από τον Αναπληρωτή 

Πρόεδρο επί Ακαδημαϊκών Θεμάτων (ο οποίος προεδρεύει στην Επιτροπή αυτή ex officio). H Επιτροπή 

αναφέρεται σχετικά στη Σύγκλητο δια του Αναπληρωτή Προέδρου του Ιδρύματος.  

Η εφαρμογή του συστήματος ECTS και του Φόρτου Εργασίας είναι υποχρεωτική (βλ. παρ.2.4) και 

εφαρμόζεται απαρέγκλιτα σε όλα τα ΠΣ. Η εφαρμογή αυτή είναι απαραίτητη για την Έκδοση του 

Diploma Supplement και τη λειτουργία των ανταλλαγών φοιτητών με ξένα Ιδρύματα και αξιοποιείται 

για όλα τα Τμήματα και για τις δύο αυτές δράσεις. Οι μονάδες ECTS έχουν ενσωματωθεί στο 

Φοιτητολόγιο στα Τμήματα κι στο Κεντρικό σύστημα ψηφιακής αρχειοθέτησής του. 

 

2.6 Πώς διαφοροποιούνται οι απαιτήσεις ανάλογα με συγκεκριμένους τρόπους υλοποίησης (π.χ. 

πλήρης ή μερική φοίτηση, εξ αποστάσεως φοίτηση, ηλεκτρονική εκπαίδευση) και τύπους ανώτατης 

εκπαίδευσης (ακαδημαϊκή, τεχνολογική); 

Μερική φοίτηση 
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Στο πλαίσιο εφαρμογής των προγραμμάτων και εντός του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου λειτουργίας 

δίδεται ευελιξία επιλογών και δυνατότητα προσαρμογής του προγράμματος στις προσωπικές ανάγκες/ 

απαιτήσεις των φοιτητών. Ειδικότερα οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες 

την εβδομάδα, δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους που 

εγκρίνεται από την Κοσμητεία της Σχολής, με την προϋπόθεση ότι δηλώνουν /παρακολουθούν μέχρι το 

50% των μαθημάτων τους και μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος. 

Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις προσδιορίζονται στο Ν. 4009/2011, κεφάλαιο Ζ Σπουδές, άρθρα 

30, 32, 33, 34, 36, 44 και στο υπάρχον σχέδιο του Οργανισμού του Ιδρύματος. 

 

Εξ αποστάσεως φοίτηση 

Υπάρχει σε ένα πλήρες Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. ¨Έχει ήδη δρομολογηθεί η ανάπτυξη 

παρόμοιας μορφής εκπαίδευσης Delivery) και σε άλλα ΜΠΣ. Επιπλέον εκπαίδευση από απόσταση έχει 

ξεκινήσει και υλοποιείται σε Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης. Στα Προπτυχιακά Προγράμματα 

σπουδών μελετάται κατ’ αρχάς η λειτουργία ΠΠΣ μικτής μάθησης (blended learning) με συνδυασμό 

μαθημάτων εκ του σύνεγγυς και από απόσταση. Για το τελευταίο τρόπο μετάδοσης γνώσης υπάρχουν 

πολλά διαθέσιμα μέσα στο Ίδρυμα(υποδομές σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, Ανοικτά 

Ακαδημαϊκά Μαθήματα, εξοικείωση των περισσότερων εκπαιδευτικών και των φοιτητών για 

επικοινωνία και εκπαιδευτική αλληλεπίδραση μέσα από την πλατφόρμα eclass κ.α.) Η Διοίκηση έχει 

εντάξει στην εκπαιδευτική πολιτική του Ιδρύματος, ως πρώτο και άμεσο στόχο την ανάπτυξη της 

Εκπαίδευσης από Απόσταση σε ΠΠΣ και ΜΜΠΣ, με δεδομένο και ότι η Κρήτη είναι νησί και οι 

απαιτήσεις των φοιτητών, Ελλήνων και ξένων, αλλάζουν ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις. 

 

Τύποι Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ακαδημαϊκή vs. Tεχνολογική) 

To TEI Κρήτης είναι ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης. Έχει το status και σύντομα προσδοκά να μετονομασθεί επίσημα από την Πολιτεία 

‘Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών».  

Το ΤΕΙ παραμένοντας πιστό στον καταστατικό σκοπό του παρέχει ποιοτική εκπαίδευση Τεχνολογικών 

και άλλων εφαρμοσμένων επιστημών που θεραπεύονται στα Τμήματα και τις Σχολές του. Σε κάθε 

περίπτωση Προγράμματος Σπουδών η εκπαίδευση αυτή εδράζεται σε μία κατά περίπτωση βάση των 

αντίστοιχων επιστημονικών πεδίων.  

 

2.7 Με ποιες διαδικασίες προβλέπονται, αναπτύσσονται και διατίθενται οι κατάλληλες για κάθε 

περίπτωση εκπαιδευτικές υποδομές στα Τμήματα; 

 

Πρόβλεψη και ανάπτυξη υποδομών 

Το Ίδρυμα, με τη Διοίκησή του σε όλα τα επίπεδα και τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , εξετάζει σε 

συνεχή βάση την επάρκεια των υποδομών στις Μονάδες του, για εκπαίδευση, έρευνα και 

αποτελεσματική υποστήριξή τους. Σε περίπτωση έλλειψης επάρκειας σε ειδικά σημεία επιχειρείται κατά 

αρχήν η τροποποίηση υπαρχουσών υποδομών για προσαρμογή στις ανάγκες εφόσον υπάρχουν οι 

απαραίτητοι οικονομικοί πόροι. Για τη δημιουργία νέων υποδομών υποβάλλονται νέα κτιριολογικά 

προγράμματα και αναζητούνται, συνήθως με επιτυχία, περιφερειακοί, εθνικοί και κοινοτικοί πόροι. Τα 

τελευταία έτη απόδειξη για την αποτελεσματικότητα αποτελούν οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις στη 

Σητεία, στα Χανιά, για τη Σχολή Υγείας στο Ηράκλειο και για Ερευνητικό Κέντρο στο Ρέθυμνο. 
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Ιδιαίτερα σοβαρό πλεονέκτημα για το σκοπό αποτελεί η (σχετικά επαρκώς στελεχωμένη και έμπειρη) 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Ανασχετικούς παράγοντες αποτελούν η αργή ανταπόκριση του Υπ. 

Παιδείας σε εγκρίσεις κτιριολογικών Προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεις του ΠΔΕ (παρά την άριστη 

αποτελεσματικότητα και συνέπεια του ΤΕΙ στο θέμα αυτό), οι ευρύτεροι δημοσιονομικοί περιορισμοί και 

η γραφειοκρατία της κατασκευής υποδομών. 

Το Πρόβλημα των υποδομών του ΤΕΙ είναι ιδιαίτερα οξύ στα Παραρτήματα που δεν διαθέτει ιδιότητες 

εγκαταστάσεις αλλά φιλοξενείται σε υποδομές οι οποίες είναι κατά περίπτωση ακατάλληλες για το 

σκοπό (Άγιος Νικόλαος, Ιεράπετρα, διδακτήρια στο Ρέθυμνο) και με περιορισμένες ή μηδαμινές 

δυνατότητες παρεμβάσεων βελτίωσης επειδή το ΤΕΙ δεν είναι ιδιοκτήτης. 

 

Διάθεση των Υποδομών σε Σχολές Τμήματα και Υπηρεσίες 

Με βάση το θεσμικό πλαίσιο η Συνέλευση (Σύγκλητος) του Ιδρύματος, κατόπιν διαβούλευσης 

αποφασίζει τη διάθεση των κατάλληλων για κάθε περίπτωση κτιριακών εκπαιδευτικών/ ερευνητικών 

υποδομών, υπαρχουσών ή νέων, στις Σχολές του Ιδρύματος. Η κατανομή λαμβάνει υπόψη τις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες των Σχολών, βάσει των αναγκών των Τμημάτων που τις απαρτίζουν και του 

συνολικότερου στρατηγικού σχεδιασμού τόσο σε επίπεδο Σχολών όσο και σε επίπεδο Ιδρύματος, 

σταθμίζοντας όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν αυτές τις ανάγκες, όπως ο αριθμός των φοιτητών 

των Τμημάτων και Σχολών, η ειδική φύση του κάθε Προγράμματος Σπουδών κ.λπ. 

Σε σχέση με τις οργανικές υποδομές εργαστηρίων και του ηλεκτρονικού ιστού του Ιδρύματος, αυτές 

κατανέμονται με βάση την τεκμηριωμένη ανίχνευση αναγκών από τις Σχολές, με απόφαση της 

Συγκλήτου. Στην περίπτωση των οργανικών υποδομών των οποίων η προμήθεια έγινε με 

χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά προγράμματα και έργα ανάπτυξης, αυτές όταν περιέλθουν κατά τα 

χρηματοδοτικά πλαίσια στην κυριότητα του ΤΕΙ μετά τη λήξη των αντίστοιχων έργων, κατανέμονται 

από τη διοίκηση στα αντίστοιχα εργαστήρια. 

Μετά την (πρόσφατη) Θεσμοθέτηση των 29 Εργαστηρίων του Ιδρύματος, για τις τρέχουσες μικρές 

χρηματοδοτήσεις οργανικών υποδομών προτεραιότητα θα δοθεί στη συμπλήρωση λειτουργικών 

συνόλων εξοπλισμού σε συγκεκριμένα εργαστήρια που με αυτές τις μικρές συμπληρώσεις θα είναι σε 

θέση να κάνουν προσφορά υπηρεσιών σε εξωτερικούς φορείς και να διεκδικήσουν/υλοποιήσουν νέα 

ερευνητικά έργα για τα οποία δεν προβλέπεται ο απαραίτητος εξοπλισμός. Η κατανομή θα γίνει από τη 

Σύγκλητο μετά από εισήγηση του Αναπληρωτή Προέδρου επί των Υποδομών. 

 

2.8 Υπάρχουν και εφαρμόζονται κεντρικές διαδικασίες για την παρακολούθηση και έλεγχο της 

προόδου και επιτυχίας των φοιτητών; 

Μέσα από την διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης συγκεντρώνονται από τις ΟΜΕΑ και τη ΜΟΔΙΠ 

ακολουθίες στοιχείων που δίνουν τη δυνατότητα να ελέγχεται η παρακολούθηση, πρόοδος και η 

επιτυχία των φοιτητών. Τέτοια στοιχεία είναι οι εγγραφές των φοιτητών και οι δηλώσεις μαθημάτων, οι 

βαθμολογίες και τα ποσοστά επιτυχίας στα επιμέρους μαθήματα, ο βαθμός πτυχίου και ο χρόνος 

αποφοίτησης, το ποσοστό ενεργών φοιτητών στο σύνολο των φοιτητών κ.λπ. 

Τα στοιχεία συγκεντρώνονται εύκολα μέσα από πληροφοριακό σύστημα των γραμματειών των 

Τμημάτων. Η ΜΟΔΙΠ παρακολουθεί τους δείκτες προόδου και σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή 

Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και το Τμήμα Πληροφορικής της Διοίκησης το οποίο μεριμνά για 

το ψηφιακό αρχείο-φοιτητολόγιο, προτείνει διορθωτικές ενέργειες στη Συνέλευση του ΤΕΙ και στις 

Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων. Η παρακολούθηση εφαρμογής των αποφάσεων που λαμβάνονται 

είναι ευθύνη των Προέδρων των Τμημάτων. 
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2.9 Προβλέπεται τακτική, περιοδική αξιολόγηση των προγραμμάτων με προκαθορισμένες 

διαδικασίες και κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται η διαρκής συνάφεια και επικαιρότητά τους; Στις 

επιτροπές αξιολόγησης περιλαμβάνονται και εξωτερικά μέλη; 

Για τα προγράμματα σπουδών εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Ν. 4009/2011 σχετικά με την 

πιστοποίηση και τις ενέργειες των επιμέρους Τμημάτων όπως περιγράφηκε στην παραγρ 2.4. Η 

Συνέλευση του ΤΕΙ έχει αποφασίσει η επανεξέταση και αποτίμηση του ΠΠΣ να γίνεται οργανωμένα 

κάθε διετία. Όμως η Συνέλευση κάθε Τμήματος εφόσον εντοπίσει δυσλειτουργίες στην εφαρμογή του 

προγράμματος ή ύστερα από εξωτερικά ερεθίσματα όπως οι γνώμες εργοδοτών των αποφοίτων του ,οι 

γνώμες των αποφοίτων του οι δραστικές αλλαγές που μπορούν να συντελεστούν στο γνωστικό 

αντικείμενο που θεραπεύει ένα Τμήμα, μπορεί να προβεί σε αναμόρφωση του προγράμματος και σε πιο 

σύντομο χρονικό διάστημα. 

Τα σχετικά με τις διαδικασίες και τα κριτήρια ώστε να διασφαλίζεται η διαρκής συνάφεια και 

επικαιρότητα των προγραμμάτων σπουδών συμπεριλαμβάνεται στο εσωτερικό σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας του Ιδρύματος. 

Μέχρι σήμερα η συμμετοχή εξωτερικών προσώπων ή φορέων περιορίζεται στην έγγραφη ή προφορική 

έκφραση γνώμης από εργοδότες και φορείς τους κατά τις επισκοπήσεις του ποσοστού και της ποιότητας 

απασχόλησης των αποφοίτων, και της αναζήτησης παραμέτρων βελτίωσης αυτών. 

 

2.10 Προβλέπεται τακτική ανατροφοδότηση από εργοδότες, εκπροσώπους της αγοράς εργασίας και 

άλλους συναφείς φορείς που έχουν σχέση με την επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων;  

Ναι, αποστέλλουμε ερωτηματολόγια στους εργοδοτικούς φορείς και κυρίως σε αυτούς που οι φοιτητές 

μας κάνουν την πρακτική τους άσκηση ή εκφράζουν ενδιαφέρον για απασχόληση αποφοίτων στο 

Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ. Η παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων γίνεται από το Γραφείο 

Διασύνδεσης. 

Υποβοηθητικές επιπλέον είναι οι προτάσεις των ενώσεων αποφοίτων (alumni) σε σχέση με τα 

προγράμματα που διδάχθηκαν και τις αλλαγές που διαπίστωσαν αργότερα. 

 

2.11 Συμμετέχουν οι φοιτητές στις διαδικασίες ΔΠ των προγραμμάτων σπουδών; 

Οι φοιτητές συμμετέχουν μέσα από την αξιολόγηση των μαθημάτων τους καθώς και με τη συμμετοχή 

τους σε συνεντεύξεις στα κλιμάκια των εξωτερικών αξιολογητών των Τμημάτων.  

Κατά τη διάρκεια σύνταξης και αναθεώρησης του προγράμματος σπουδών, πραγματοποιούνται 

συναντήσεις συνεργασίας με τους εκπροσώπους φοιτητών. Επιπλέον, η καταλληλότητα των 

προγραμμάτων σπουδών αξιολογείται από τους φοιτητές μέσω των ερωτηματολογίων αξιολόγησης των 

μαθημάτων, που συμπληρώνονται σε εξαμηνιαία βάση.  

Σύμφωνα με τη νομοθεσία προβλέπεται η εκπροσώπηση των φοιτητών στη ΜΟΔΙΠ, στις ΟΜΕΑ των 

Τμημάτων, αλλά και στη Συνέλευση και το Συμβούλιο του ΤΕΙ. Οι φοιτητές δεν έχουν ορίσει 

εκπρόσωπό τους στη ΜΟΔΙΠ και στη Συνέλευση και το Συμβούλιο του ΤΕΙ παρά τις επανειλημμένες 

εκκλήσεις των Προέδρων των σωμάτων αυτών, προφορικές και έγγραφες. Σε ό,τι αφορά στα Τμήματα, 

συμμετέχουν εκπρόσωποι των φοιτητών στις ΟΜΕΑ μερικών Τμημάτων. 
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2.12 Πώς αντιμετωπίζονται από την Διοίκηση του Ιδρύματος οι παρατηρήσεις και συστάσεις που 

διατύπωσαν οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες στις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των επί μέρους 

ακαδημαϊκών Μονάδων του Ιδρύματος αναφορικά με το Πρόγραμμα Σπουδών; 

Το ΤΕΙ Κρήτης παίρνοντας υπ’ όψη τις παρατηρήσεις των εξωτερικών αξιολογητών και τις υποδείξεις 

τους ζητά από τα τμήματα την υλοποίησή τους και ορίζει ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Η επιτροπή 

προγραμμάτων σπουδών κάθε Τμήματος και η κεντρική του Ιδρύματος παρακολουθούν την υλοποίηση. 

Για τις παρατηρήσεις που έχουν οικονομικό κόστος τα τμήματα ζητούν από την διοίκηση του ΤΕΙ τους 

απαιτούμενους πόρους για την υλοποίησή των. Το ίδρυμα ικανοποιεί τα αιτήματα στα πλαίσια των 

οικονομικών του δυνατοτήτων. 

Οι περισσότερες εκ των παρατηρήσεων των εξωτερικών αξιολογητών γίνονται δεκτές από τα Τμήματα, 

που προβαίνουν στην υιοθέτησή τους για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.  

Όμως οι συστάσεις για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του Ιδρύματος (πληρότητα 

εγκαταστάσεων, αναγκαιότητα ανανέωσης εξοπλισμού, διαθεσιμότητα αναλωσίμων, συντηρήσεις, 

επάρκεια εκπαιδευτικού και τεχνικού προσωπικού κλπ) άπτονται μεν της αρμοδιότητας της Διοίκησης 

του Ιδρύματος, αλλά εξαρτώνται από τη χρηματοδότηση της Πολιτείας και των αποφάσεων του 

Υπουργείου Παιδείας. Η Διοίκηση του ΤΕΙ επανειλημμένως έχει αποταθεί στο Υπουργείο Παιδείας 

ενημερώνοντας το για τα πορίσματα των εξωτερικών αξιολογήσεων και τις άμεσες ανάγκες του 

ιδρύματος, με τεκμηρίωση της ανάγκης για υλοποίησή τους αφού αποτελούν υποδείξεις της ΑΔΙΠ, 

τονίζοντας την αδυναμία λειτουργίας του Ιδρύματος εάν δεν λυθούν αυτά τα μεγάλης  σημασίας θέματα 

και προβλήματα. Απαιτείται χρηματοδότηση για την εκπαίδευση, για την έρευνα και τις υποδομές και 

στελέχωση με εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό προσωπικό όλων των κατηγοριών, προκειμένου να 

ανταποκριθεί το ΤΕΙ Κρήτης  στην αποστολή του. 

 

2.13 Πώς διασφαλίζει το ίδρυμα ότι τα προγράμματα σπουδών αντιστοιχούν στο επίπεδο του 

προγράμματος και του απονεμόμενου τίτλου; 

Τα προγράμματα σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης έχουν συνταθεί και επικαιροποιούνται με τις διαδικασίες 

που παρουσιαστήκαν σε προηγούμενες ερωτήσεις  οι οποίες είναι πλήρως εναρμονισμένες τις υποδείξεις 

τα ΑΔΙΠ και με το ισχύον θεσμικό Ελληνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο. Οι εξωτερικές αξιολογήσεις όλων 

των προγραμμάτων σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης (εκτός των οικονομικών Τμημάτων στα οποία δεν έχουν 

γίνει αξιολογήσεις) δείχνουν ότι τα προγράμματα σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης πληρούν το ζητούμενο της 

ερώτησης. 

Πέραν τούτου η συνεχής παρακολούθηση  των προγραμμάτων σπουδών από τη ΜΟΔΙΠ αλλά και από 

την ΕΕΠΣ σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Πρόεδρο Ακαδημαϊκών υποθέσεων παρέχει τη 

διασφάλιση του ζητούμενου της ερώτησης. 

Επιπρόσθετα επισημαίνεται: 

 Στις περιπτώσεις όπου έχουν γίνει προτάσεις βελτίωσης των Προγραμμάτων Σπουδών, τα 

Τμήματα έχουν προβεί ήδη στις απαραίτητες ενέργειες. 

 Η ΜΟΔΙΠ σε συνεργασία με τη Διοίκηση πρόκειται προχωρεί στη δημιουργία των κατάλληλων 

διαδικασιών παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης των συστάσεων της Εξωτερικής 

Αξιολόγησης και για τα Προγράμματα Σπουδών. 

 Το ΤΕΙ Κ έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες με τα τμήματά του σχετικά με τη χορήγηση του 

Παραρτήματος Διπλώματος. 
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2.14 Ποια είναι η συνάφεια του προγράμματος με ομόλογα προγράμματα του εξωτερικού; 

Για την εκπόνηση ενός προγράμματος σπουδών ζητείται από το τμήμα που πρόκειται να τροποποιήσει 

το πρόγραμμά του να εξετάσει και τα προγράμματα σπουδών αντίστοιχων τμημάτων του εξωτερικού και 

να αναφέρει το ποσοστό αντιστοιχίας με το δικό του πρόγραμμα σπουδών. 

Σε κάθε περίπτωση, τα Τμήματα και οι Επιτροπές των Προγραμμάτων Σπουδών αποδεδειγμένα 

προβαίνουν σε ανασκοπήσεις ευρωπαϊκών ιδίως προγραμμάτων σπουδών, εφόσον υπάρχει η ανάγκη 

μετακινήσεων Ελλήνων και ξένων φοιτητών από και προς το Ίδρυμα και τα ξένα Ιδρύματα. Επιπλέον με 

δεδομένο το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, την αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό και την επικείμενη 

εφαρμογή του, τίθεται θέμα πληρότητας του Περιεχομένου Σπουδών σε Γνώσεις, Δεξιότητες και 

Ικανότητες σε αντιστοιχία με ευρωπαϊκές Σπουδές και Επαγγελματικές Δραστηριότητες που θα αποδίδει 

βάσει τεκμηριωμένων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Έτσι μόνο θα 

έχουν οι Πτυχιούχοι μας τη δυνατότητα απασχόλησης στην Ευρώπη ή και ανταγωνισμού των ξένων 

Πτυχιούχων στη χώρα μας. 

 

2.15 Πώς τεκμαίρεται η αναγκαιότητα διατήρησης του εν λόγω προγράμματος σπουδών; 

Η αναγκαιότητα διατήρησης των προγραμμάτων σπουδών τεκμαίρεται κυρίως από: 

 στοιχεία απασχολησιμότητας των αποφοίτων 

 τις προοπτικές ανάπτυξης της ειδικότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

 τη ζήτηση της ειδικότητας από την κοινωνία 

 τη ζήτηση του Τμήματος στις εισαγωγικές εξετάσεις Ανώτατης Εκπαίδευσης.  

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στην Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης και αποτελούν κριτήρια 

έγκρισης σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων σπουδών. 

Η αναγκαιότητα διατήρησης ή κατάργησης ενός προγράμματος θα κρίνεται από το Συμβούλιο της 

ΑΔΙΠ, σύμφωνα με τις διαδικασίες της πιστοποίησης, με βάση τις Εκθέσεις των Επιτροπών 

Πιστοποίησης, (Ν. 4009/2011, άρθρα 71, 72) και μπορεί να είναι θετική, θετική υπό όρους ή αρνητική. 

 

Προβλήματα για να αποφασίσει κάθε Ίδρυμα (σε ένα υποθετικό πλαίσιο αυτονομίας) και σε κεντρικό 

Κυβερνητικό Επίπεδο το Υπουργείο Παιδείας με εισήγηση της ΑΔΙΠ, για τη διατήρηση ενός Τμήματος 

αποτελούν: 

- Η έλλειψη στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της χώρας, για να είναι δυνατές οι υποθέσεις και 

εκτιμήσεις για την ανάγκη σε πτυχιούχους κατά κλάδο, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα. 

- Το συνακόλουθο Σχέδιο Στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση. 

Αυτά προβλέπονται στο κείμενο Θεσμικό Πλαίσιο, πάνω στα οποία η ΑΔΙΠ και το ΕΣΥΠ, μαζί με 

τα ΑΕΙ θα πρέπει να προβούν σε επιλογές διατήρησης Τμημάτων και εισαγωγής φοιτητών και, με 

την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, να προβούν σε Τετραετείς Προγραμματισμούς και 

σχετικές συμβάσεις με το Υπουργείο, όπως επίσης προβλέπει το Θεσμικό Πλαίσιο. 
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3. Εκπαίδευση, διδασκαλία και αξιολόγηση των φοιτητών 

 

Τα ιδρύματα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα προγράμματα σπουδών ενθαρρύνουν τους φοιτητές 

να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη δημιουργία της μαθησιακής διαδικασίας και ότι η 

αξιολόγηση των φοιτητών απηχεί αυτή την αντίληψη. 

 

3.1 Πού υπάρχει δημοσιευμένος σαφώς διατυπωμένος κώδικας των δικαιωμάτων και των 

υποχρεώσεων των φοιτητών; 

 

Το ΤΕΙ Κρήτης φροντίζει ώστε να διασφαλίζονται όλα τα δικαιώματα των φοιτητών που προβλέπονται 

από τους ισχύοντες Νόμους. Ειδικότερα εφαρμόζεται ο ν. 4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. Στα άρθρα 33 και 34 περιγράφονται με σαφήνεια τόσο οι υποχρεώσεις όσο και τα δικαιώματα σε 

θέματα που αφορούν τις εξετάσεις και τη διάρκεια των σπουδών τους. Επίσης στο άρθρο 35 τα σχετικά 

με το θεσμό του συμβούλου καθηγητή, στο άρθρο 36 τα σχετικά με τη φοιτητική μέριμνα, την πρακτική 

άσκηση κλπ. ,στο άρθρο 37 τα σχετικά με τα συγγράμματα και στο άρθρο 55 για τον συνήγορο του 

φοιτητή. Το Συμβούλιο Ιδρύματος του ΤΕΙ Κρήτης έχει υλοποιήσει αυτήν την πρόβλεψη του νόμου και 

έχει ορίσει Συνήγορο του Φοιτητή. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των φοιτητών εξειδικεύονται στα 

εγκεκριμένα από τη Συνέλευση του ΤΕΙ κανονιστικά κείμενα του Οργανισμού και του Εσωτερικού 

Κανονισμού, καθώς και με αποφάσεις της Συνέλευσης του ΤΕΙ. Αυτά δημοσιοποιούνται στις ιστοσελίδες 

των Τμημάτων και κεντρικά του Ιδρύματος και ανακοινώνονται στους φοιτητές με κάθε πρόσφορο 

τρόπο. 

 

3.2 Προβλέπονται ποικίλες αλλά συνεκτικές μαθησιακές διαδρομές ανάλογα με τις ανάγκες των 

φοιτητών στα Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματός σας; Περιγράψτε. 

Τα Τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης μέσω των Προγραμμάτων Σπουδών τους φροντίζουν ώστε να 

διασφαλιστεί η πορεία του φοιτητή στο γνωστικό πεδίο της επιστήμης του. Τα Προγράμματα 

απαρτίζονται από τη δημιουργία μιας ευρείας υποδομής στα πρώτα έτη των σπουδών και την ανάπτυξη 

ειδικότερων γνώσεων με την πρόοδο των εξαμήνων σπουδών. 

Ο βασικός κύκλος με τα μαθήματα γενικής και ειδικής υποδομής τοποθετούνται κυρίως στα πρώτα 

εξάμηνα ενώ κάποια από αυτά ενδέχεται να είναι και σε μεγαλύτερα εξάμηνα με τη μορφή μαθημάτων 

δεοντολογίας, πολιτικών ή νομοθεσίας, μεθοδολογίας της έρευνας κ.ά.. Παράλληλα, τα μαθήματα 

ειδικότητας εισάγονται συνήθως -αλλά όχι απαραίτητα- μετά το πρώτο έτος φοίτησης και αναπτύσσουν 

μηχανισμούς εμβάθυνσης στο γνωστικό πεδίο του εκάστοτε τμήματος. 

Τα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν μαθήματα που χαρακτηρίζονται ως προαπαιτούμενα και 

σχηματίζουν αλυσίδες με μαθήματα που ακολουθούν. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η μαθησιακή 

διαδικασία αλλά αναδεικνύεται και η συνέχεια και συνεκτικότητα των μαθημάτων. 

Τμήματα τα οποία έχουν τελικές κατευθύνσεις σπουδών (‘Προχωρημένου Εξαμήνου’) σχηματίζουν 

ανάλογα κοινά μαθήματα κορμού στα πρώτα εξάμηνα για όλους τους φοιτητές του Τμήματος και στη 

συνέχεια εξειδικεύονται στις κατευθύνσεις.  

Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα με βάση το Πρόγραμμα του Τμήματος να δηλώσει και να 

παρακολουθήσει όποια μαθήματα επιθυμεί, από οποιοδήποτε εξάμηνο σπουδών, με μόνο περιορισμό τα 

προαπαιτούμενα μαθήματα. Αυτό δίδει βαθμούς ελευθερίας στο φοιτητή, αλλά και αποτελεί πρόβλημα: 

Δεν ευνοεί την καλώς εννοούμενη πειθαρχία μάθησης, ορθή διαδοχή παρακολούθησης εκπαιδευτικών 

αντικειμένων και συνέπεια. Αυτό συνεπάγεται την απώλεια συνοχής των σπουδών εφόσον το θεσμικό 
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πλαίσιο επιτρέπει στο φοιτητή να παρακολουθεί μαθήματα του τελευταίου εξαμήνου ενώ σε πολλές 

περιπτώσεις δεν έχει παρακολουθήσει ή εξετασθεί επιτυχώς σε μαθήματα των πρώτων εξαμήνων.  

Η γενική πολιτική του ιδρύματος στη δόμηση των Προγραμμάτων Σπουδών είναι αποτυπωμένη στο 

εγκεκριμένο από τη Συνέλευση (Σύγκλητο) Εσωτερικό Κανονισμό, αφήνοντας όμως βαθμούς 

ελευθερίας στα τμήματα να υλοποιήσουν την πολιτική τους σχετικά με τις μαθησιακές διαδρομές 

ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύουν. Οι αποφάσεις και οι κανόνες αυτοί αναρτώνται 

στην ιστοσελίδα κάθε τμήματος. 

Για τη μείωση του χρόνου φοίτησης και την καθοδήγηση των φοιτητών προς συνεκτικά προσωπικά 

προγράμματα σπουδών η ΜΟΔΙΠ επεξεργάζεται σχέδιο, ενώ παράλληλα έχει εισαχθεί, μετά και από 

υποδείξεις των εξωτερικών αξιολογητών αλλά και το θεσμικό πλαίσιο, ο θεσμός του Συμβούλου 

Καθηγητή για την βοήθεια προς τους φοιτητές στην επιλογή του κατάλληλου ατομικού προγράμματος. 

 

3.3. Μέσω ποιας διαδικασίας διασφαλίζεται το απαιτούμενο ελάχιστο των υποχρεώσεων των 

φοιτητών ως προς τις διαδρομές αυτές, π.χ. προαπαιτήσεις μαθημάτων; 

Το απαιτούμενο των ελάχιστων υποχρεώσεων των φοιτητών καλύπτεται κατά κύριο λόγο με το 

χαρακτηρισμό κάποιων μαθημάτων ως ‘προαπαιτούμενων (Α), ενώ άλλων ως ‘εξαρτώμενων’ (Β). 

Αυτά μαζί αποτελούν ‘αλυσίδα)’. Προϋπόθεση για την εγγραφή και παρακολούθηση του Β είναι η 

επιτυχής παρακολούθηση από τα φοιτητή του μαθήματος Α. Ο αριθμός των Α και Β σε ένα πρόγραμμα, 

στο σύνολο των μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει ο φοιτητής, είναι αρκετός ώστε να 

εξασφαλίζεται μια διαδρομή οικοδόμησης γνώσεων, χωρίς να λειτουργεί αποτρεπτικά και στην 

εκπαιδευτική εξέλιξη του φοιτητή. 

Σε σχέση με την Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα: Το κάθε τμήμα έχει καθορίσει ένα ποσοστό επί του 

συνόλου μαθημάτων, αλλά και κάποια μαθήματα των τελευταίων εξαμήνων (‘Μαθήματα Ειδίκευσης’), 

που θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ο φοιτητής πριν να ξεκινήσει την εξάμηνη Πρακτική 

Άσκηση. 

Αυτά διασφαλίζονται μέσα από το σύστημα εγγραφής των φοιτητών: Το σύστημα έχει ενσωματώσει τις 

σχετικές αποφάσεις των Τμημάτων, όπως αυτές έχουν εγκριθεί από τη Συνέλευση του ΤΕΙ μετά από 

εισήγηση της Επιτροπής Προγραμμάτων Σπουδών. Κατά την ηλεκτρονική εγγραφή και δήλωση 

μαθημάτων από τους φοιτητές το σύστημα δεν δέχεται τη εγγραφή σε ‘εξαρτώμενα’ μαθήματα ή την 

Πρακτική Άσκηση αν δεν έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς από το φοιτητή τα ‘προαπαιτούμενα’. 

 

3.4 Ποιος είναι ο ρόλος των Σχολών σε σχέση με τις ως άνω υποχρεώσεις των φοιτητών; 

Ο ρόλος των Σχολών, όπως προέβλεπε η πρώτη έκδοση του Νόμου 4009/11, ουσιαστικά ήταν η βασική 

Εκπαιδευτική Μονάδα ενθάρρυνε τη διεπιστημονικότητα και τη κινητικότητα των φοιτητών μεταξύ 

Τμημάτων/ Προγραμμάτων Σπουδών. Μετά την τροποποίηση του με τον ν. 4076/12 η Σχολή έχει μόνο 

το ρόλο του συνεκτικού ιστού μεταξύ Τμημάτων με συγγενή γνωστικά αντικείμενα. Αυτό πλην άλλων 

δίνει τη δυνατότητα συν-αξιοποίησης κοινών υποδομών των Τμημάτων για την εκπαίδευση και την 

έρευνα. Τα επιμέρους προγράμματα Σπουδών, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, αρχικά καταρτίζονται 

από τα αρμόδια όργανα των επιμέρους Τμημάτων και ο ρόλος των Σχολών είναι κυρίως εποπτικός, 

συντονιστικός και συμβουλευτικός. 

Οι Σχολές, εποπτεύουν την εφαρμογή των παραπάνω από τα Τμήματα. Επιπλέον μέσα από τη 

συμμετοχή του Κοσμήτορα στη Συνέλευση, έμμεσα ελέγχουν και επικυρώνουν τα προγράμματα 

σπουδών. Σε σπάνιες περιπτώσεις, με αποφάσεις που εισηγούνται τα Τμήματα εγκρίνουν τυχόν 
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απαραίτητες αποκλίσεις σε ατομικά προγράμματα φοιτητών, χωρίς όμως να παραβιάζονται ουσιαστικά 

τα παραπάνω. 

 

3.5 Χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τρόποι διδασκαλίας, όπου χρειάζεται στα Τμήματα/Σχολές του 

Ιδρύματός σας; Περιγράψτε. 

Το κάθε πρόγραμμα σπουδών έχει τις ιδιομορφίες του. Άλλες π.χ. οι απαιτήσεις διδασκαλίας στην 

Νοσηλευτική και άλλες στην Ηλεκτρονική ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Τα τμήματα είναι αρμόδια για 

την εφαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας που επιτρέπουν την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Η 

ΟΜΕΑ του τμήματος και στην συνέχεια η ΜΟΔΙΠ ελέγχουν την επίτευξη των στόχων. 

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία τρόπων διδασκαλίας ανάλογα με τις ανάγκες των γνωστικών αντικειμένων. 

Εκτός από τις παραδοσιακές διαλέξεις που υπάρχουν σε όλα τα Τμήματα, σε πάρα πολλές περιπτώσεις 

οργανώνονται ασκήσεις εργαστήριου/ πεδίου/ πράξης και σεμινάρια σε μικρές ομάδες φοιτητών. Σε 

πολλές περιπτώσεις επίσης οργανώνονται ασκήσεις σε νοσοκομεία και κοινωνικές δομές (Τμήματα 

Νοσηλευτικής και Κοινωνικής Εργασίας) ή επισκέψεις σε χώρους επαγγελματικού ενδιαφέροντος και 

χώρων εφαρμογής τεχνολογιών και διαδικασιών που συνδέονται με εκπαιδευτικά αντικείμενα (π.χ. σε 

παραγωγικές μονάδες). Αρκετά Τμήματα συνδέουν τη διδασκαλία με την έρευνα, με μέρος μαθημάτων ή 

ολόκληρα μαθήματα που βασίζονται σε ερευνητικές ή βιβλιογραφικές εργασίες φοιτητών. Όλα τα 

Τμήματα διαθέτουν για την εκπαίδευση αίθουσες πολυμέσων με δυνατότητα χρήσης Η/Υ από τους 

φοιτητές για τις ανάγκες των μαθημάτων τους. Ευρέως χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-

class για τις ανάγκες των μαθημάτων, με αναρτήσεις εκπαιδευτικού υλικού, που περιλαμβάνει το υλικό 

των παραδόσεων για μελέτη, καθώς και πρόσθετης βιβλιογραφίας, ενώ υπάρχει διαθέσιμος και πολύ 

μεγάλος αριθμός βιντεοσκοπημένων μαθημάτων από την υλοποίηση της δράσης «Ανοικτά Ακαδημαϊκά 

Μαθήματα».  

 

3.6 Με ποιους τρόπους παρέχεται στους εκπαιδευόμενους κατάλληλη καθοδήγηση και στήριξη από 

τους διδάσκοντες στα Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματός σας; 

Υπάρχουν προς τούτο οι Σύμβουλοι Καθηγητές στους οποίους καταμερίζονται οι φοιτητές κατά την 

αρχική εγγραφή τους στο Τμήμα. Οι Σύμβουλοι συναντώνται με τους φοιτητές ατομικά και στο πλαίσιο 

της συνδρομής των φοιτητών για το πρόγραμμα των σπουδών τους, εντοπίζουν τυχόν προβλήματα με 

μαθησιακές δυσκολίες σε κάποιους φοιτητές. Τους συμβουλεύουν πως θα τα ξεπεράσουν αυτά και 

αναφέρονται στο Τμήμα για τρόπους πρόσθετης βοήθειας (επί πλέον ώρες διδασκαλίας, φροντιστήρια, 

επαναληπτικές εργαστηριακές ασκήσεις κλπ.). 

Ασφαλώς, το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους φοιτητές 

με όλους τους δυνατούς τρόπους για τις ώρες που είναι διαθέσιμος για συναντήσεις με τους φοιτητές για 

την παροχή εκπαιδευτικών συμβουλών, επίλυση αποριών κ.ά.. Παράλληλα, αξιοποιείται και η 

ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού και των φοιτητών είτε απευθείας είτε 

μέσω της πλατφόρμας eclass. 

Στο ΤΕΙ Κρήτης λειτουργεί το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης το οποίο 

συνεργάζεται με τα τμήματα και τους συμβούλους καθηγητές και επιλαμβάνεται των περιπτώσεων 

εκείνων που χρήζουν ειδική προσωπική υποστηρικτική αγωγή. 
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3.7 Πώς επιλέγονται οι διαδικασίες και οι μέθοδοι αξιολόγησης των φοιτητών στα Τμήματα/Σχολές 

του Ιδρύματός σας; 

Η μεθοδολογία για την αξιολόγηση των φοιτητών επιλέγεται για να διαπιστώσει την επιτυχή αφομοίωση 

και εμπέδωση της ύλης που διδάχθηκε ο φοιτητής (Μαθησιακό Αποτέλεσμα όπως αυτό απαρτίζεται από 

γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που δίδονται στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό αντικείμενο). Η 

Επιλογή βασίζεται στις επιμέρους ανάγκες και απαιτήσεις του μαθήματος και έχει ως κύριο γνώμονα 

την κατά το δυνατό αντικειμενική διαπίστωση της επίτευξης του μαθησιακών στόχων του μαθήματος. 

Η μέθοδος αξιολόγησης του των φοιτητών στο μάθημα αποτελεί, στις διαδικασίες Διασφάλισης 

Ποιότητας που δρομολογεί η ΟΜΕΑ, ένα από τα αντικείμενα της αξιολόγησης του μαθήματος από τους 

φοιτητές. Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών στο μάθημα και μπορεί να αναθεωρείται με 

πρωτοβουλία του διδάσκοντος βάσει των απαντήσεων των φοιτητών.  

Η ΜΟΔΙΠ στο πλαίσιο της συστηματικότερης οργάνωσης του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας προτίθεται να ενθαρρύνει εντατικότερα τη διεύρυνση και εφαρμογή της πολυδιάστατης 

αξιολόγησης των φοιτητών (που να μη βασίζεται μόνο σε μια τελική εξέταση). Σήμερα η αξιολόγηση 

των φοιτητών κατά περίπτωση να περιλαμβάνει (α) ατομικές ή ομαδικές εργασίες στη διάρκεια του 

εξαμήνου που μπορούν να αφορούν σε μετρήσεις, κατασκευές, αναζήτηση και σύνθεση βιβλιογραφικών 

πληροφοριών και άλλα, (β), ενδιάμεσες εξετάσεις προόδου και (γ) τελικές εξετάσεις (γραπτές ή/και 

προφορικές). Επιπλέον, κατά τις παραδόσεις αξιολογείται από τον εκπαιδευτικό ή ενεργός συμμετοχή 

στην εξέλιξη του μαθήματος. 

Ο Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός για κάθε μάθημα εισηγείται στον Τομέα τις μεθόδους αξιολόγησης των 

φοιτητών στο συγκεκριμένο  μάθημα. Η Συνέλευση του Τομέα, με συμμετοχή φοιτητών μπορεί να 

αποφασίσει τελικά ή και να εισηγηθεί ειδικές περιπτώσεις στη Συνέλευση του Τμήματος. Οι μέθοδοι 

αξιολόγησης των γνώσεων των φοιτητών κατά μάθημα αναρτώνται στη σελίδα του μαθήματος στο 

δικτυακό τόπο του Τμήματος και ανακοινώνονται στους φοιτητές από τον καθηγητή κατά την έναρξη 

των παραδόσεων. Μαζί με τις μεθόδους αξιολόγησης δίδεται στους φοιτητές στη σελίδα του μαθήματος 

και στην αίθουσα ο αλγόριθμος υπολογισμού του τελικού βαθμού αξιολόγησης στο με βάση τις επί 

μέρους αξιολογήσεις. 

 

3.8 Πώς διασφαλίζεται η συνέπεια της αξιολόγησης, η ισότιμη εφαρμογή της σε όλους τους φοιτητές 

και η αυστηρή τήρηση των προκαθορισμένων διαδικασιών στα Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματός σας; 

Η διασφάλιση της ισότιμης αξιολόγησης σε όλων των φοιτητών όλων των Ακαδημαϊκών Μονάδων του 

Ιδρύματος και η αυστηρή τήρηση των προκαθορισμένων διαδικασιών αξιολόγησης στα Τμήματα 

αποτελεί κύρια μέριμνα της Διοίκηση του Ιδρύματος και των Σχολών. Ως εκ τούτου η διαδικασία που 

ακολουθείται ελέγχεται σε όλα τα στάδια.  

  

Προσδιορισμός τρόπου και χρόνου εξετάσεων, προόδων, εργασιών 

1. Γίνεται ανακοίνωση του προγράμματος των τελικών εξετάσεων στις ιστοσελίδες των τμημάτων και 

στους πίνακες των γραμματειών τους. Οι εξετάσεις είναι κοινές για όλους τους συμμετέχοντες φοιτητές, 

γίνονται αποκλειστικά στις αίθουσες του Ιδρύματος σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Εξέταση φοιτητή 

σε άλλη ημέρα και ώρα δεν επιτρέπεται. 

2. Οι εξετάσεις προόδου ανακοινώνονται εγκαίρως από το διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος σε κάθε 

μάθημα κατά τις παραδόσεις αλλά και από το eclass. Είναι κοινές για όλους τους συμμετέχοντες 

φοιτητές και γίνονται στις αίθουσες του Ιδρύματος σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. 
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3. Οι εργασίες ανατίθενται εγκαίρως και η παράδοσή τους από τους φοιτητές στους εκπαιδευτικούς 

γίνεται μέχρι μια συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Όλα τα θέματα σχετικά με τις εργασίες αναρτώνται στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα eclass του κάθε μαθήματος. 

 

Βαθμολόγηση 

1. Η κατάθεση των βαθμολογιών από τον εκπαιδευτικό στη Γραμματεία του Τμήματος/ Σχολής γίνεται 

εντός του προβλεπόμενου χρόνου (5 εργάσιμων ημερών) 

2. Οι διδάσκοντες καταθέτουν τις βαθμολογίες σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και απόλυτα ασφαλή διαδικασία. 

3. Σε ότι αφορά την ισότιμη εφαρμογή, το πληροφοριακό σύστημα των Ακαδημαϊκών Μονάδων δεν 

επιτρέπει μερική ή επιλεκτική κατάθεση βαθμολογιών αλλά απαιτεί την καταχώρηση του συνόλου των 

βαθμών όλων των συμμετασχόντων φοιτητών στη συγκεκριμένη εξέταση. 

4. Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό, προβλέπεται η φύλαξη των γραπτών φύλλων εξέτασης και 

των εργασιών των φοιτητών, αλλά και των πρωτογενών καταγραφών/ αποτελεσμάτων από τον 

καθηγητή της τυχόν προφορικής αξιολόγησης για 4 διδακτικά εξάμηνα. Έτσι μπορεί να ανατρέξει σε 

αυτά ο ενδιαφερόμενος φοιτητής μαζί με τον Καθηγητή μετά από αίτημά του ή ο ίδιος ο καθηγητής, 

αλλά και ο Συνήγορος του Φοιτητή και ο Σύμβουλος Καθηγητής (όπως αναφέρονται και παρακάτω). Σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος σε αξιολόγηση, το Τμήμα επιλαμβάνεται για επανεξέταση του 

φοιτητή και διόρθωση της βαθμολογίας μόνο μετά από εντολή του Προέδρου του Τμήματος. 

Σε περίπτωση μη προαγώγιμης τελικής βαθμολόγησης φοιτητή σε μάθημα από καθηγητή για τρία 

εξάμηνα, ο φοιτητής με αίτημά του μπορεί να εξετασθεί από τριμελή επιτροπή καθηγητών, σχετικών με 

το αντικείμενο κατά το δυνατό, που ορίζει το Τμήμα. 

Η τελική βαθμολόγηση των φοιτητών ανακοινώνεται για κάθε μάθημα δημόσια στους πίνακες 

ανακοινώσεων των Τμημάτων και δεν μπορεί να τροποποιηθεί.  

 

3.9 Ενημερώνονται οι φοιτητές σαφώς και λεπτομερώς σχετικά με την στρατηγική αξιολόγησης που 

εφαρμόζεται για το πρόγραμμα σπουδών τους, σε ποιες εξετάσεις ή άλλες μεθόδους αξιολόγησης θα 

υποβληθούν, τί θα αναμένεται από αυτούς και ποια κριτήρια θα εφαρμοσθούν για την αξιολόγηση της 

επίδοσής τους; Πώς ελέγχεται η τήρηση της δημοσιοποίησης; 

Γίνεται ενημέρωση στην αρχή κάθε εξαμήνου από τα τμήματα. Όλες οι ανακοινώσεις αναρτώνται στις 

ιστοσελίδες των τμημάτων και στο eclass. 

Οι φοιτητές ενημερώνονται με σαφήνεια και λεπτομερώς για τις διαδικασίες και την στρατηγική 

αξιολόγησης που εφαρμόζεται στα Τμήματα στα οποία φοιτούν. Λαμβάνουν γνώση για τις μορφές 

εξέτασης των μαθημάτων, τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις ανάληψης και υλοποίησης εργασιών, 

για τη βαρύτητα της κάθε μορφής εξέτασης στη συνολική βαθμολογία, (αλγόριθμος) για τα δικαιώματα 

και τις υποχρεώσεις που έχουν απέναντι στη διαδικασία της αξιολόγησης. Κάθε μέλος διδακτικού 

προσωπικού στο εισαγωγικό μάθημα του παρουσιάζει μεταξύ των άλλων το πλαίσιο της αξιολόγησης 

του μαθήματος του εναρμονισμένο με τη γενικότερη στρατηγική του Τμήματος. Πραγματοποιείται 

ενημερωτική συνάντηση των πρωτοετών φοιτητών στην οποία μεταξύ των άλλων ανακοινώνεται και η 

στρατηγική και οι επιμέρους δράσεις αξιολόγησης, με όλες τις παραμέτρους τους. Επίσης όλα τα 

Τμήματα στους Οδηγούς Σπουδών που εκδίδουν περιέχουν περιγραφή της αξιολόγησης των επιμέρους 

μαθημάτων. Στα Τμήματα οι φοιτητές λαμβάνουν στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση πληροφορίες για 
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την αξιολόγηση των μαθημάτων στα οποία συμμετέχουν, μέσω e-class όπου έχουν πρόσβαση σε θέματα 

εξετάσεων παλαιότερων ετών, υποστηρικτικό υλικό και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της αξιολόγησης.  

 

3.10 Υπάρχουν σαφείς κανόνες σχετικά με την παρακολούθηση και την στάθμιση των απουσιών, 

ασθενειών και άλλων ειδικών περιστάσεων στα Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματός σας; 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ορίζεται ότι ο διδάσκων κρίνει, αν πρέπει να παίρνει παρουσίες 

φοιτητών στις παραδόσεις μαθημάτων, ανάλογα με τη φύση του μαθήματος, όπως ορίζεται από το 

πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική σε εργαστηριακά μαθήματα, 

ασκήσεις πράξης και πεδίου, κλινικές, επισκέψεις σε μονάδες παραγωγής κ.α. Σε περίπτωση ασθένειας 

και άλλων ειδικών περιστάσεων αποφασίζει η Γ.Σ. του Τμήματος, αφού ο φοιτητής καταθέσει αίτηση 

για αυτό μαζί με βεβαίωση ασθενείας από δημόσιο νοσοκομείο, όμως η άποψη του διδάσκοντα είναι 

καθοριστική. 

Τα θέματα αυτά αντιμετωπίζονται στο εσωτερικό κανονισμό στην ενότητα περί κανονισμών σπουδών. 

 

3.11 Επιδιώκεται κατά το δυνατόν η αξιολόγηση από περισσότερους του ενός αξιολογητές στα 

Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματός σας; 

Υπεύθυνος της αξιολόγησης ορίζεται ένας υπεύθυνος καθηγητής/διδάσκων. Ωστόσο σε μαθήματα σε 

μαθήματα με περισσότερους του ενός διδάσκοντες γίνεται αξιολόγηση φοιτητών από περισσότερους 

τους ενός διδάσκοντες, με βάση συμφωνημένα κοινά κριτήρια. Στη περίπτωση αυτή η συνολική 

αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μετά από συνάντηση όλων των διδασκόντων στο μάθημα. Σε πολλές 

περιπτώσεις η πορεία παρακολούθησης και επιτυχίας των φοιτητών και η κοινή βάση σε αυτά 

συζητούνται σε συνελεύσεις Τμημάτων ή και ανοικτές συναντήσεις των διδασκόντων. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, σε περίπτωση που ένας φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις 

φορές σε ένα μάθημα, έχει το δικαίωμα να ζητήσει εξέταση από τριμελή επιτροπή. 

 

3.12 Υπάρχει επίσημη διαδικασία αντιμετώπισης παραπόνων και ενστάσεων των φοιτητών στα 

Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματός σας; Έχει τεθεί σε εφαρμογή ο θεσμός του Συνηγόρου του Φοιτητή 

που προβλέπεται από τη νομοθεσία; 

Οι φοιτητές υποβάλουν τα παράπονά τους και τις ενστάσεις τους στην Συνέλευση του Τμήματος μέσω 

των εκπροσώπων τους αλλά και εγγράφως με αίτησή του στη Γραμματεία του Τμήματος. Η Συνέλευση 

θα αποφασίσει επί του πρακτέου και θα κοινοποιήσει την απόφασή της στον φοιτητή μετά και από 

προφορική συνέντευξη στη διάρκεια της Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του φοιτητή από 

την απόφαση της Συνέλευσης μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια του Συνηγόρου του Φοιτητή, αλλά και της 

Κοσμητείας και διαδοχικά της Συγκλήτου.  

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος (Αναπλ. Πρύτανης) του ΤΕΙ επί Ακαδημαϊκών Θεμάτων αλλά και ο 

Πρόεδρος (Πρύτανης) αν απαιτηθεί, επιλαμβάνονται άμεσα θεμάτων που αφορούν παράπονα φοιτητών. 

Ο θεσμός του Συνηγόρου του Φοιτητή έχει ενεργοποιηθεί στο ΤΕΙ Κρήτης ύστερα από απόφαση του 

Συμβουλίου του Ιδρύματος και αυτό ανακοινώθηκε στην Κοινότητα του ΤΕΙ Κρήτης. Βέβαια ο 

Συνήγορος δεν έχει προβεί σε ενέργειες που να είναι γνωστές στη Διοίκηση, επειδή πιθανότατα δεν 

έχουν ακόμα προσφύγει φοιτητές σε αυτόν 
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3.13 Με ποιο τρόπο προβλέπεται ανάλυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης ως προς τα 

επιδιωκόμενα αποτελέσματα στα Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματός σας; Παρέχεται σχετική 

ανατροφοδότηση στους φοιτητές και, αν χρειάζεται, σχετική συμβουλευτική; 

Η αξιολόγηση των φοιτητών παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας και υποστήριξης των εκπαιδευομένων. Το ίδρυμα χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης των φοιτητών ως ένα από τα μέσα αποτίμησης της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας 

και της υποστήριξης που παρέχει στους φοιτητές. 

Τα στοιχεία αυτά αντλούνται από το πληροφοριακό σύστημα των γραμματειών και αποστέλλονται στα 

Τμήματα. Ο Τομέας και διαδοχικά η ΓΣ κάθε Τμήματος, ως αρμόδια όργανα να αποτιμήσουν τα 

αποτελέσματα, συνέχονται και αποφασίζουν βελτιωτικές ενέργειες που αφορούν στις μεθόδους και 

τρόπους διδασκαλίας και αξιολόγησης καθώς και υποστήριξης των φοιτητών, τόσο σε ατομικό επίπεδο, 

όσο και σε επίπεδο μαθήματος. Η ΜΟΔΙΠ δρομολογεί εισήγηση στη Διοίκηση να ενταχθεί η διαδικασία 

αυτή επίσημα στο Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος και να είναι υποχρεωτική 

με υποχρέωση αναφοράς από το Τμήμα στη Διοίκηση, των αποτελεσμάτων της ανάλυσης, των 

διορθωτικών ενεργειών που αποφασίσθηκαν και της αποτελεσματικότητάς τους. Αυτά θα 

ανακοινώνονται στους φοιτητές όπως ανακύπτουν με κάθε πρόσφορο τρόπο. 

 

3.14 Προβλέπεται επικαιροποίηση των κριτηρίων, των μεθόδων και των διαδικασιών αξιολόγησης 

στα Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματός σας; 

Η επικαιροποίηση των κριτηρίων των μεθόδων και των διαδικασιών αξιολόγησης των φοιτητών επί 

των μαθησιακών αποτελεσμάτων είναι μια διαδικασία δυναμική η οποία συζητείται και να αποτιμάται 

κάθε Ακαδημαϊκό έτος. Τα αποτελέσματα-αποφάσεις ενσωματώνονται στον νέο Οδηγό Σπουδών του 

Τμήματος ο οποίος επικαιροποιείται κάθε Μάιο. 

Τα κριτήρια επικαιροποίησης συζητούνται σε επίπεδο Κοσμητείας και Επιτροπής Προγραμμάτων 

Σπουδών. Για τις περιπτώσεις σημαντικών αλλαγών η Επιτροπή εισηγείται για απόφαση στη Σύγκλητο. 

 

 

4. Εισδοχή φοιτητών, πρόοδος και αναγνώριση των σπουδών 

Τα ιδρύματα πρέπει να εφαρμόζουν συνεχώς προκαθορισμένους και δημοσιοποιημένους 

κανονισμούς για όλες τις φάσεις του εκπαιδευτικού κύκλου των φοιτητών, δηλ. την εισδοχή, 

πρόοδο, αναγνώριση και πιστοποίηση των σπουδών σε όλα τα Τμήματα/Σχολές του. 

 

4.1 Εφαρμόζονται με συνέπεια και διαφάνεια οι διαδικασίες και τα κριτήρια εισδοχής;  

Το σύστημα εισαγωγής των προπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος καθορίζεται από την σχετική 

νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους και η πλειοψηφία εισέρχεται δια των Πανελλαδικών Εξετάσεων. 

Επιπρόσθετα το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζει τις διαδικασίες εισδοχής ειδικών 

κατηγοριών φοιτητών (μετεγγραφές, ΑμΕΑ, κλπ.). Όσον αφορά στις διαδικασίες εισδοχής αποφοίτων 

άλλων τμημάτων, ορίζονται κατά τμήμα ειδικές επιτροπές διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων 

(Υ.Α. Φ1/192329/13, ΦΕΚ 3185/τ.Β716.12.2013). Όλα αυτά τηρούνται τυπικά και απαρέγκλιτα και 

γνωστοποιούνται στους φοιτητές και άλλους ενδιαφερόμενους σε ετήσια βάση από το δικτυακό τόπο του 

ΤΕΙ και τα Τμήματα, αλλά και ανοικτή τηλεφωνική επικοινωvία ή αποστολή email σε κάθε σχετικό 

αίτημα. 
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Αναφορικά με τα κριτήρια και τις διαδικασίες εισδοχής στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα, υπάρχει 

απόλυτη διαφάνεια, διότι ανακοινώνονται όλα  κριτήρια και οι διαδικασίες έγκαιρα στις ιστοσελίδες 

των Τμημάτων Όλα τα ΠΜΣ ακολουθούν τον Κανονισμό των Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ 

Κρήτης. 

 

4.2 Προβλέπεται κινητικότητα των φοιτητών στα Τμήματα/Σχολές σας; Περιγράψτε. 

Εγγραφή σε Τμήμα διαφορετικό από το Τμήμα εισαγωγής πριν από την ολοκλήρωση σπουδών για το 

βασικό πτυχίο δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα που προσφέρονται σε άλλα Τμήματα 

από αυτό όπου φοιτούν. Σε πολλά Τμήματα υπάρχουν θεσμοθετημένες κατευθύνσεις σπουδών με 

διαφορετικές απαιτήσεις ως προς τα μαθήματα, που επιτρέπουν περαιτέρω εξειδίκευση σύμφωνα με τις 

επιθυμίες και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των φοιτητών. Το ΤΕΙΚ μετέχει ενεργά στο πρόγραμμα 

ERASMUS και μέσω αυτού σημαντικός αριθμός φοιτητών ετησίως παρακολουθούν μαθήματα σε 

Πανεπιστήμια του εξωτερικού σε προπτυχιακό (και πρόσφατα δόθηκε η δυνατότητα και σε 

μεταπτυχιακό) επίπεδο.  

 

4.3 Προβλέπονται σαφείς και διακριτές διαδικασίες αναγνώρισης των τίτλων της ανώτατης 

εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών περιόδων και των πρότερων γνώσεων στα Τμήματα/Σχολές σας; 

Περιγράψτε πού είναι αυτές προσβάσιμες.  

Στις περισσότερες σχετικές περιπτώσεις αρμόδιο για τις αναγνωρίσεις είναι το ΔΟΑΤΑΠ. Για φοιτητές 

που μεταγράφονται ή εγγράφονται ως πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων, όπου προβλέπονται από το Νόμο 

δυνατότητες αναγνώρισης μαθημάτων, ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες (συνήθως 

αναγνώριση από τη Γ.Σ. μετά από εισήγηση του διδάσκοντα κάθε μαθήματος για το οποίο ζητείται 

αναγνώριση).  

Στο νόμο 4115/2013 (άρθρο 35) προβλέπεται η αναγνώριση μαθημάτων και χρόνου φοίτησης για 

φοιτητές από κατάταξη, από μεταφορά θέσης από άλλο Ίδρυμα, για το 10% και για όσους έχουν ήδη 

φοιτήσει σε άλλο Τμήμα άλλου Ιδρύματος εφόσον υπάρχουν μαθήματα που αποτελούν μέρος στο 

πρόγραμμα σπουδών του νέου Τμήματος που εγγράφονται στο ΤΕΙ Κρήτης.  

Με αίτηση του φοιτητή στο τμήμα ανατίθεται σε καθηγητές συγγενούς γνωστικού αντικειμένου να 

πιστοποιήσουν την δυνατότητα αναγνώρισης των προτέρων γνώσεων, εφόσον και μόνο ο φοιτητής έχει 

ολοκληρώσει επιτυχώς τη φοίτηση στα σχετικά μαθήματα στο άλλο Ίδρυμα. Για τίτλους σπουδών από 

ιδρύματα του εσωτερικού ή αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ τίτλων του εξωτερικού δεν υπάρχει 

πρόβλημα.  

Οι Γραμματείες των τμημάτων ανακοινώνουν στις ιστοσελίδες τη διαδικασία αναγνώρισης που ισχύει 

για κάθε χρονιά. 

 

4.4 Υπάρχει συνεργασία με άλλα ιδρύματα και με τον εθνικό οργανισμό ΔΠ με σκοπό να 

διασφαλίζεται η συνέπεια των αναγνωρίσεων σε όλα τα ιδρύματα της χώρας; 

Το ΤΕΙ Κρήτης έχει άριστη συνεργασία με τα άλλα ιδρύματα της χώρας και την ΑΔΙΠ και έτσι δεν 

υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην αναγνώριση τίτλων σπουδών και πρότερων πιστοποιημένων 

γνώσεων. 
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Υπάρχει συνεργασία με την ΑΔΙΠ, τον ΔΟΑΤΑΠ και άλλα ΑΕΙ για να διασφαλίζεται η συνέπεια των 

αναγνωρίσεων σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στα πλαίσια αυτής της 

συνεργασίας γίνεται ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το επίπεδο και το περιεχόμενο σπουδών και 

διασφαλίζεται η συνέπεια στις σχετικές αποφάσεις. Η ΑΔΙΠ έχει συμβουλευτικό ρόλο στις αποφάσεις 

των τμημάτων και του ΔΟΑΤΑΠ. 

Οι αναγνωρίσεις που αφορούν στις ανταλλαγές φοιτητών τηρούν τους όρους των συμβάσεων που 

υπογράφονται ανάμεσα στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού (ΙΚΥ) και το Ίδρυμα. 

 

4.5 Χορηγείται στους φοιτητές αναλυτική πληροφόρηση (π.χ. Παράρτημα Διπλώματος) σχετικά με 

τους τίτλους σπουδών που απέκτησαν, τα μαθησιακά αποτελέσματα που επέτυχαν, το πλαίσιο, το 

επίπεδο και το περιεχόμενο των σπουδών που ολοκλήρωσαν με επιτυχία;  

Στους φοιτητές και απόφοιτους παρέχεται μία σειρά τυποποιημένων εγγράφων μετά από αίτησή τους, 

όπως παρακάτω. Αυτά παράγονται σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο 

από το σύστημα μηχανογράφησης του Ιδρύματος. 

- Βεβαίωση Σπουδών, στη διάρκεια των σπουδών. 

- Βεβαίωση Λήψης Πτυχίου, 

- Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας, στη διάρκεια των σπουδών αλλά και μετά την 

ολοκλήρωσή τους για κάθε χρήση 

- Πιστοποιητικό Αποφοίτησης, 

- Παράρτημα Διπλώματος με ιδιαίτερη αναφορά κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα στο πρόγραμμα 

σπουδών, στην κατηγοριοποίηση των μαθημάτων σε μαθήματα Γενικής Υποδομής, Ειδικής 

Υποδομής, Ειδικότητας κλπ., τον τίτλο σπουδών, τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων, τα 

επαγγελματικά δικαιώματα, τη δυνατότητα για συνέχισή των, τις κλίμακες επίδοσης, την κλίμακα 

κατάταξης του βαθμού πτυχίου, την κατάταξη του Ιδρύματος όσον αφορά στο εθνικό σύστημα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τις δεξιότητες και τις αποκτηθείσες γνώσεις κ.α.. Το Παράρτημα 

Διπλώματος παρέχεται στο φοιτητή στα ελληνικά με την αποφοίτησή του αλλά και στα Αγγλικά ή 

άλλη γλώσσα με αίτησή του σε όσα αντίγραφα επιθυμεί. 

- Βεβαίωση Γνώσεων Πληροφορικής στην οποία απεικονίζονται τα μαθήματα τα οποία 

χαρακτηρίζονται με γνωστικό αντικείμενο την πληροφορική. 

 

 

5. Διασφάλιση της Ποιότητας του Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

Τα Ιδρύματα  πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένα μέσα που εξασφαλίζουν και εγγυώνται την 

ποιότητα και τις ικανότητες του εκπαιδευτικού τους προσωπικού. Τα μέσα αυτά πρέπει να είναι 

διαθέσιμα στις επιτροπές εξωτερικής αξιολόγησης και να αξιολογούνται στις εκθέσεις τους. Οι 

διαδικασίες επιλογής και ανάπτυξης του προσωπικού πρέπει να είναι αντικειμενικές και 

διαφανείς. 

 

5.1 Εξηγήστε εάν υπάρχουν και εφαρμόζονται σαφείς, διαφανείς και αντικειμενικές διαδικασίες 

επιλογής του εκπαιδευτικού προσωπικού που αναγνωρίζουν την σπουδαιότητα των επιστημονικών 

και παιδαγωγικών ικανοτήτων του προσωπικού αυτού. 
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Η επιλογή ή εξέλιξη Καθηγητή γίνεται πάντοτε με ανοικτή διαδικασία στη βάση των προσόντων των 

υποψηφίων, όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα 17, 18 και 19 του Ν. 4009/2011 και η εκλογή γίνεται 

με ανοικτή διαδικασία, ύστερα από προκήρυξη της θέσης. Η επιλογή και η εξέλιξη των καθηγητών όλων 

των βαθμίδων γίνεται από ειδικές επταμελείς επιτροπές, όπου τουλάχιστον τρία από τα μέλη της 

επιτροπής προέρχονται από το μητρώο εξωτερικών μελών, ενώ από τα μέλη αυτά τουλάχιστον ένα 

προέρχεται από ομοταγές Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής 

Η προκήρυξη θέσεων Καθηγητών αφορά είτε σε πλήρωση νέων θέσεων στο πλαίσιο του τετραετούς 

ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγράμματος και των συναφθεισών προγραμματικών συμφωνιών, είτε σε 

πλήρωση θέσης ύστερα από αίτημα Καθηγητή για εξέλιξη, είτε σε πλήρωση θέσης εντός διετίας από την 

κένωση ή τη μη αποδοχή πληρωθείσας θέσης ή από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης περί άγονης 

εκλογής. 

Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής Καθηγητή του ΤΕΙ στην βαθμίδα για την υποβολή αίτησης για εξέλιξη, 

καθώς και τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις, προβλέπονται αναλυτικά στον Ν. 4009/2011, άρθρο 16 §2 

και άρθρο 18 §3. 

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής εγγράφονται στο σύστημα 

ΑΠΕΛΛΑ, το οποίο εγγυάται τη διαφάνεια, και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μαζί με όλα τα 

αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται το βιογραφικό σημείωμα, το αντίγραφο των 

πτυχίων και των άλλων τίτλων σπουδών τους, τα επιστημονικά τους δημοσιεύματα και το αναλυτικό 

υπόμνημα αυτών. Βασικά κριτήρια εκλογής αποτελούν το συνολικό επιστημονικό έργο των υποψηφίων, 

με ιδιαίτερη έμφαση στο ερευνητικό) αλλά και οι εκπαιδευτικές ικανότητες. Οι τελευταίες αξιολογούνται 

με διάλεξη του υποψηφίου στην Επιτροπή Εκλογής και στους φοιτητές και το ευρύτερο κοινό, που 

άπτεται εκπαιδευτικού αντικειμένου της προκηρυχθείσας θέσης. 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίζουν και κάθε πρόσθετο δικαιολογητικά, το οποίο ορίζεται στην 

προκήρυξη ως απαραιτήτως συνυποβαλλόμενο με την αίτηση. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση 

υποψηφιότητας σε θέση εξέλιξης, καταχωρίζουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα προηγούμενα 

εδάφια, εξαιρουμένων όσων τα έχουν ήδη καταχωρίσει κατά την εγγραφή τους στο γενικό μητρώο του 

συστήματος ΑΠΕΛΛΑ και όσων δεν χρήζουν επικαιροποίησης. 

Οι υποψήφιοι σε θέση εκλογής ή εξέλιξης, αφού υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, δύνανται να καταχωρίζουν στο πληροφοριακό σύστημα 

ΑΠΕΛΛΑ, κατά τα διεθνή πρότυπα, τα ατομικά στοιχεία δύο Καθηγητών ή ερευνητών της επιλογής 

τους, οι οποίοι ανήκουν στα μητρώα του ΤΕΙ και δεν περιλαμβάνονται στα τακτικά ή αναπληρωματικά 

μέλη της Επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης, για να συνδράμουν την επιτροπή στο έργο αξιολόγησης, 

υποβάλλοντας σχετική γνωμοδότηση επί της επιστημονικής αξίας του υποψηφίου για τη συγκεκριμένη 

θέση. 

Οι αποφάσεις και οι κανονιστικές πράξεις που άπτονται της εκλογής και εξέλιξης των μελών ΕΠ του 

Ιδρύματος αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ενώ ανάρτηση πρακτικών και λοιπών εγγράφων που αφορούν 

εκλογικές διαδικασίες πραγματοποιείται και στις ιστοσελίδες των Τμημάτων. 

Η εισήγηση για την προκήρυξη θέσεων είναι αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος. Οι διαδικασίες 

εκλογής κρίνονται από την Κοσμητεία και δρομολογούνται με πράξεις του Κοσμήτορα. Μετά τη 

διαδικασία εκλογής, ο έλεγχος νομιμότητας του φακέλου εκλογής ασκείται κατά νόμο από τον Πρόεδρο 

(Πρύτανη) με τη συνδρομή του Τμήματος Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ιδρύματος αλλά και του 

Νομικού Συμβούλου αν απαιτηθεί. Η πράξη διορισμού που εκδίδεται από τον Πρύτανη δημοσιεύεται 

στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεων και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας. Οι υπηρεσίες του 

Υπουργείου μπορούν να ασκήσουν τελικό έλεγχο εφόσον υπάρξει ένσταση κατά του αποτελέσματος της 

εκλογής. 
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Η διαδικασία αυτή, μολονότι χρονοβόρα εγγυάται τη διαφανή ακαδημαϊκή αξιολόγηση των 

ακαδημαϊκών προσόντων των υποψηφίων για τη θέση προκήρυξης και τη σύγκριση μεταξύ των 

υποψηφίων. 

 

5.2 Πώς διασφαλίζεται ότι η προκήρυξη και η πρόσληψη του προσωπικού περιλαμβάνουν 

διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι όλα τα νέα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού διαθέτουν 

τουλάχιστον τις στοιχειωδώς απαραίτητες διδακτικές ικανότητες; 

Σύμφωνα με το  νόμο 4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για το προσωπικό του ΤΕΙ η 

διαδικασία όποια εφαρμόζεται είναι: 

Η κρίση για εκλογή ή εξέλιξη Καθηγητών βασίζεται μεταξύ άλλων και στο διδακτικό έργο των 

κρινόμενων, περιλαμβανομένης της αξιολόγησής από τους φοιτητές για εκείνους που ήδη υπηρετούν στο 

Ίδρυμα. Δίδεται έμφαση στη διεθνή τους παρουσία. Επίσης συνεκτιμάται ιδιαιτέρως το επιστημονικό 

ήθος του υποψηφίου ως ουσιώδες στοιχείο για τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του. 

Ως πρόσθετες προϋποθέσεις και προσόντα για την κατάληψη θέσης Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο 

απαιτούνται: 

α)Για εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Επίκουρου Καθηγητή: Τουλάχιστον δύο χρόνια αυτοδύναμης 

διδασκαλίας μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή 

τουλάχιστον δύο χρόνια εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής ή 

αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή συνδυασμός των παραπάνω 

β) Για εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή: Τουλάχιστον τέσσερα χρόνια αυτοδύναμης 

διδασκαλίας μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή 

τουλάχιστον τέσσερα χρόνια εργασίας, μετά την κτήση του διδακτορικού διπλώματος, σε αναγνωρισμένα 

ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής, ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό 

επιστημονικό πεδίο, ή συνδυασμός των παραπάνω 

γ) Για εκλογή ή εξέλιξη σε θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας: Τουλάχιστον έξι χρόνια αυτοδύναμης 

διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, με 

τεκμηριωμένη συμβολή στη διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης δύο τουλάχιστο μαθημάτων ή 

τουλάχιστον έξι χρόνια εργασίας, μετά την κτήση του διδακτορικού διπλώματος, σε αναγνωρισμένα 

ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής με τεκμηριωμένη συμβολή στην ανάπτυξη των 

ερευνητικών προγραμμάτων, ή εκτεταμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο, ή 

συνδυασμός των παραπάνω. Κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου η Συνέλευση του ΤΕΙ Κρήτης έχει λάβει 

απόφαση η όποια είναι δημοσιευμένη σε ΦΕΚ και καθορίζει εκτός των άλλων τυπικών διαδικασιών τη 

διαδικασία εκτίμησης της διδακτικής ικανότητας των υποψηφίων με διάλεξη στους φοιτητές του 

τμήματος στο οποίο είναι υποψήφιοι, με την παρουσία της Επιτροπής Εκλογής και του ευρύτερου 

κοινού. 

 

5.3 Με ποιους τρόπους προσφέρονται ευκαιρίες για επαγγελματική/επιστημονική ανάπτυξη του 

διδακτικού προσωπικού; Ιδιαίτερα για ανάπτυξη και διεύρυνση των εκπαιδευτικών τους 

ικανοτήτων/δεξιοτήτων; 

- Μέσα από τα ερευνητικά-αναπτυξιακά προγράμματα, επειδή επί του παρόντος δεν υπάρχουν άλλοι 

επαρκείς πόροι. 

- Με την έγκριση χορήγησης διαφόρου τύπου αδειών (αφορά όλες τις βαθμίδες του διδακτικού 

προσωπικού) για: 
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1. Άδεια για επιστημονικούς λόγους για το εσωτερικό ή το εξωτερικό (άρθρο 27 του ν. 4009/2011) 

Δίδεται ένα έτος για κάθε έξι έτη υπηρεσίας ή έξι μήνες για κάθε τρία έτη υπηρεσίας). Η άδεια 

χορηγείται με απλές αποδοχές και στην περίπτωση που αφορά εξωτερικό οι αποδοχές 

προσαυξάνονται, αν το επιτρέπουν πλέον οι οικονομικές δυνατότητες του Ιδρύματος, κατά 80%. 

2. Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια, βραχύχρονη διδασκαλία σε πανεπιστήμια του 

εξωτερικού και σε προγράμματα ανταλλαγών με πανεπιστήμια του εξωτερικού, έως δύο 

εβδομάδες/ εξάμηνο (άρθρο 2 παρ. 5 α του ν. 2530/1997) 

3. Παράλληλη απασχόληση σε ΑΕΙ της αλλοδαπής, έως έξι μήνες/έτος (άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 

4009/2011) 

 

Οι άδειες χορηγούνται ύστερα από συμπλήρωση τριών ετών υπηρεσίας στο Ίδρυμα. Τα τελευταία χρόνια 

η συμμετοχή σε συνέδρια με δαπάνη από τον τακτικό προϋπολογισμό έχει μειωθεί δραστικά, λόγω 

ανεπάρκειας των κονδυλίων. Συνήθως η χρηματοδότηση γίνεται μέσω ΕΛΚΕ, είτε με δαπάνη του 

προγράμματος στο οποίο συμμετέχει ο Καθηγητής είτε με ενίσχυση από το αποθεματικό του ΕΛΚΕ. 

 

5.4 Πώς αξιολογείται και ενθαρρύνεται η επιστημονική δραστηριότητα στο εκπαιδευτικό προσωπικό 

με στόχο την ενίσχυση της σύνδεσης εκπαίδευσης και έρευνας; Αναφέρατε κάθε πότε υλοποιείται η 

διαδικασία αυτή ανά βαθμίδα προσωπικού. 

Το Ίδρυμα ενισχύει και υποστηρίζει τους καθηγητές στην επιστημονική τους εξέλιξη με εκπαιδευτικές 

άδειες (βλ. παραπάνω), ενισχύοντάς τους κατά το δυνατό και οικονομικά με ποικίλους τρόπους. Η 

διαδικασία ανασκόπησης των ενισχύσεων κατά μέλος προσωπικού σε σχέση με τα αιτήματα και τις 

δυνατότητες, όπως προτείνεται από την ΜΟΔΙΠ, πρέπει να γίνεται κάθε δύο έτη. Μολονότι η διάκριση 

μεταξύ των βαθμίδων δεν κρίνεται δόκιμη, κατά κανόνα ενθαρρύνεται από τη Διοίκηση η ενίσχυση των 

χαμηλότερων βαθμίδων για βελτίωση των ακαδημαϊκών προσόντων τους. 

Επιπλέον ενθαρρύνεται έντονα η δυνατότητα συμμετοχής του εκπαιδευτικού προσωπικού σε ερευνητικά 

προγράμματα (άρθρο 23 παρ. 2 α του ν. 4009/2011), η συγκρότηση ερευνητικών ομάδων (όπως των 

πρόσφατα θεσμοθετηθέντων 29 Ερευνητικών Εργαστηρίων) και Δικτύων Έρευνας σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο, με την έντονη επιπλέον ενθάρρυνση ουσιαστικής συμμετοχής πέραν των διδακτορικών 

φοιτητών, και των μεταπτυχιακών και κατά το δυνατό προπτυχιακών φοιτητών σε ερευνητικές ομάδες 

και έργα. 

 

5.5 Με ποιο τρόπο διαπιστώνονται τυχόν αδυναμίες του εκπαιδευτικού προσωπικού σε ό,τι αφορά 

την εκτέλεση του εκπαιδευτικού έργου; Αναφέρατε κάθε πότε υλοποιείται η διαδικασία αυτή ανά 

βαθμίδα προσωπικού. 

Μεταξύ άλλων με βάση την αξιολόγησή του από τους φοιτητές. Επίσης με βάση το απογραφικό δελτίο 

κάθε καθηγητή και με βάση την έκθεση αυτο-αξιολόγησης που υποβάλλει κατ’ έτος. Επειδή τα 

παραπάνω γίνονται σε ετήσια βάση, οι διαπιστώσεις αδυναμιών (αλλά και των δυνατών σημείων) 

γίνονται από την ΜΟΔΙΠ ετησίως και στη συνέχεια ενημερώνονται οι ΟΜΕΑ και τα τμήματα. 

Η ΜΟΔΙΠ (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας) του Ιδρύματος είναι το όργανο που διαπιστώνει τυχόν 

αδυναμίες του εκπαιδευτικού προσωπικού, μέσα από τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) 

των οικείων ακαδημαϊκών μονάδων, οι οποίες μεριμνούν για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων που 

αφορούν στην αξιολόγηση του μαθήματος και της διδασκαλίας κάθε εκπαιδευτικού από τους φοιτητές. 

Τα στοιχεία αυτά κοινοποιούνται από τη ΜΟΔΙΠ στην ΟΜΕΑ αλλά και στον Πρόεδρο του Τμήματος, ο 

όποιος αφού ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο διδάσκοντα συζητά τα θέματα της αξιόλογης των 
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μαθημάτων από τους φοιτητές στη συνέλευση του τμήματος όπου και αποφασίζονται διορθωτικές 

ενέργειες εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται από τις ΟΜΕΑ για τη 

συμπλήρωση των Ετήσιων Εκθέσεων του αντίστοιχου Τμήματος. Στις Ετήσιες Εκθέσεις εντοπίζονται τα 

στοιχεία ή οι διαδικασίες του εκάστοτε Τμήματος που απαιτούν βελτιωτικές κινήσεις και στη συνέχεια η 

Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει σχετικά. 

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4009/2011 (Αξιολόγηση καθηγητών), οι καθηγητές πρώτης 

βαθμίδας και οι αναπληρωτές καθηγητές εφόσον δεν έχουν υποβάλει αίτηση για εξέλιξη, θα 

αξιολογούνται κάθε πέντε χρόνια ως προς το ερευνητικό, εκπαιδευτικό, διδακτικό και επιστημονικό 

έργο τους καθώς και ως προς την εν γένει προσφορά τους στο ίδρυμα από ειδικές επιτροπές 

αξιολόγησης βάσει αντικειμενικών κριτηρίων τα οποία θα καθοριστούν στον Οργανισμό του Ιδρύματος 

(π.χ. συγγραφικό έργο, συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα, ποιότητα εκπαιδευτικού 

έργου ,διοικητικό έργο). Επίσης κατά τη διαδικασία εξέλιξης Αναπληρωτών και Επίκουρων 

Καθηγητών, καθώς και Καθηγητών Εφαρμογών στην επόμενη βαθμίδα, αξιολογείται και η διδακτική 

τους ικανότητα. 

 

5.6 Ποιες είναι οι διαδικασίες ώστε οι διδάσκοντες να λαμβάνουν την αναγκαία ανατροφοδότηση 

σχετικά με την προσωπική τους επίδοση καθώς και για τη γνώμη των φοιτητών; 

Ο κάθε διδάσκων έχει πρόσβαση σε όλα τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης που τον αφορούν. Ο 

Πρόεδρος του Τμήματος, ο συντονιστής της ΟΜΕΑ (και όποιος άλλος έχει αποφασίσει το Τμήμα) έχουν 

πρόσβαση στα αποτελέσματα όλου του Τμήματος, ενώ οι Διοίκηση του ΤΕΙ και τα μέλη της ΜΟΔΙΠ 

έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα όλου του Ιδρύματος. Με τον τρόπο αυτό, δίδεται στον ίδιο τον 

αξιολογούμενο όλη η αναγκαία πληροφόρηση για την προσωπική του επίδοση, αλλά και το Τμήμα και η 

λοιπή διοίκηση του ΤΕΙ αποκτά την απαραίτητη πληροφόρηση. 

 

5.7 Περιγράψτε τη διαδικασία αξιολόγησης της ποιότητας των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από 

τους φοιτητές. 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 εφαρμόζεται στο ΤΕΙ Κρήτης (κεντρικά από τη ΜΟΔΙΠ) η έντυπη 

και ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων από τους φοιτητές μέσω αντίστοιχου ερωτηματολογίου . 

Η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται δύο φορές ετησίως, πριν από τη λήξη του χειμερινού και 

του εαρινού εξαμήνου, κατά την 9η και 10η διδακτική εβδομάδα. 

Η έντυπη αξιολόγηση γίνεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος με ανώνυμα ερωτηματολόγια τα όποια 

διανέμονται από συνεργάτες της ΟΜΕΑ. Κατά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ο διδάσκων 

αποχωρεί από την αίθουσα. Η ανωνυμία κατά την ηλεκτρονική αξιολόγηση εξασφαλίζεται μέσα από 

μοναδικούς κωδικούς (token) ο οποίοι δίνονται στους συμμετέχοντες φοιτητές). 

 

5.8 Περιγράψτε τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται στο εκπαιδευτικό-ερευνητικό 

προσωπικό και έχουν υλοποιηθεί την τελευταία πενταετία. 

Δεν υπήρξαν οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα αυτής της κατηγορίας την τελευταία πενταετία, 

μολονότι η ανάγκη εκπαιδευτικής επιμόρφωσης των Καθηγητών, ιδιαίτερα στις νέες διεθνείς μεθόδους 

μετάδοσης γνώσης και επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους φοιτητές αναγνωρίζεται από τη 

Διοίκηση σε όλα τα επίπεδα ως αδήριτη ανάγκη. Ο λόγος για την έλλειψη αυτή είναι η δημοσιονομική 

ανεπάρκεια.  
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Η έμμεση εμπλοκή του εκπαιδευτικού-ερευνητικού προσωπικού γίνεται μέσα από τα προγράμματα του 

ΕΣΠΑ (Αρχιμήδης-Θαλής για την έρευνα, άλλα για την πρακτική άσκηση, τη διασύνδεση με την 

παραγωγή και για την επιχειρηματικότητα, Open-Courses για τις άλλες μορφές εκπαίδευσης). Επίσης 

μέσα από τα προγράμματα ERASMUS δίνεται η ευκαιρία σε μικρό αριθμό από μέλη ΕΠ να συμμετέχει 

σε οργανωμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στο εξωτερικό. 

 

5.9 Πώς αξιολογεί τις ανάγκες και παρέχει το ίδρυμα στους λιγότερο ικανούς διδάσκοντες ευκαιρίες 

για βελτίωση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων τους; 

Το κάθε Τμήμα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ενισχύσεις σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς με 

διαφορετικό τρόπο, ενδεχομένως προτείνοντας άδεια για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς ή και 

για επιμόρφωση, και ασφαλώς μέσω των διεθνών συμφωνιών, στις οποίες προβλέπεται μετακίνηση 

καθηγητών και φοιτητών. Η Διοίκηση κατά κανόνα συναινεί στις επιλογές των Τμημάτων και των 

Σχολών και κατανέμει ορθολογικά τους πάσης φύσεως πόρους των ενισχύσεων. 

 

5.10 Πώς συμμετέχει το εκπαιδευτικό-ερευνητικό προσωπικό στις διοικητικές δραστηριότητες του 

ιδρύματος; 

Κάθε μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού οφείλει να συμμετέχει ενεργώς στις διοικητικές 

δραστηριότητες των συλλογικών οργάνων, συμβουλίων και επιτροπών του ΤΕΙ και να συμβάλλει στην 

οργάνωση και στην εύρυθμη λειτουργία των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών 

δραστηριοτήτων του Τμήματος και του Τομέα, στα οποία ανήκει. Οι Καθηγητές οφείλουν να 

αποδέχονται τον ορισμό τους ως μελών επιτροπών κρίσης και ως αξιολογητών στο ΤΕΙ ή σε άλλο ΑΕΙ, 

εφόσον δεν κωλύονται από άλλες υποχρεώσεις τους προς το ΤΕΙ. Επίσης το εκπαιδευτικό προσωπικό 

οφείλει να  συμμετέχει σε διάφορες άλλες επιτροπές για λειτουργικά - διοικητικά θέματα του ΤΕΙ.Η 

επιλογή για συμμετοχή στις οικονομικές επιτροπές (διαγωνισμοί κλπ.) γίνεται σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία με δημόσια κλήρωση. 

Στο ΤΕΙ Κρήτης στις πλείστες των περιπτώσεων παρατηρείται προθυμία Μελών ΕΠ για την ανάληψη 

Διοικητικών ευθυνών σε θέσεις Διευθυντών Εργαστηρίων, Διευθυντών Τομέων, Προέδρων Τμημάτων, 

Κοσμητόρων, Πρύτανη και Αναπλ. Πρυτάνεων. Στις πλείστες των περιπτώσεων δρομολογούνται 

εκλογές για τις θέσεις αυτές. Για τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατές οι εκλογές (πχ. μικρό μέγεθος 

Τμήματος ή έλλειψη υποψηφιότητας), ο Πρόεδρος (Πρύτανης) διορίζει μέλη διοίκησης των Μονάδων 

μετά από διαβούλευση και αυτά σε κάθε περίπτωση αποδέχονται το διορισμό. 

 

5.11 Ποιους τρόπους θεραπείας διαθέτει το ίδρυμα για τις περιπτώσεις διδασκόντων αποδεδειγμένα 

αναποτελεσματικών στα καθήκοντά τους; Ποια είναι η συχνότητα που τέτοιες διαδικασίες έχουν 

εφαρμοσθεί;  

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4009/2011, για τους διδάσκοντες που ασκούν πλημμελώς, ή που δεν 

ασκούν καθόλου τα διδακτικά τους καθήκοντα, ασκείται πειθαρχική δίωξη, με δυνατότητα επιβολής 

πειθαρχικής ποινής από τον Πρόεδρο ή παραπομπής τους στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των καθηγητών 

των ΑΕΙ. Επίσης ανάλογα με το είδος του παραπτώματος σε σχέση με τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά μ 

και διοικητικά καθήκοντα μπορεί να παραπεμφθεί στην επιτροπή δεοντολογίας η όποια έχει 

θεσμοθετηθεί και λειτουργεί στο ΤΕΙ Κρήτης. Η συχνότητα εφαρμογής τέτοιων διαδικασιών στο ΤΕΙ Κ 

είναι εξαιρετικά σπάνια, εφόσον στις λίγες περιπτώσεις που έχουν εμφανισθεί προβλήματα, αυτά 

αντιμετωπίζονται με αναζήτηση των αιτίων, επισημάνσεις/ συστάσεις και έλεγχο εφαρμογής τους κατά 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης  
 

 

 

Έκδοση 4
η
 Μάρτιος 2016 – Μέρος Α 

156 

περίπτωση από τους Διευθυντές Τομέων, τους Προέδρους Τμημάτων, τους Κοσμήτορες, το Αναπλ. 

Πρύτανη επί Ακαδημαϊκών θεμάτων και τον Πρύτανη εφόσον απαιτηθεί. 

 

5.12 Υπάρχει διατυπωμένη πολιτική για το εκπαιδευτικό προσωπικό- σχετικά με θέματα 

ακαδημαϊκής δεοντολογίας (περιλαμβανομένης της κλεψιτυπίας) και αντίστοιχες διαδικασίες;  

Στο ΤΕΙ Κρήτης υπάρχει Επιτροπή Δεοντολογίας ενώ η πολιτική και οι βασικές αρχές δεοντολογίας 

είναι διατυπωμένες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 160/08 

(πρότυπος γενικός εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των ΑΕΙ) κεφ. Γ (όπως ισχύει έως την έγκριση 

του Οργανισμού) 

Στον Οργανισμό σε ειδικό κεφάλαιο προβλέπονται κανόνες για τα παραπάνω θέματα.  

Με βάση τα παραπάνω, σε μια σχετική περίπτωση (υποψίας κλεψιτυπίας0 αποτελεσματικά επιλήφθηκε 

η Επιτροπή Δεοντολογίας και Πρόεδρος (Πρύτανης). 

 

5.13 Υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο (δικαιοδοσία των πειθαρχικών και των διοικητικών οργάνων του 

Ιδρύματος) για την διερεύνηση πειθαρχικών και ακαδημαϊκών παραπτωμάτων του εκπαιδευτικού 

προσωπικού, καθώς επίσης διαδικασίες και κανόνες για υποβολή ενστάσεων κατά των αποφάσεων; 

Περιγράψτε. 

Στον υπό έκδοση Οργανισμό του Ιδρύματος καθορίζονται τα θέματα της οργανωτικής δομής και 

λειτουργίας του, όπου συμπεριλαμβάνονται και τα πειθαρχικά παραπτώματα, οι τυχόν ποινές, καθώς 

και τα όργανα που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των θεσπισμένων κανόνων Έως τώρα τα 

θέματα που ανακύπτουν εξετάζονται σε επίπεδο Συνέλευσης ΤΕΙ με αντίστοιχη εισήγηση (βάσει και 

γνωμοδοτήσεων της Νομικής Υπηρεσίας του ΤΕΙ οπότε κρίνεται απαραίτητη), από τον Αναπληρωτή 

Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. 

Σε περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ο Πρόεδρος (Πρύτανης) υποστηρίζεται κατά τη σχετική συνεδρίαση 

της Συνέλευσης (Συγκλήτου)με γνωμοδότηση από τη Νομική Σύμβουλο του Ιδρύματος. 

Κατά το νομικό Πλαίσιο, τα όργανα Διοίκησης των Τμημάτων, των Σχολών και του ΤΕΙ έχουν 

δικαιοδοσία επιβολής κυρώσεων, από απλή επίπληξη έως και στέρηση μισθού ενός μηνός. Για 

σοβαρότερα παραπτώματα ο υπόλογος παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο Καθηγητών ΑΕΙ της 

Χώρας. 
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6. Εκπαιδευτική υποδομή και υποστήριξη των φοιτητών 

Τα ιδρύματα πρέπει να διαθέτουν πόρους ικανούς να στηρίξουν τις εκπαιδευτικές και διδακτικές 

δραστηριότητες και να διασφαλίζουν επάρκεια των διαθέσιμων υποδομών υποστήριξης της 

μάθησης και των φοιτητών. 

6.1 Με ποια διαδικασία πιστοποιείται ότι όλα τα προγράμματα σπουδών διαθέτουν κατάλληλες και 

επαρκείς υποδομές υποστήριξης της μάθησης σχεδιασμένες σύμφωνα με τις ανάγκες τους; 

Η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης αλλά κυρίως η εξωτερική αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε σε 

όλα τα Τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης εκτός των Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, 

πιστοποίησε, με κάποιες διορθωτικές επισημάνσεις, ότι όλα τα προγράμματα σπουδών επιτυγχάνουν 

τους στόχους και τα μαθησιακά τους αποτελέσματα, αν και σε αρκετές περιπτώσεις δεν διαθέτουν 

κατάλληλες και επαρκείς υποδομές υποστήριξης της μάθησης σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Οι 

ελλείψεις που επισημάνθηκαν αφορούν σε ελλείψεις μόνιμου ΕΠ, ακατάλληλες εγκαταστάσεις, 

παλαιωμένο εξοπλισμό κλπ. 

Επιδίωξη του Ιδρύματος είναι να γίνεται μεγαλύτερη αξιοποίηση των απαντήσεων των φοιτητών όσο 

και των αποφοίτων για την (κατά το δυνατό σε σχέση με τους διαθέσιμους πόρους) ικανοποίηση των 

φοιτητών από τις υποδομές υποστήριξης μάθησης του ιδρύματος. Όπως προαναφέρθηκε, ιδιαίτερο 

πρόβλημα αποτελεί ο κατακερματισμός του Ιδρύματος σε 6 σημεία από τα οποία στα 3 οι εγκαταστάσεις 

δεν σχεδιάσθηκαν σύμφωνα με ανάγκες Ανώτατης Εκπαίδευσης και λόγω έλλειψης δυνατότητα 

τροποποιήσεων η συντήρησης από το Ίδρυμα, (άλλοι ιδιοκτήτες) είναι ακατάλληλες για τους σκοπούς 

μας. 

 

6.2 Ποια είναι η γνώμη των φοιτητών, όπως αποτυπώνεται στις αξιολογήσεις τους, για τις διαθέσιμες 

υποδομές υποστήριξης της μάθησης; 

Συμπερασματικά: Ότι χρειάζονται βελτίωση και εκσυγχρονισμό για να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 

εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Ειδικότερα: Στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης εργαστηριακού μαθήματος/ διδασκαλίας που 

συμπληρώνουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους στις ερωτήσεις που αφορούν στη 

επάρκεια των διαθέσιμων υποδομών υποστήριξης της μάθησης διαφαίνεται το μέγεθος της 

ικανοποίησής τους. Συγκεκριμένα οι ερωτήσεις είναι οι εξής: 

1. Πόσο ικανοποιητικό βρίσκεται το βιβλίο ή τις σημειώσεις; 

2. Είναι επαρκής τα εκπαιδευτικά βοηθήματα ως προς τις εργαστηριακές ασκήσεις; 

3. Είναι επαρκείς οι υποδομές του εργαστηρίου; 

Από τις απαντήσεις των φοιτητών του Ιδρύματος, συμπεραίνουμε ότι απαιτείται να γίνουν βελτιωτικές 

ενέργειες από πλευράς εκπαιδευτικού προσωπικού, όσον αφορά την επικαιροποίηση των σημειώσεων 

και των εκπαιδευτικών συγγραμμάτων γενικότερα, με στόχο να εμπεριέχουν τις συνεχόμενες 

τεχνολογικές - επιστημονικές επιτεύξεις και να θεωρούνται από πλευράς των φοιτητών επαρκείς για την 

ολοκλήρωση των γνώσεών τους στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο. Σε σχέση με τις υποδομές οι 

απαντήσεις ήταν προσδοκώμενες: Απαιτούνται ουσιαστικές και ευρύτατες βελτιώσεις. 

 

6.3 Πώς ενημερώνονται οι φοιτητές σχετικά με τις διαθέσιμες εκπαιδευτικές υποδομές και υπηρεσίες; 
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Οι φοιτητές ενημερώνονται μέσω της Ιστοσελίδας του Ιδρύματος, αλλά και του κάθε Τμήματος, όπου 

γίνεται συνοπτική αλλά εμπεριστατωμένη παρουσίαση των εκπαιδευτικών υποδομών και υπηρεσιών του 

Ιδρύματος. 

Κατά την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών γίνεται πλήρης ενημέρωση των φοιτητών, 

περιλαμβανομένων των φοιτητικών παροχών, των βιβλιοθηκών, των ιατρικών και συμβουλευτικών 

υπηρεσιών κ.ά. 

Επιπλέον, το Γραφείο Διασύνδεσης και το Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας έχουν αρμοδιότητα να 

ενημερώνουν για όποια νέα δράση τους φοιτητές και να διαχέουν την πληροφορία σε αυτούς. 

 

6.4 Είναι οι υποστηρικτικές υποδομές και υπηρεσίες εύκολα προσβάσιμες; 

Όλες οι υποδομές και οι υπηρεσίες του ιδρύματος είναι ανοικτές και προσβάσιμες από τα μέλη της 

κοινότητας του ΤΕΙ και μετά από αίτηση και προς τους πολίτες της χώρας ή και άλλων χωρών που θα 

τις ζητήσουν. 

 

6.5 Υπάρχουν διαδικασίες τακτικού συστηματικού ελέγχου, αξιολόγησης, αναθεώρησης και 

βελτίωσης της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υποστήριξης που 

διατίθενται στους φοιτητές; 

Οι διαδικασίες αυτής της μορφής διενεργούνται υπεύθυνα από τους αρμοδίους της κάθε υποδομής και 

υπηρεσίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων τους. 

Πλέον των αρμόδιων -κατά περίπτωση- υπηρεσιακών Μονάδων του Ιδρύματος, το ΤΕΙ Κρήτης έχει 

θεσμοθετήσει με αποφάσεις της Συνέλευσης, σχετικές Επιτροπές, για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη 

των φοιτητών του, σε όλα τα επίπεδα. Η συνολική αποτελεσματικότητα ελέγχεται στενά από τον 

Αναπληρωτή Πρόεδρο του ΤΕΙ (Αναπλ. Πρύτανη) επί ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος δρομολογεί 

βελτιώσεις με εισηγήσεις αποφάσεων στο Προεδρικό Συμβούλιο και τη Συνέλευση, με απ’ ευθείας 

παρεμβάσεις στις Γραμματείες των Τμημάτων, στην Υπηρεσία μηχανογράφησης, στη Βιβλιοθήκη κ.ά. 

και ελέγχει την αποτελεσματικότητά τους. Ο Αναπλ. Πρόεδρος επί των Υποδομών και Αναπλ΄. 

Πρόεδρος επί της Φοιτητικής Μέριμνας επιλαμβάνονται αντίστοιχα θεμάτων που συνδέονται με τις 

υποδομές και τις φοιτητικές παροχές. Ο Γραμματέας και το Τμήμα πληροφορικής της Διοίκησης μαζί με 

το Κέντρο Δικτύων και την Επιτροπή Δικτυακών Υποδομών επιλαμβάνονται θεμάτων επάρκειας των 

δικτύων για τους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς. 

 

6.6 Υπάρχει διαδικασία αναβάθμισης των διαθέσιμων υποδομών με γνώμονα την ανατροφοδότηση 

από εκείνους που χρησιμοποιούν τις προσφερόμενες υπηρεσίες; 

Υπάρχει διαδικασία αναβάθμισης των διαθέσιμων υποστηρικτικών υποδομών του ΤΕΙ Κρήτης με βάση 

την ανταπόκριση και την ανάδραση των χρηστών τους. Πιο συγκεκριμένα, οι επιτόπιες 

πραγματογνωμοσύνες προγραμματισμένων επιθεωρήσεων των διαθέσιμων υποδομών, αλλά και η 

άμεση συνεργασία με τους χρήστες συμβάλλουν στην άμεση συντήρηση ή και αναβάθμιση (όποτε κάτι 

τέτοιο είναι οικονομικά εφικτό). Η ανατροφοδότησης αναγκών βελτιώσεων, βλαβών προέρχεται από 

εκείνους που χρησιμοποιούν κυρίως ηλεκτρονικές υποδομές, με εργαλείο μια σχετική πλατφόρμα 

helpdesk. 

Επιπρόσθετα, υπάρχει διαρκής παρότρυνση από τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος για ενεργή συμμετοχή όλων 

των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στην αξιολόγηση των διαδικασιών (τμήμα της οποίας αποτελεί 

η χρήση και αναβάθμιση των υποδομών). 
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Τα στοιχεία που συλλέγονται αποτελούν σημαντική πηγή για τη βελτίωση και εξέλιξη των παρεχόμενων 

υποδομών και χρησιμοποιούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος σε όλα τα επίπεδα, όπως 

για παράδειγμα, οι γραμματείες των Τμημάτων και των Σχολών, η τεχνική υπηρεσία, η οικονομική 

υπηρεσία. 

 

6.7 Σχολιάστε την διαθέσιμη υποστήριξη σε : 

- Βιβλιοθήκες 

Η Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Κρήτης λειτουργεί από την ίδρυση του Ιδρύματος και έχει σκοπό την 

υποστήριξη των διαδικασιών μάθησης, διδασκαλίας και έρευνας του Διδακτικού, Ερευνητικού, 

Διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος,  των φοιτητών καθώς και της ευρύτερης τοπικής κοινότητας. 

Είναι δανειστική, πλήρως μηχανογραφημένη και οι υπηρεσίες της παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα 

www.lib.teicrete.gr  

 

Κτηριακές εγκαταστάσεις : 

 Η Κεντρική  Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε κεντρικό διώροφο κτήριο, στο Ηράκλειο, 

συνολικού χώρου 1.400 τμ. με 250 θέσεις εργασίας και λειτουργεί από 8:00 - 19:00 καθημερινά. Oι 

Βιβλιοθήκες Τμημάτων/ Σχολών εκτός Ηρακλείου, με μεγαλύτερη εκαίνη του Τμ. Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών και Τμ. Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (στα Χανιά), καθώς και των 

Τμημάτων Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο), Τμ. Διατροφής και 

Διαιτολογίας (Σητεία), Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος) και Τμ. Εμπορίας και Διαφήμισης  

(Ιεράπετρας), διαθέτουν κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό καθώς και συλλογές έντυπου και ψηφιακού 

υλικού σε αντίστοιχες θεματικές κατηγορίες των Σχολών/ Τμημάτων που εξυπηρετούν. Στη Σχολή 

Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Ηράκλειο) υπάρχει και νεοσύστατη Τμηματική Βιβλιοθήκη-

Σπουδαστήριο. Το υλικό της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, έντυπο και ηλεκτρονικό, καλύπτει όλες τις 

γνωστικές κατηγορίες με έμφαση στα εκπαιδευτικά αντικείμενα των σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης αλλά και 

σημαντική λογοτεχνική συλλογή, συλλογή πληροφοριακού υλικού, παλαιών βιβλίων και αξιόλογη 

συλλογή τοπικού χαρακτήρα. 

 

Επιπλέον η Κεντρική Βιβλιοθήκη διαθέτει: 

- Αίθουσα Σεμιναρίων 40 θέσεων εξοπλισμένη για διεξαγωγή ημερίδων και απομακρυσμένων 

συνδέσεων. 

- Ηλεκτρονικό αναγνωστήριο με πολλούς σταθμούς εργασίας. Στο χώρο αυτό διεξάγονται σεμινάρια 

με χρήση Η/Υ και προσωπικών σταθμών εργασίας (laptop). 

- Αναγνωστήριο ατόμων με αναπηρία και ειδικότερα με προβλήματα όρασης εξοπλισμένο με 3 

σταθμούς εργασίας για πρόσβαση στο διαδίκτυο, λογισμικό ανάγνωσης οθόνης, 2 συσκευές  

μεγέθυνσης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης CCTV, 2 μηχανήματα οπτικής ανάγνωσης 

χαρακτήρων, λογογράφους με δυνατότητα μετατροπής ομιλίας σε κείμενο Ελληνικό ή Αγγλικό,  

πινακίδες Braile καθώς και εκτυπωτή γραφής Braile. Επίσης διαθέτει Σαρωτές Α4 και Α3 

εγγράφων για μετατροπή βιβλίων σε ψηφιακή μορφή και εξυπηρέτηση φοιτητών μετατρέποντας 

συγγράμματα σε ψηφιακή μορφή. Η βιβλιοθήκη είναι προσβάσιμη για άτομα με Αναπηρίες 

(ασανσέρ και ράμπα εισόδου) και διαθέτει οδηγίες σε γραφή Braile. 

- Για τις ανάγκες των φοιτητών υπάρχουν φωτοτυπικό και  εκτυπωτικό μηχάνημα, πολλοί Η/Υ, Wi-

Fi, και Ανταλλακτική Βιβλιοθήκη. 

http://www.lib.teicrete.gr/
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Οργάνωση – Συνεργασίες: 

- Η Βιβλιοθήκη είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β) και 

συμμετέχει στον Ενιαίο Κατάλογο Συνεργατικού Δικτύου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ILSaS) μαζί 

με 25 Ελληνικά Ιδρύματα σε ένα ενιαίο, κεντρικά εγκατεστημένο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα. Συμμετέχει ενεργά στις επιτροπές Καταλόγου και Καθιερωμένων όρων 

http://opac.seab.gr/. 

- Συμμετέχει στη Κοινοπραξία Heal-Link με πρόσβαση στο πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών 

περιοδικών, βιβλίων και βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων http://www.heal-link.gr/ . 

- Συμμετέχει στη δημιουργία της πρώτης προσβάσιμης διαδικτυακής βιβλιοθήκης για άτομα με 

Αναπηρίες  AmeLib  http://amelib.seab.gr/.  

- Συμμετέχει στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων Διαδανεισμού Ίρις (smILLe) για 

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και τα Κέντρα Πληροφόρησης που υποστηρίζει το διαδανεισμό τόσο 

μεταξύ χρηστών και Βιβλιοθήκης όσο και μεταξύ Βιβλιοθηκών. 

http://ill.lib.ntua.gr/smille/admin/login.php . 

- -Συμμετέχει στη «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών» (ΜΟΔΙΠΑΒ ) 

http://mopab.seab.gr/.  

- Είναι μέλος του Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Επιστημονικών περιοδικών 

http://eskep.ekt.gr/eskep/login μέσω ηλεκτρονικής αποστολής /παραλαβής άρθρων περιοδικών. 

- Διαθέτει Ψηφιακό Αποθετήριο για συλλογή, διατήρηση και προβολή του πνευματικού έργου του 

Ιδρύματος https://apothesis.lib.teicrete.gr/  

- Υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης και εκτύπωσης στις Ψηφιακές σημειώσεις μαθημάτων  

https://eclass.teicrete.gr/  

- Είναι πλήρως μηχανογραφημένη και ακολουθεί διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα AACR2, LCSH, 

MARC21, FRBR . 

- Επιδιώκει τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού της με συμμετοχή σε σεμινάρια 

για νέα πρότυπα και εννοιολογικά μοντέλα, καθώς και μέσω του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση/ 

Erasmus (Lifelong Learning Programm/ LLP). Επίσης επιδιώκει τη διεξαγωγή σεμιναρίων στο 

χώρο της για επιμόρφωση βιβλιοθηκονόμων που εργάζονται σε περιφερειακές Ακαδημαϊκές ή 

Δημοτικές Βιβλιοθήκες (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Βικελαία Δημοτική 

Βιβλιοθήκη, Δημόσιες Βιβλιοθήκες Ρεθύμνου και Αγ. Νικολάου κ.ά.) 

- Οργανώνει σεμινάρια Πληροφοριακής Παιδείας για πλήρη αξιοποίηση πληροφοριακών πηγών καθ 

όλη τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού έτους, για φοιτητές, μεταπτυχιακούς και εξειδικευμένου επιπέδου 

σε συνεργασία με διδάσκοντες σε ειδικές θεματικές ενότητες. 

- Διαθέτει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, τίτλους περιοδικών και e-books  μέσω του καταλόγου. 

- Είναι σημείο διανομής και επιστροφής βιβλίων που χορηγούνται δωρεάν στους φοιτητές μέσω του 

συστήματος διανομής Εύδοξος. 

- Διαθέτει περίπου 89.000 τόμους βιβλίων, περιοδικών και τρέχουσα συλλογή περιοδικών Ελληνικών 

και Ξενόγλωσσων καθώς και  οπτικοακουστικό υλικό. 

- Συνεργάζεται με όλες τις Ελληνικές βιβλιοθήκες, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ακαδημαϊκά 

Ιδρύματα της Κύπρου, Σχολεία και Συλλόγους και προβάλλει το έργο της στην τοπική κοινωνία. 

http://opac.seab.gr/
http://www.heal-link.gr/
http://amelib.seab.gr/
http://ill.lib.ntua.gr/smille/admin/login.php
http://mopab.seab.gr/
http://eskep.ekt.gr/eskep/login
https://apothesis.lib.teicrete.gr/
https://eclass.teicrete.gr/
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6.8 Σχολιάστε την διαθέσιμη υποστήριξη σε: 

- Πληροφοριακά συστήματα και υποδομές 

Το Τμήμα Πληροφορικής της Διοίκησης του ΤΕΙ Κρήτης έχει την ευθύνη της σχεδίασης, ανάπτυξης, 

συντήρησης και υποστήριξης των υποδομών, συστημάτων και υπηρεσιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών του Ιδρύματος καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο των κεντρικών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ όσο 

και των Παραρτημάτων. Βασική προτεραιότητα είναι επίσης η υψηλή διαθεσιμότητα, η καλή λειτουργία 

και η ασφάλεια όλης της Πληροφορικής Υποδομής.  

Επιπλέον, το Τμήμα Πληροφορικής βάσει των αναγκών του Ιδρύματος, των τεχνολογικών εξελίξεων και  

της παρακολούθησης των διεθνών βέλτιστων πρακτικών μελετά, σχεδιάζει και προτείνει την 

αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Πληροφορικής Υποδομής του Ιδρύματος. 

Η Πληροφορική Υποδομή, που περιλαμβάνει τη Δικτυακή Υποδομή, το Κέντρο Δεδομένων, τα 

Πληροφοριακά Συστήματα και τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, παρέχεται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής 

κοινότητας, επιτρέπει την πρόσβαση σε προσωποποιημένες υπηρεσίες, υπολογιστικούς πόρους και 

λογισμικό, ενισχύει και διευκολύνει όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών 

δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.  

Ανθρώπινο δυναμικό 

Στο Τμήμα Πληροφορικής της Διοίκησης του ΤΕΙ Κρήτης συμπεριλαμβανομένου και του Κέντρου 

Ελέγχου και Διαχείρισης Δικτύων εργάζονται 9 μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι. Το προσωπικό του 

Τμήματος Πληροφορικής συνεπικουρείται από μόνιμο διοικητικό προσωπικό της Σχολής 

Εφαρμοσμένων Επιστημών στα Χανιά (2 άτομα) και στο Ρέθυμνο (1 άτομο). Στη διάρκεια του έτους 

κρίθηκε απαραίτητη η ανάθεση εργασιών και σε 3 εξωτερικούς συνεργάτες.  

Αμειβόμενοι φοιτητές και φοιτητές πρακτικής άσκησης προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο τμήμα, 

συμβάλλοντας σημαντικά στο έργο της συντήρησης των Η/Υ και της υποστήριξης των χρηστών. 

Δικτυακή Υποδομή 

Η δικτυακή υποδομή του ΤΕΙ Κρήτης περιλαμβάνει την ενιαία δομημένη καλωδιακή υποδομή, τον 

ενεργό εξοπλισμό και τις βασικές υπηρεσίες του τηλεφωνικού δικτύου και του δικτύου δεδομένων.  

Η σύνδεση με το Διαδίκτυο επιτυγχάνεται μέσω του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) 

με ταχύτητες 1Gbps στο Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά. Στα παρατήματα Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας 

και Σητείας, η σύνδεση γίνεται με διπλές γραμμές ADSL 24Mbps. 

Το δίκτυο κορμού υλοποιείται από πολύτροπες και μονότροπες οπτικές ίνες οι οποίες χρησιμοποιούνται 

για τη διασύνδεση των κτιρίων με τον κεντρικό κατανεμητή. Η λειτουργία του δικτύου κορμού/διανομής 

βασίζεται σε δυο core-switches τεχνολογίας  Gigabit Ethernet (1G,10G). 

Το δίκτυο πρόσβασης απαρτίζεται από μεταγωγείς Ethernet (Fast/Gigabit/10Gigabit) και wireless 

access points (802.11b/g/n). Η ενσύρματη πρόσβαση υλοποιείται από οριζόντια δομημένη καλωδίωση 

κατηγορίας 5e και 6, σύμφωνα με το πρότυπο ΤΙΑ-568-A/TIA-568-C. 

Το δίκτυο φωνής υλοποιείται από τηλεφωνικά κέντρα (συμβατικά, VoIP) εγκατεστημένα σε κάθε σημείο 

παρουσίας του ιδρύματος. Τα τηλεφωνικά κέντρα Ηράκλειου, Ιεράπετρας και Σητείας, έχουν συνδεθεί 

και με το δίκτυο VoIP του ΕΔΕΤ το οποίο προσφέρει δωρεάν τηλεφωνία μεταξύ των ακαδημαϊκών 

ιδρυμάτων. 

Κέντρο δεδομένων 

Το Κέντρο Δεδομένων είναι μια ολοκληρωμένη υποδομή φιλοξενίας πληροφοριακών συστημάτων που 

ακολουθεί σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις (VM, SAN, backup) για την πληρέστερη εκμετάλλευση των 
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υπολογιστικών πόρων και την ασφάλεια των δεδομένων. Η συνολική υποδομή υποστηρίζεται από 

σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) και τροφοδοτείται από γεννήτρια σε περίπτωση εκτάκτων 

καταστάσεων. 

Το κεντρικό μέρος της υποδομής αποτελείται από 3 οπτικά συστήματα αποθήκευσης συνολικής 

ωφέλιμης χωρητικότητας 15 ΤΒ, 2 συστοιχίες εξυπηρετητών στις οποίες έχουν εγκατασταθεί 12 φυσικοί 

εξυπηρετητές και 8 αυτόνομοι φυσικοί εξυπηρετητές για την υποστήριξη εξειδικευμένων υπηρεσιών 

(firewall, VPN  κ.τ.λ.). Η υποδομή αυτή υποστηρίζεται από λογισμικό VMware, Microsoft και Linux. 

 

Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες 

Βασικές Υπηρεσίες  

Το ΤΕΙ Κρήτης παρέχει σε όλα τα μέλη του λογαριασμό χρήστη (Ιδρυματικό λογαριασμό) για πρόσβαση 

σε όλες τις υπηρεσίες με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πιστοποίησης (LDAP, Single- Sign-on,  

Shibboleth)   

Παρέχονται επίσης οι παρακάτω υπηρεσίες: 

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Webmail/E-mail) 

 VPN (Εικονικό Προσωπικό Δίκτυο) 

 Εξυπηρέτηση και φιλοξενία ιστότοπων γενικού περιεχομένου 

 Υποδομή δημιουργίας και φιλοξενίας ιστότοπων ακαδημαϊκών τμημάτων  

 Διαδικτυακή τηλεφωνία (VoIP) 

 Δωρεάν ασύρματη πρόσβαση 

 Περιαγωγή δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως 

(eduroam) 

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

Το ΤΕΙ Κρήτης παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες που υποστηρίζουν και ενισχύουν το διδακτικό έργο: 

 Υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (OpenEclass και Eclass) 

 OpenCourses – Ανοιχτά Μαθήματα 

 Τηλεδιασκέψεις Μαθημάτων 

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 

Για τις διοικητικές ανάγκες του Ιδρύματος έχουν εγκατασταθεί τα παρακάτω συστήματα: 

 Προσωποποιημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες του Ιδρύματος  

 Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης: Ιδρυματικό Καταθετήριο, Πληροφοριακό Σύστημα Βιβλιοθήκης, Σύστημα 

Διαχείρισης Συνεδρίων, Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Περιοδικών 

 Διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης σπουδαστικών θεμάτων (δηλώσεις μαθημάτων, ανανεώσεις 

εγγραφών, αιτήσεις σίτισης, στέγασης), Σύστημα Διαχείρισης Φοιτητικού Μητρώου 

 Συστήματα Υποστήριξης διοικητικών εργασιών: Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και δρομολόγηση 

διοικητικών εγγράφων, Πληροφοριακά συστήματα  υποστήριξης διοικητικών υπηρεσιών, Σύστημα 

Διαχείρισης Αιτημάτων, Σύστημα Διαχείρισης Έργων, Σύστημα Κρατήσεων Αιθουσών, Εφαρμογή 

Διαχείρισης Μετακινήσεων Προσωπικού 
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 Πληροφοριακό Σύστημα Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 

 Άλλες Υπηρεσίες: Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mailing lists, blogs, forums 

Επίσης το Τμήμα Πληροφορικής παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες στην ακαδημαϊκή κοινότητα του 

Ιδρύματος σε συνεργασία με τις αντίστοιχες εταιρείες: Google Apps for Education, Microsoft Office 

365 (για φοιτητές) και χρήση δωρεάν λογισμικού της Microsoft, Oracle Academy Partner. 

 

6.9 Με ποια διαδικασία προσφέρεται στους φοιτητές προσωπική βοήθεια με τη μορφή της ατομικής 

εκπαίδευσης και υποστήριξης; 

Προσφέρεται προσωπική βοήθεια με τη μορφή της ατομικής εκπαίδευσης και υποστήριξης κατά τη 

διάρκεια των πρακτικών ασκήσεων και των εργαστηριακών ασκήσεων. Επίσης όλοι οι διδάσκοντες 

συνεργάζονται σε ατομικό επίπεδο με τους φοιτητές για επίλυση προσωπικών εκπαιδευτικών θεμάτων 

σε προκαθορισμένες ώρες συνεργασίας 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (2009) προβλέπεται ο θεσμός του 

Συμβούλου Καθηγητή, στο πλαίσιο του οποίου ένα η/και περισσότερα μέλη ΕΠ που ορίζονται με 

απόφαση Γ.Σ. των Τμημάτων αναλαμβάνουν, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος, 

να συμβουλεύουν και υποστηρίζουν ιδίως τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολύνεται η 

μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και όλων των φοιτητών που 

χρήζουν ειδικής μέριμνας 

Επιπρόσθετα, στο Σχέδιο του Οργανισμού συνιστώνται οι παρακάτω Θεσμοί στο ΤΕΙ: 

- Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας, με μέλη Καθηγητές και φοιτητές, με σκοπό τη συζήτηση και τη 

διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικά με τη διαβίωση των φοιτητών και τη 

συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας του Ιδρύματος, καθώς και την ορθή 

εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων των συλλογικών οργάνων, τις οποίες υποβάλλει στον Πρόεδρο 

(Πρύτανη) του ΤΕΙ και στο Συμβούλιο του Ιδρύματος. 

- Αυτοτελής μονάδα με την επωνυμία «Συνήγορος του Φοιτητή», με σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ 

φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο 

πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη συμβολή 

στη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. Ο Συνήγορος του Φοιτητή δεν έχει 

αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών, αλλά διερευνά υποθέσεις, 

αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαμεσολαβεί στα αρμόδια Όργανα του 

Ιδρύματος για την επίλυσή τους. 

- Υπηρεσία Υποστήριξης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, με σκοπό την παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών και ψυχολογικής υποστήριξης. Ως προς τους φοιτητές έχει ειδικότερο 

σκοπό: Την υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία, δυσλεξία ή προβλήματα ψυχικής ή σωματικής 

υγείας ή φοιτητών που γενικότερα αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την επιτυχή περάτωση των 

σπουδών τους, αλλά και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς όλους τους φοιτητές με 

σκοπό την ομαλή ένταξή τους στην ανώτατη εκπαίδευση. 

 

6.10 Πώς αντιμετωπίζονται από την Διοίκηση του Ιδρύματος οι σχετικές παρατηρήσεις και συστάσεις 

που διατύπωσαν οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες στις Εκθέσεις Εξωτερικής 

Αξιολόγησης/Πιστοποίησης των επί μέρους ακαδημαϊκών Μονάδων και Προγραμμάτων του 

Ιδρύματος αναφορικά με την εκπαιδευτική υποδομή και υποστήριξη των φοιτητών;  
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Όπως έχει επισημανθεί και σε άλλα σημεία της έκθεσης, το Ίδρυμα μεριμνά για τη συμμόρφωση με τις 

προτάσεις των εξωτερικών αξιολογητών όπου αυτό είναι εφικτό.  

Οι συστάσεις όμως για θέματα υποδομών (αρκετές ακατάλληλες εγκαταστάσεις, ανεπαρκής 

χωρητικότητα αιθουσών, αναγκαιότητα ανανέωσης εξοπλισμού κ.ο.κ.) άπτονται μεν της εκτελεστικής 

αρμοδιότητας του Ιδρύματος, αλλά εξαρτώνται καθοριστικά από τη χρηματοδότηση της Πολιτείας και 

είναι άμεσα συνυφασμένες με πολιτικές αποφάσεις, όπως για τη χρηματοδότηση τον αριθμό των 

εισακτέων, το διορισμός νέου εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, αύξηση του προϋπολογισμού 

επενδύσεων κ.ά.. 

 

6.11 Ποιος είναι και πώς ασκείται ο ρόλος των Σχολών στην κατανομή πόρων προς τα αντίστοιχα 

Τμήματα; 

Το Προεδρικό Συμβούλιο κατανέμει τις διαθέσιμες πιστώσεις στις Σχολές με αλγόριθμο που έχει 

εγκρίνει η Συνέλευση και ο οποίος λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των ενεργών φοιτητών και τη φύση των 

σπουδών της Σχολής. Για την κατανομή πριν από την υλοποίησή της ενημερώνεται η  Συνέλευση και 

έχει τη δυνατότητα διορθωτικών προτάσεων κατά τα τρέχοντα δεδομένα. 

Οι Σχολές στη συνέχεια κατανέμουν του πόρους στα τμήματα για τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες, 

Η κατανομή αυτή λαμβάνει υπόψη της τις τεκμηριωμένες ανάγκες από τα Τμήματα βάσει του 

συνολικότερου στρατηγικού σχεδιασμού σε επίπεδο Σχολής όσο και σε επίπεδο Τμήματος και επιδιώκει 

να ισορροπεί κάθε αίτημα με όλες τις σημαντικές παραμέτρους όπως ο αριθμός των φοιτητών των 

Τμημάτων, κλπ. 

 

7. Πληροφοριακά Συστήματα Καταγραφής και Ανάλυσης Στοιχείων και Δεικτών 
Τα ιδρύματα πρέπει να εγγυώνται την συλογή, ανάλυση και αξιοποίηση έγκυρων πληροφοριών 

για την αποτελεσματική διαχείριση των προγραμμάτων σπουδών όλων των επιπέδων και των 

λοιπών λειτουργιών και δραστηριοτήτων τους. 

7.1 Σχολιάστε εάν διαθέτει το ίδρυμα αξιόπιστα μέσα συλλογής, ανάλυσης και αξιοποίησης έγκυρων 

πληροφοριών σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση των προγραμμάτων σπουδών και των 

λοιπών λειτουργιών και δραστηριοτήτων του. 

H ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών με σκοπό τη συλλογή στοιχείων για την υποστήριξη των δράσεων 

αξιολόγησης στο ΤΕΙ Κρήτης και πιο συγκεκριμένα για την υποβοήθηση ενεργειών της ΜΟ.ΔΙ.Π και 

των ΟΜ.Ε.Α. των Τμημάτων, ξεκίνησε από το 2010. Η ανάπτυξη του συστήματος στηρίχθηκε σε 

προδιαγραφές οι οποίες αφορούν σε τρόπους συλλογής, καταχώρησης, αποθήκευσης και επεξεργασίας 

δεδομένων και σε διαχείριση αποτελεσμάτων για τη σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης. Είναι δε σύμφωνες 

με τις προδιαγραφές της Α.ΔΙ.Π.  Τα αντίστοιχα υποσυστήματα που έχουν αναπτυχθεί για την αξιόπιστη 

συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσφέρουν:  

• Ικανοποίηση των απαιτήσεων της Α.ΔΙ.Π. 

• Ασφαλή εισαγωγή των στοιχείων σε βάσεις δεδομένων. 

• Μαζική διαχείριση ερωτηματολογίων, απογραφικών και ερευνών. 

• Τήρηση ανωνυμίας των χρηστών, όπου απαιτείται. 

• Δυνατότητα ασφαλούς και διαβαθμισμένης πρόσβασης σε εξουσιοδοτημένους χρήστες, όπου είναι 

απαραίτητο.  

• Δυνατότητες άντλησης πρωτογενών δεδομένων από άλλα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα 

του Ιδρύματος (κυρίως το φοιτητολόγιο) με διασύνδεση κυρίως μέσω web services. 

• Λειτουργία μέσω διαδικτύου (web-based). 
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Τα υποσυστήματα χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες: 

• στα υποσυστήματα στήριξης των διαδικασιών των ΟΜ.Ε.Α. των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και 

• στα υποσυστήματα στήριξης των διαδικασιών της ΜΟ.ΔΙ.Π για όλο το Ίδρυμα. 

Υπάρχει επίσης μέριμνα για τακτική λήψη αντιγράφων ασφαλείας και διατήρηση των δεδομένων ανά 

ακαδημαϊκό έτος, ενώ λειτουργεί υπηρεσία αρωγής χρηστών. 

Το σύστημα δεν παραμένει στάτικό, αλλά εξελίσσεται και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες δυνατότητες 

που αφορούν σε εναλλακτικές λύσεις για συλλογή στοιχείων και σε διαλειτουργικότητα με άλλα 

πληροφοριακά συστήματα του Ιδρύματος. 

 

7.2 Πώς παρακολουθούνται, αναλύονται και αξιοποιούνται στοιχεία που αφορούν τον βαθμό 

ικανοποίησης των φοιτητών από το πρόγραμμα σπουδών τους, τον ρυθμό προόδου και επιτυχίας των 

φοιτητών και την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων; 

Για την αξιολόγηση των μαθημάτων έχουν δημιουργηθεί ερωτηματολόγια ανά μάθημα, τα οποία 

συμπληρώνονται από τους φοιτητές κάθε εξάμηνο. Οι απαντήσεις σε κάθε μάθημα καταγράφονται 

αυτόματα σε βάση δεδομένων και γίνεται εξαγωγή αυτών σε αρχείο το οποίο αφού προστεθούν σε αυτό 

βασικά στατιστικά μεγέθη (και σε μορφή γραφημάτων), αποστέλλεται στην ΟΜ.Ε.Α. του τμήματος για 

περαιτέρω στατιστική επεξεργασία και αξιοποίηση. Στοιχεία για την πρόοδο και τον βαθμό επιτυχίας 

των φοιτητών ανά μάθημα συλλέγονται από το Πληροφοριακό Σύστημα του Μητρώου των Φοιτητών 

(φοιτητολόγιο), τα οποία επίσης αποστέλλονται στις ΟΜ.Ε.Α. των Τμημάτων.  

Για την πληροφόρηση πάνω στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων γίνονται δράσεις από 

Γραφείο Διασύνδεσης για συλλογή στοιχείων με αποστολή ερωτηματολογίων σε φορείς της αγοράς και 

κυρίως σε όσους εκπονούν φοιτητές μας τη πρακτική τους άσκηση, σε φορείς αποφοίτων κ.ά.. 

 

7.3 Πώς συλλέγονται και χρησιμοποιούνται κρίσιμοι δείκτες της λειτουργίας του ιδρύματος για την 

επίτευξη των στόχων του, όπως η αποτελεσματικότητα των διδασκόντων, τα στοιχεία της ταυτότητας 

του φοιτητικού πληθυσμού και οι διατιθέμενες εκπαιδευτικές υποδομές και το κόστος τους; 

Η συλλογή σχετικών στοιχείων γίνεται με τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης 

μαθημάτων (από τους φοιτητές), των απογραφικών δελτίων μαθημάτων και των απογραφικών 

διδασκόντων (από μέλη του Ε.Π.). Σε ειδικό υποσύστημα καταγράφονται ποσοτικά στοιχεία και δείκτες 

για τα εκπαιδευτικά Τμήματα και Προγράμματα Σπουδών και συγκεντρώνονται οι δείκτες της 

λειτουργίας των κεντρικών υπηρεσιών του ΤΕΙ Κρήτης. Το συγκεκριμένο υποσύστημα είναι σε συνεχή 

εξέλιξη, καθώς ενσωματώνονται σταδιακά όλες οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις προδιαγραφές της 

ΑΔΙΠ για την online ενημέρωση του. Η υποδομή υποστήριξης ερωτηματολογίων του Πληροφοριακού 

Συστήματος προσφέρει δυνατότητες δημιουργίας παραμετρικών ερωτηματολογίων για την εκπόνηση 

πρόσθετων ερευνών, οι οποίες απευθύνονται στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιδρύματος και αφορούν 

σε αποτιμήσεις των υπηρεσιών του Ιδρύματος. Τέλος, έχει ξεκινήσει η δημιουργία υποσυστήματος για 

την καταγραφή των δημοσιεύσεων των μελών του Ε.Π. του Ιδρύματος. 

Τα δεδομένα αναλύονται από τη ΜΟΔΙΠ, ενημερώνεται η Διοίκηση και εισηγείται στη Συνέλευση λήψη 

διορθωτικών μέτρων. 

 

7.4 Στην συλλογή και ανάλυση των πληροφοριών συμμετέχουν φοιτητές και διδάσκοντες; 
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Στις διαδικασίες συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές, 

συχνά συμμετέχουν αμειβόμενοι φοιτητές εργαστηρίων του Ιδρύματος, οι οποίοι δίνουν επεξηγήσεις 

στους συναδέλφους τους για τον τρόπο συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, πριν ξεκινήσουν αυτές οι 

διαδικασίες. Η συμμετοχή των φοιτητών στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης 

μαθημάτων είναι σχετικά μικρή. Οι σύλλογοι των φοιτητών δεν είναι θετικοί στις διαδικασίες 

αξιολόγησης και ιδιαίτερα στις αρχικές αξιολογήσεις προέβαλαν αρκετά εμπόδια. Τα μέλη του 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού, σε γενικές γραμμές, δεν διάκεινται αρνητικά στη αξιολόγηση. 

Συμπληρώνουν κατά κανόνα τα απογραφικά τους δελτία, διευκολύνουν τις διαδικασίες συμπλήρωσης 

των ερωτηματολογίων από τους φοιτητές και ορισμένα μέλη του Ε.Π. προσφέρουν βοήθεια στις 

ΟΜ.Ε.Α., κυρίως στην συλλογή και την ανάλυση των στοιχείων, όταν τους ζητηθεί. Η εμπλοκή τους 

όμως στις διαδικασίες αξιολόγησης, δεν είναι καθολική και θα πρέπει να βελτιωθεί άμεσα.  

 

7.5 Πώς αναλύονται και αξιοποιούνται τα στοιχεία του συστήματος για την ενεργοποίηση 

βελτιωτικών ενεργειών; 

Τα στοιχεία που συλλέγονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα, αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων του 

Πληροφοριακού Συστήματος όπου υπάρχουν δυνατότητες παραγωγής αναφορών. Η πληροφόρηση που 

προκύπτει από τις αναφορές αποτελεί μέρος της ατζέντας των συνεδριάσεων της ΜΟ.ΔΙ.Π για 

περαιτέρω ανάλυση, λήψη αποφάσεων για βελτίωση των διαδικασιών, προτάσεις προς την ηγεσία και 

για ενημέρωση των ΟΜ.Ε.Α. Τμημάτων και της ακαδημαϊκής κοινότητας γενικότερα. Εξ’ άλλου η 

ΜΟ.ΔΙ.Π ΤΕΙ Κρήτης συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή Δεοντολογίας για την βελτίωση του Κώδικα 

Δεοντολογίας και την Επιστημονική Επιτροπή Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών για την 

αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών. 

Τα δεδομένα αναλύσεων από τη ΜΟΔΙΠ αποτελούν τη βάση σχεδιασμού ενεργειών, οι οποίες σε 

διαβούλευση με τις Σχολές και τα Τμήματα αποσκοπούν στις υποδεικνυόμενες βελτιώσεις. Η 

αποτελεσματικότητα ελέγχεται από τα μέλη της Διοίκησης του ΤΕΙ σε όλα τα επίπεδα. 

 

7.6 Επιδιώκει το ίδρυμα συγκρίσεις με άλλους παρόμοιους οργανισμούς εντός και πέρα από τον  

Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με στόχο την εμβάθυνση  της αυτογνωσίας του 

και την μεθόδευση τρόπων για δυνατή βελτίωση της λειτουργίας του; 

Το ΤΕΙ Κρήτης έχει συνάψει μια σειρά συνεργασιών με ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού για 

εκπόνηση κοινών προγραμμάτων τόσο σε επίπεδο έρευνας και καινοτομίας, όσο και σε εκπαιδευτικό 

επίπεδο (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό). Συμμετέχει επίσης σε σχετικές ενώσεις 

Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων και μέλη του παίρνουν μέρος σε συνέδρια σχετικά με τα ως άνω θέματα. Η 

μέγιστη δυνατή εξωστρέφεια αποτελεί βασική επιδίωξη της ηγεσίας του Ιδρύματος με στόχο την διαρκή 

ενημέρωση σε θέματα ορθών πρακτικών, χάραξης πολιτικών και παρακολούθησης των εξελίξεων στο 

χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι συγκρίσεις με άλλα Ελληνικά και ξένα Ιδρύματα κρίνεται ότι 

δημιουργούν πνεύμα άμιλλας, κινητοποιούν προσπάθειες υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών, 

αναβαθμίζουν την ποιότητα και θέτουν τα θεμέλια της ανάδειξης αριστείας. 

 

 

8. Δημοσιοποίηση 

Τα ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν τακτικά επικαιροποιημένες, σαφείς, ακριβείς, αμερόληπτες 

και αντικειμενικές πληροφορίες, τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές, σχετικά με τις δραστηριότητες 
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και τα προγράμματα σπουδών και τους τίτλους που προσφέρουν. 

8.1 Πώς μεριμνά το ίδρυμα για την δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα προσφερόμενα 

προγράμματα σπουδών, τα προβλεπόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τους τίτλους που παρέχει, τις 

διαδικασίες διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης που χρησιμοποιεί και τις ευκαιρίες μάθησης που 

προσφέρονται στους φοιτητές του;  

Το ΤΕΙ Κρήτης μεριμνά μεθοδικά και πολύπλευρα για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα 

προσφερόμενα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών μέσω του διαδικτύου, της 

ιστοσελίδας του Ιδρύματος αλλά και στην ιστοσελίδα κάθε Σχολής/Τμήματος, στις οποίες είναι 

αναρτημένα τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών, προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά, τα οποία 

περιέχουν τους τίτλους μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα 

που αποκτώνται από το σύνολο του προγράμματος σπουδών, τις πιστωτικές μονάδες, τον τρόπο 

διδασκαλίας κλπ. Σε μεγάλο βαθμό, αποτέλεσμα αυτής της μεθοδικής προσπάθεια είναι η πρόσφατη 

(Μάρτιος 2106) διάκριση του ΤΕΙ Κρήτης στην κατάταξη 4icu.org “University Web Ranking”, στην 

οποία το ΤΕΙ ευρίσκεται πρώτο μεταξύ των ΤΕΙ της Χώρας και 10 μεταξύ όλων των ΑΕΙ 

(Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι προηγείται και των 13 από τα 22 

Πανεπιστήμια της χώρας.  

Το ΤΕΙ Κρήτης οργανώνει ημερίδες και ανοικτές ημέρες για επισκέψεις του ευρύτερου κοινού στις 

Σχολές του ΤΕΙ αλλά και για επίσκεψη εκπαιδευτικών και μαθητών σχολείων μέσης εκπαίδευσης για 

ενημέρωση των μαθητών και μέλη ΕΠ επισκέπτονται σχολεία όταν τους ζητηθεί και παρουσιάζουν τα 

προγράμματα σπουδών των τμημάτων σε ημερίδες που οργανώνει ο τομέας επαγγελματικού 

προσανατολισμού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

8.2 Είναι οι πληροφορίες που αφορούν τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών στο ίδρυμα 

δημοσιοποιημένες στην Αγγλική ή σε άλλες γλώσσες;  

Οι περισσότερες πληροφορίες είναι δημοσιοποιημένες και στην Αγγλική γλώσσα. Εξ άλλου αυτό είναι 

απαραίτητο για τμήματα που φιλοξενούν φοιτητές ERASMUS και το ΤΕΙ Κρήτης έχει δεκάδες τέτοιους 

φοιτητές σε όλα τα τμήματά του. 

 

8.3 Περιλαμβάνονται στις δημοσιοποιημένες πληροφορίες τα βιογραφικά σημειώματα όλων των 

μελών ΔΕΠ/ΕΠ, τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική; 

Υπάρχουν τα βιογραφικά τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική. Η προσέγγιση αυτή ποικίλει από 

Τμήμα σε Τμήμα. Υπάρχουν Τμήματα που έχουν ακολουθήσει σε πρώτο επίπεδο ένα συγκεκριμένο 

τρόπο παρουσίασης (template) και όσοι θέλουν έχουν παραπομπή σε λεπτομερή ιστοσελίδα ενώ σε άλλα 

τμήματα γίνεται παραπομπή στην προσωπική ιστοσελίδα κάθε μέλους ΕΠ. Το σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας της ΜΟΔΙΠ επιδιώκει να εγκαταστήσει σύστημα δημιουργίας ομοιόμορφων βιογραφικών σε 

επίπεδο ιδρύματος 

 

8.4 Έχουν δημοσιοποιηθεί τα Μητρώα των Εξωτερικών Αξιολογητών των προγραμμάτων σπουδών; 

Τα Μητρώα των Εξωτερικών Αξιολογητών των Τμημάτων έχουν δημοσιοποιηθεί και είναι αναρτημένα 

στις κεντρικές ιστοσελίδες των Σχολών του Ιδρύματος. όπως ορίζεται στην παρ. 3α του Αρ. 19 του Ν. 

4009/2011. όπως έχει τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

https://webmail.staff.teicrete.gr/owa/redir.aspx?REF=_7VdGYUChh0iPGK0khsX0kMhkvV2B5vxb_ZkOzBmgSe-PvNI0FrTCAFodHRwOi8vbC5mYWNlYm9vay5jb20vbC5waHA_dT1odHRwJTNBJTJGJTJGNGljdS5vcmclMkYmaD1uQVFITlNpbGw.
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8.5 Περιλαμβάνονται στις δημοσιοποιημένες πληροφορίες οι φορείς απασχόλησης των αποφοίτων 

του ιδρύματος και οι απόψεις τους, καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας του τρέχοντος φοιτητικού 

πληθυσμού τους; 

Δυστυχώς όχι σε όλα τα τμήματα, αυτήν την περίοδο γίνεται προσπάθεια από Γραφείο Διασύνδεσης για 

συλλογή και δημοσίευση τέτοιων στοιχείων. Μια έλλειψη που συμβάλλει αρνητικά σε αυτήν την 

κατεύθυνση είναι η μη ύπαρξη συστήματος ALUMNI, στα 11 από τα 13 Τμήματα του ΤΕΙ. Στα Μητρώα 

Εξωτερικών Αξιολογητών των προγραμμάτων σπουδών περιλαμβάνονται και επαγγελματικοί φορείς 

απασχόλησης των αποφοίτων του ιδρύματος 

Οι απόψεις των φορέων απασχόλησης περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες των τμημάτων, όπως 

καταγράφονται ως απαντήσεις σε ειδικό ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στους φορείς απασχόλησης 

φοιτητών πρακτικής άσκησης 

Τα στοιχεία του τρέχοντος φοιτητικού πληθυσμού των τμημάτων περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες των 

τμημάτων. 

Στη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, όπου εντάσσονται το Γραφείο Διασύνδεσης, το Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης και η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας διατηρούνται βάσεις 

δεδομένων σχετικά με τους φορείς απασχόλησης των αποφοίτων του Ιδρύματος αλλά και των 

τελειόφοιτων, οι οποίοι διεξάγουν την πρακτική τους άσκηση. Επιπρόσθετα διατηρείται βάση 

δεδομένων για τους συμμετέχοντες φοιτητές στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-learning της Μονάδας 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Στην ίδια βάση διατηρούνται στοιχεία αξιολόγησης των 

διαδικασιών τόσο από τους ωφελούμενους εμπλεκόμενους φοιτητές, όσο και από τους συνεργαζόμενους 

φορείς 

 

8.6 Πώς διασφαλίζετε ότι οι πληροφορίες αυτές να είναι σαφείς, ακριβείς, αμερόληπτες, 

αντικειμενικές και εύκολα προσιτές; 

Οι πληροφορίες λαμβάνονται από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΙ. Η ακρίβεια, η σαφήνεια και η 

αντικειμενικότητά τους ελέγχονται μόνο από τους αιτούντες την πληροφορία για να την αναρτήσουν. 

 

8.7 Πώς αντιμετωπίζονται από την Διοίκηση του Ιδρύματος οι σχετικές παρατηρήσεις και συστάσεις 

που διατύπωσαν οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες στις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης/ 

Πιστοποίησης των επί μέρους ακαδημαϊκών Μονάδων και Προγραμμάτων του Ιδρύματος αναφορικά 

με τη δημοσιοποίηση; 

Στις Εξωτερικές Εκθέσεις των Τμημάτων όπου γίνονται παρατηρήσεις και συστάσεις από τους 

εξωτερικούς αξιολογητές, τα ίδια τα Τμήματα προνοούν έτσι ώστε έως την επόμενη Έκθεση Εσωτερικής 

Αξιολόγησης του Τμήματος να έχουν εφαρμοστεί βελτιωτικές κινήσεις και δράσεις επί των 

παρατηρήσεων των Εξωτερικών Αξιολογητών. Η Διοίκηση με αποφάσεις της ζητά από τα τμήματα την 

υλοποίηση των υποδείξεων των αξιολογητών. Αυτές όλες οι βελτιωτικές κινήσεις συμπληρώνονται και 

καταγράφονται και στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος. Οι υποδείξεις που 

σχετίζονται με βελτιώσεις αλλαγές που δεν έχουν οικονομικό κόστος υλοποιούνται άμεσα. Εφόσον 

υπάρχει και οικονομικό κόστος αυτές γίνονται στα πλαίσια της δημοσιονομικής δυνατότητας του 

Ιδρύματος. Οι υποδείξεις που υλοποιούνται αναφέρονται στη επόμενη έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, 

ενημερώνεται η ΜΟΔΙΠ και η Διοίκηση του Ιδρύματος.  

Αναφορικά με τη δημοσιοποίησή τους η Διοίκηση διατηρεί θετική στάση και προτρέπει να 

δημοσιοποιούνται εφόσον:  
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- Σταθερή πολιτική του Ιδρύματος είναι η διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. 

- Οι φοιτητές οι οικογένειές τους και οι υποψήφιοι φοιτητές είναι απαραίτητο να γνωρίζουν την 

ποιότητα σπουδών των Τμημάτων του ΤΕΙ. 

- Οι σημερινοί και υποψήφιοι εργοδότες πτυχιούχων μας επίσης πρέπει να γνωρίζουν όπως και τα 

ΑΕΙ στα οποία ι απόφοιτοί μας προτίθενται να συνεχίσουν τις σπουδές τους. 

- Οι εξωτερικές αξιολογήσεις των Τμημάτων μας ήταν από ιδιαίτερα Ικανοποιητικές έως άριστες. 

 

 

9. Συνεχής παρακολούθηση και περιοδική αναθεώρηση των προγραμμάτων 

Τα ιδρύματα πρέπει να παρακολουθούν και να αναθεωρούν περιοδικά τα προγράμματά τους για να 

διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων τους και η ανταπόκρισή τους στις ανάγκες των φοιτητών και 

της κοινωνίας. Οι αναθεωρήσεις αυτές πρέπει να οδηγούν σε συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων 

όλων των Τμημάτων/Σχολών. Κάθε μεταβολή που σχεδιάζεται ή υιοθετείται πρέπει να 

κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερομένους 

. 

9.1 Με ποιους τρόπους αξιολογείται και αναθεωρείται περιοδικά το περιεχόμενο των προγραμμάτων 

σπουδών; 

Κάθε δύο έτη συζητούνται στην Συνέλευση του Τμήματος οι παρατηρήσεις από τις επικαιροποιημένες 

εκθέσεις αξιολόγησης και αποφασίζονται μέτρα για την αναθεώρηση ή μη του προγράμματος. 

Το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών αξιολογείται: 

- -Από τους φοιτητές/ εκάστου μαθήματος, με βάση τα ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν σε 

εξαμηνιαία βάση. 

- -Από τη Συνέλευση κάθε Τμήματος, κατά την έγκριση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος 

του επόμενου έτους σε ετήσια βάση. 

- -Στις ετήσιες απογραφικές εκθέσεις των Τμημάτων: Από τα παρατιθέμενα στοιχεία προκύπτουν με 

άμεσο ή με έμμεσο τρόπο στοιχεία για την αποδοχή ή τον βαθμό αρτιότητας και ποιότητας 

μαθημάτων/ ευρύτερων γνωστικών πεδίων. 

- -Στην τετραετή έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης κάθε Τμήματος: Με βάση τη συνολική λειτουργία 

του προγράμματος σπουδών του Τμήματος, επισημαίνονται τυχόν ανάγκες τροποποίησης, 

αφαίρεσης ή, αντιθέτως, προσθήκης μαθημάτων/ ευρύτερων γνωστικών πεδίων και υποβάλλονται 

σχετικές προτάσεις. 

- -Στην έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης οι εξωτερικοί αξιολογητές προβαίνουν σε συνολική εκτίμηση 

του προγράμματος σπουδών και υποβάλλουν προτάσεις για τροποποίηση, απάλειψη ή, αντιθέτως, 

προσθήκη μαθημάτων / ευρύτερων γνωστικών πεδίων. 

Το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών αναθεωρείται περιοδικά, με βάση τις ανωτέρω 

αξιολογήσεις .Οι διαδικασίες που ακολουθούνται περιγράφονται στο θεσμικό πλαίσιο Ν4009/2011 

(άρθρο 32) & 4076/2012 (άρθρα 70-72) και τις νεότερες οδηγίες της ΑΔΙΠ (Έγγραφο με θέμα 

«Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών» 1398/8-5-2014). Η εξειδίκευση της διαδικασίας 

η όποια εφαρμόζεται στο ΤΕΙ Κρήτης έχει παρουσιαστεί αναλυτικά σε προηγούμενη ενότητα του 

παρόντος ερωτηματολογίου. 
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9.2 Πώς λαμβάνεται υπόψη στις αναθεωρήσεις η πρόσφατη έρευνα της συγκεκριμένης επιστήμης, οι 

μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας και οι προσδοκίες, οι ανάγκες και η ικανοποίηση των 

φοιτητών από το πρόγραμμα, ώστε να είναι συνεχώς επικαιροποιημένο και να δημιουργεί 

υποστηρικτικό και αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον για τους φοιτητές; 

 Τα μέλη του Εκπαιδευτικού/ Ερευνητικού Προσωπικού των Τμημάτων του ΤΕΙ, με την υψηλή κατά 

μέσο όρο ερευνητική τους επίδοση,  παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις της Επιστήμης και της 

Τεχνολογίας και συνεπώς έχουν τη δυνατότητα να τις εντάσσουν άμεσα στη διδασκαλία τους και να 

προτείνουν στις ανά διαστήματα αναθεωρήσεις των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων τους, 

τροποποιήσεις του περιεχομένου ήδη διδασκομένων μαθημάτων ή και την εισαγωγή νέων 

μαθημάτων. 

 -Οι μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας αλλά και οι προσδοκίες, οι ανάγκες και η ικανοποίηση 

των φοιτητών από το πρόγραμμα αποτυπώνονται στις αναθεωρήσεις των προγραμμάτων σπουδών 

εφόσον οι προσδοκίες αυτές διαβιβάζονται στα Τμήματα και τις Σχολές από τους τους φοιτητές 

αλλά και ερμηνεύονται από τις Επιτροπές Προγραμμάτων Σπουδών με βάση τις ποικίλες διαθέσιμες 

πληροφορίες. 

 Οι σπουδές στο ΤΕΙ Κρήτης, λόγω του εφαρμοσμένου χαρακτήρα τους, έχουν μια σημαντική 

ιδιαιτερότητα καθόσον περ. 50% του προγράμματος σπουδών αφορά στην εργαστηριακή άσκηση 

των φοιτητών. Η εξέλιξη του περιεχομένου των εργαστηριακών ασκήσεων γίνεται σε σταθερή βάση 

ανεξάρτητα από την αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών γιατί είναι απαραίτητο η 

εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών να ακολουθεί την εξέλιξη της τεχνολογίας. Και αυτό γίνεται τι 

περισσότερες φορές με την πρωτοβουλία των μελών Ε.Π., παρά την οικονομική στενότητα του 

Ιδρύματος και του χαμηλού προϋπολογισμού ο οποίος διατίθεται για την αναμόρφωση των 

υποδομών και για λειτουργικές/ εκπαιδευτικές δαπάνες. 

 Σημαντική είναι η δημιουργία και θεσμοθέτηση των 29 νέων ερευνητικών εργαστηρίων στο ΤΕΙ, 

στα οποία θα δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές να απασχοληθούν και να γνωρίσουν 

από κοντά τις εξελίξεις σε τομείς οι όποιοι δεν καλύπτονται το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 

που παρακολουθούν. 

 Επίσης ιδιαίτερα σημαντική είναι η υποδομή για χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(eclass κλπ). 

 Σε πολύ μεγάλο βαθμό επίσης συμβάλλουν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες ακαδημαϊκών σπουδών και 

επαγγελματικής αποκατάστασης. 

 Επισημαίνεται και πάλι η υψηλή σημασία που έχουν τα οργανωμένα προγράμματα και διμερείς 

συμφωνίες με ευρωπαϊκά και άλλα ξένα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα για ανταλλαγή 

φοιτητών, διδακτικού προσωπικού και νέων ερευνητών. 

Επιγραμματικά, για την αναθεώρηση του προγράμματος λαμβάνονται υπ’ όψη οι παρατηρήσεις/ 

υποδείξεις 

- Της ΑΔΙΠ 

- Της ΜΟΔΙΠ 

- Των ΟΜΕΑ 

- Των καθηγητών 

- Των φοιτητών 

- Των αποφοίτων 
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- Των ενδιαφερομένων από την αγορά εργασίας 

Καθώς και οι εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήμης διεθνώς, όπως και οι βέλτιστες πρακτικές 

των αντίστοιχων προγραμμάτων ξένων Πανεπιστημίων. 

 

9.3 Με ποια διαδικασία οι αναθεωρήσεις λαμβάνουν υπόψη το φόρτο εργασίας των φοιτητών και τον 

ρυθμό προόδου των ενεργών φοιτητών και ολοκλήρωσης των σπουδών τους;  

Τα Προγράμματα Σπουδών λαμβάνουν υπόψη τους το φόρτο εργασίας των φοιτητών, διότι 

συντάσσονται βάσει της Υ.Α. Φ5/89656/Β3/13-8-2007 (Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και 

Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων) και του Ν.3374/2005. 

Στο παραπάνω νομικό πλαίσιο αναφέρεται ρητά ότι κάθε Πιστωτική Μονάδα αντιστοιχεί σε 25-30 ώρες 

φόρτου εργασίας του φοιτητή, για την κατάρτιση του προγράμματος. Ο φόρτος εργασίας υπολογίζεται σε 

κάθε μάθημα τριπλάσιος του χρόνου θεωρητικής διδασκαλίας και ίσος προς το χρόνο εργαστηριακής 

διδασκαλίας. 

Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των σπουδών από ένα μέρος των φοιτητών απασχολεί σοβαρά τα 

Τμήματα και τις Γενικές τους Συνελεύσεις. Επίσης και η Συνέλευση του ΤΕΙ συχνά ασχολείται με το 

θέμα. Το θέμα αυτό δεν φαίνεται σε πρώτη προσέγγιση να σχετίζεται με αριθμό μαθημάτων ή το φόρτο 

εργασίας, αλλά συχνά για ένα τουλάχιστον μέρος των φοιτητών αποδίδεται στο χαμηλό γνωσιακό 

επίπεδο που φέρουν από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επίσης η οικονομική κρίση φαίνεται να παίζει 

ένα σημαντικό ρόλο επειδή πολλοί φοιτητές μας είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται. Σε κάθε περίπτωση 

η Διοίκηση του Ιδρύματος και τα Τμήματα συζητούν σοβαρά την παράμετρο καθυστέρησης των 

σπουδών η οποία θα πρέπει να εξετασθεί κατά πόσον οφείλεται σε παραμέτρους του προγράμματος 

σπουδών, όπως ο φόρτος εργασίας, που μπορούν να αλλάξουν χωρίς να ελαττωθούν τα μαθησιακά 

αποτελέσματα. 

 

9.4 Πώς λαμβάνεται υπόψη στις αναθεωρήσεις η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αξιολόγησης 

των φοιτητών και η καταλληλότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος και των υποστηρικτικών 

υπηρεσιών σε σχέση με το πρόγραμμα; 

Όπως προαναφέρθηκε, με τις διαδικασίες αξιολόγησης των φοιτητών και τις σχετικές παρατηρήσεις 

τους κατά την αξιολόγηση ασχολούνται οι Τομείς, οι συνελεύσεις των Τμημάτων και τελικά η Συνέλευση 

ΤΕΙ (Σύγκλητο) με εισηγήσεις του αρμοδίου Αναπλ. Πρύτανη.   

Κρίνεται ότι η υλοποίηση του Προγράμματος θα πρέπει να υποστηρίζεται από κατάλληλες υπηρεσίες για 

τους φοιτητές, μέσα σε ένα περιβάλλον ευνοϊκό για διδασκαλία και μάθηση. Για τις δύο αυτές 

παραμέτρους συμβάλλουν και πάλι ο Τομέας και το Τμήμα, αλλά και η Σχολή. Για διορθωτικές 

ενέργειες, όπως αυτές προκύπτουν ως ανάγκη από τις Αξιολογήσεις, παρεμβάσεις κάνουν στο ανώτατο 

επίπεδο οι Αναπληρωτές Πρόεδροι για βελτίωση όλων των συντεινόντων παραγόντων: Χώροι μελέτης 

και αναμονής των φοιτητών, δίκτυα, αναγνωστήρια και βιβλιοθήκες, γραμματείες, ανοικτά εργαστήρια, 

σύμβουλοι φοιτητών κ.ά. 

 

9.5 Πώς προβλέπεται να συμμετέχουν οι φοιτητές και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς στην 

αναθεώρηση των προγραμμάτων; 

Σύμφωνα με τον Ν. 4009/11, οι φοιτητές μετέχουν με εκπροσώπους τους στα αρμόδια όργανα για την 

αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών, δηλαδή τη Συνέλευση Τμήματος, την τη Διεύθυνση Σχολής 

και τη Συνέλευση ΤΕΙ. Επομένως έχουν τη δυνατότητα να διατυπώνουν τις απόψεις τους και να 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης  
 

 

 

Έκδοση 4
η
 Μάρτιος 2016 – Μέρος Α 

172 

λαμβάνουν μέρος στη διαμόρφωση των υπό αναθεώρηση προγραμμάτων. Επιπλέον, είναι δυνατή η 

συμμετοχή των φοιτητών όπως κατ’ επανάληψη στο παρελθόν, και σε προπαρασκευαστικές επιτροπές 

αναθεώρησης προγραμμάτων σπουδών. 

Το ίδιο συμβαίνει με άλλες κατηγορίες προσωπικού των ΑΕΙ, όπως αυτές των ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ. 

Η γενική κατεύθυνση του Ιδρύματος ασφαλώς είναι να υπάρχουν διαβουλεύσεις της επιτροπής 

προγράμματος σπουδών με φορείς της αγοράς (συναφούς γνωστικού αντικειμένου κάθε φορά), ώστε να 

εισακούονται οι τυχόν ανάγκες τους ή οι συμβουλές τους ως προς τα Προγράμματα Σπουδών. 

 

9.6 Ποιος είναι συγκεκριμένα ο ρόλος των Σχολών στη διαδικασία των αναθεωρήσεων; 

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 4009/2011 και το άρθρο 8 παρ. 1 περιπτ. γ' και δ' του 

Εσωτερικού Κανονισμού του ΤΕΙ, το κατά την παράγραφο 1 περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών 

καταρτίζεται από ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) Καθηγητές της 

Σχολής του οικείου γνωστικού πεδίου και συγκροτείται από τον Διευθυντή Σχολής και, εφόσον δεν 

πρόκειται για νέο πρόγραμμα σπουδών, τον Πρόεδρο του Τμήματος ή, σε περίπτωση συνεργασίας των 

Σχολών του ΤΕΙ, από τους Διευθυντές των Σχολών. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών 

εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ, ύστερα από εισήγηση της ή των Διευθύνσεων των Σχολών και 

σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του ΤΕΙ. Το ΤΕΙ Κρήτης έχει παραπέρα εξειδικεύσει αυτή της 

διαδικασία όπως έχει αναλυτικά παρουσιαστεί σε προηγούμενη ενότητα. 

Ο ρόλος των Σχολών είναι σημαντικός αφού εκείνες εισηγούνται το περιεχόμενο του προγράμματος 

Σπουδών των οικείων τους Τμημάτων. 

 

 

10. Περιοδική εξωτερική αξιολόγηση  

Τα ιδρύματα πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδική εξωτερική αξιολόγηση σύμφωνα με τις 

ευρωπαϊκές αρχές ΔΠ. 

 

Το ΤΕΙ Κρήτης δεν έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα σε εξωτερική αξιολόγηση Ιδρύματος. Επιδίωξή του 

είναι αυτή να γίνονται με τη μεγαλύτερη προβλεπόμενη συχνότητα αλλά και με τις προϋποθέσεις που θα 

της δίδουν εγκυρότητα και αξία. 

 

10.1 Με ποια διαδικασία αντιμετωπίζει το Ίδρυμα τις παρατηρήσεις της Εξωτερικής Αξιολόγησης 

του Ιδρύματος; 

Πολιτική του Ιδρύματος είναι να τις μετατρέπει άμεσα σε δράσεις βελτιώσεων των οποίων την 

αποτελεσματικότητα θα παρακολουθεί στενά. 

 

10.2 Σε ποιο βαθμό/ποσοστό έχουν γίνει αποδεκτές οι παρατηρήσεις της τελευταίας Αξιολόγησης του 

Ιδρύματος; 

Δεν έχει υπάρξει ακόμη Εξωτερική Αξιoλόγηση 
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10.3 Πώς πιστοποιείται η πρόοδος που επιτεύχθηκε μετά την τελευταία εξωτερική αξιολόγηση; 

Παραθέστε χρονοδιάγραμμα σχετικών δράσεων. 

-  

 

10.4 Με ποιο τρόπο παρακολουθείται η εφαρμογή σχεδίων των Τμημάτων για κάλυψη τυχόν 

παρατηρήσεων της εξωτερικής τους αξιολόγησης και της πιστοποίησης των προγραμμάτων τους; 

- Η εφαρμογή σχεδίων των τμημάτων για κάλυψη τυχόν παρατηρήσεων της εξωτερικής τους 

αξιολόγησης παρακολουθείται από τις ΟΜΕΑ και τη ΜΟΔΙΠ, ο οποία αναφέρεται δια του 

αρμοδίου Αναπλ. Πρύτανη στη Συνέλευση (Σύγκλητο). 

- Τα σχέδια επιμελούνται οι ΟΜΕΑ, εγκρίνονται από τις ΕΣ των οικείων τμημάτων και υποβάλλονται 

στη ΜΟΔΙΠ. 

- Στην ετήσια έκθεση ποιότητας του τμήματος καταγράφονται και σχολιάζονται τα θετικά και 

αρνητικά σημεία που αφορούν στις διορθωτικές/βελτιωτικές ενέργειες. 

- Η ΜΟΔΙΠ παρακολουθεί τις διορθωτικές/βελτιωτικές ενέργειες και προχωρεί στις απαραίτητες 

προτάσεις προς τις Μονάδες και τη Διοίκηση όταν αυτές δεν υλοποιούνται ικανοποιητικά. 

 

10.5 Ποιος είναι ο ρόλος των Σχολών στην προηγούμενη διαδικασία; 

Οι Σχολές έχουν ελεγκτικό, συμβουλευτικό και συντονιστικό ρόλο (για διατμηματικά θέματα) στις 

διαδικασίες αξιολόγησης και εφαρμογής των σχεδίων των Τμημάτων. 

Γενική παρατήρηση: τα θέματα που θίγονται στα ερωτήματα 10.1 έως 10.5 θα καλύπτονται εν μέρει από 

τη εφαρμογή του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας. 

 

 

 

 

 


