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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η έκθεση αυτοαξιολόγησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 

αποτελεί μια προσπάθεια συστηματικής καταγραφής του δυναμικού του 

Πανεπιστημίου μας (ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές, κ.λπ.), αλλά και των αδυναμιών 

– ελλείψεων του. Οι αρχές και οι κατευθύνσεις που ακολουθήθηκαν στην σύνταξη της 

παρούσας έκθεσης είναι αυτές της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 

Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), όπως αυτές διαμορφώθηκαν με 

γνώμονα τόσο το θεσμικό – κανονιστικό πλαίσιο του Δ.Π.Θ., όσο και τις σχετικές 

συζητήσεις με τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με τα παραπάνω η 

διαδικασία για την διασφάλιση της Ποιότητας των σπουδών στο Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης έχει ως στόχο την τεκμηρίωση για την ανάπτυξη της ποιότητας 

στην ακαδημαϊκή κοινότητα, τη μετάδοση της γνώσης με αποδοτική διδασκαλία και 

την παραγωγή νέας γνώσης υψηλής στάθμης, με καινοτόμο και ανταγωνιστική έρευνα, 

χωρίς ωστόσο να αγνοούνται και να υποβαθμίζονται οι υπόλοιπες συνιστώσες των 

δράσεων του Πανεπιστημίου όπως η κοινωνική του προσφορά.  

Η διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας στη παρούσα έκθεση αποσκοπεί στην 

καταγραφή, αποτίμηση και ταξινόμηση όλου του έργου που παράγεται στο 

πανεπιστήμιό μας, με στόχο τη διαμόρφωση εισηγήσεων - προτάσεων και λήψη 

μέτρων για την ικανοποίηση των παραπάνω στόχων. Στους στόχους της ΜΟ.ΔΙ.Π. 

επίσης περιλαμβάνονται η τεκμηρίωση, μέσω συγκριτικών στοιχείων, των επιδόσεων 

της πανεπιστημιακής κοινότητας στο σύνολο της, αλλά και σε επί μέρους ακαδημαϊκές 

μονάδες, καθώς και ο εντοπισμός των αδυναμιών τους και η εκπόνηση σχεδίων και 

προτάσεων προς τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος, σχετικά με δράσεις βελτίωσης της 

ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου και των άλλων πανεπιστημιακών 

υπηρεσιών.  

 Τα στοιχεία της έκθεσης αυτής αντλήθηκαν από τις ετήσιες εκθέσεις 

εσωτερικής αξιολόγησης των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων και από αντίστοιχα 

στοιχεία και εκθέσεις των υπηρεσιών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 
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I. ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΕΙ: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  

ΕΔΡΑ: Κομοτηνή  

Αριθμός Σχολών: 8  

Συνολικός Αριθμός Τμημάτων: 18 

Συνολικός Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: 28 

Αριθμός Φοιτητών: 23.687 

Πλήθος χωρικών ενοτήτων των ακαδημαϊκών εγκαταστάσεων του ΑΕΙ (campuses): 9 
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  Iα. ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

Ακαδημαϊκό έτος Έτος 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

1. Συνολικός αριθμός 

μελών ΔΕΠ/ΕΠ 
608 583 585 576 591 573 541 

2. Συνολικός αριθμός 

λοιπών 

διδασκόντων σε  

ισοδύναμο 

πλήρους 

απασχόλησης 

3 36 38,5 63 85 90 99,81 

3. Συνολικός αριθμός 

διοικητικών 

υπαλλήλων 

252 258 274 282 321 319 336 

4. Συνολικός αριθμός 

εργαστηριακού και 

λοιπού τεχνικού 

προσωπικού 

84 112 126 141 147 210 213 

5. Συνολικός αριθμός 

προπτυχιακών 

φοιτητών σε 

κανονικά έτη 

φοίτησης (ν+2) 

18.218 17.480 16.015 15.657 12.457* 12.405* 12.331* 

6. Προσφερόμενες 

από το Ίδρυμα 

θέσεις  στις 

πανελλαδικές 

(συνολικός 

αριθμός) 

3.115 3.515 3.545 3.930 3.920 3.620 2.925 

7. Συνολικός αριθμός 

νεοεισερχομένων 

στο Ίδρυμα 

φοιτητών (όλων 

των κατηγοριών) 

3.304 3.654 3.331 3.186 3.227 3.038 2.308 

8. Συνολικός αριθμός 

εγγεγραμμένων 

προπτυχιακών 

φοιτητών 

21.522 19.451 18.984 18.525 20.007 19.064 18.707 

9. Συνολικός αριθμός 

αποφοίτων του 

Ιδρύματος 

2.552 2.345 2.230 2.089 2.030 - - 

10.  Προσφερόμενες 

από το Ίδρυμα 

θέσεις σε ΠΜΣ 

(συνολικός 

735 730 684 704 704 684 775 



6 

 

αριθμός) 

11.  Συνολικός 

αριθμός αιτήσεων  

για ΠΜΣ 

1.389 1.393 1.059 1.596 1.686 1.240 1.346 

12. Συνολικός αριθμός 

διδακτορικών 

φοιτητών 

2.066 1.625 1.581 1.464 1.338 1.613 1.613 

13. Συνολικό ύψος 

προϋπολογισμού 

(€) 

10.640.000 12.600.000 14.328.200 15.410.000 16.816.000 15.800.000 15.215.000 

14. Συνολικό ύψος 

Προγράμματος 

Δημοσίων 

Επενδύσεων (€) 

6.135.436 12.972.427 6.347.637 1.884.304 4.387.838 6.998.103 11.416.191 

15. Συνολικό ύψος 

προϋπολογισμού 

ΕΛΚΕ (€) 

6.105.000 6.000.000 5.871.000 5.871.000 5.995.000 6.546.512 1.505.000 

16. Σύνολο 

Ερευνητικών και 

Αναπτυξιακών 

Κονδυλίων 

81.715.025 64.996.895 61.116.147 42.706.065 38.487.898 65.044.670 59.276.353 

17. Ελάχιστος αριθμός 

Τμημάτων ανά 

Σχολή 

1 1 1 1 1 1 1 

18. Ελάχιστος αριθμός  

Τμημάτων ανά 

χωρική ενότητα  

2 2 2 2 2 2 2 

   

* Τα στοιχεία αφορούν στον αριθμό κανονικής φοίτησης ν 
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Ιβ. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 

Α. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 
 

 

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

 Ποια ήταν η σύνθεση της ΜΟΔΙΠ; 

 

Η Μονάδα Διασφάλιση της Ποιότητας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΜΟ.ΔΙ.Π./Δ.Π.Θ.) 

ορίσθηκε για πρώτη φορά με την με αριθμό A5814/18-2-2008 απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής 

Σύνθεσης σε εφαρμογή του Νόμου 3374/2005 (άρθρο 2 παρ.4), με την ακόλουθη σύνθεση: 

1. Τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Δ.Π.Θ. Καθηγητή  κ. 

Αθανάσιο Καραμπίνη, ως Πρόεδρο. 

2. Τον Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, κ. Μιλτιάδη Λαζαρίδη.  

3. Τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νομικής, κ. Ιωάννη Μπέκα.  

4. Τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών, κ. Γεώργιο Κυριακού.  

5. Τον κοινό εκπρόσωπο του λοιπού Επιστημονικού και Διοικητικού Προσωπικού, κ. Σταύρο 

Τσάγκο, ως τακτικό μέλος και τον κ. Αθανάσιο Καρατζίνη, ως αναπληρωματικό μέλος.  

6. Τον εκπρόσωπο των Προπτυχιακών Φοιτητών κ. Νικόλαο Τοπαλίδη.  

7. Τον εκπρόσωπο των Μεταπτυχιακών Φοιτητών κ. Πρόδρομο Λαφτσίδη. 

Σύμφωνα με την με αριθμό Α 5768/11-4-2011 απόφαση της Συγκλήτου, ορίστηκε ως Πρόεδρος της 

ΜΟ.ΔΙ.Π. ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Δ.Π.Θ., Καθηγητής κ. 

Αλέξανδρος Κορτσάρης, ενώ με  την με αριθμό Α 6614/16-7-2012 [αρ. απόφασης 32/655/5-7-2012 

(θέμα Ε1)] απόφαση της Συγκλήτου, η σύνθεση της ΜΟ.ΔΙ.Π./Δ.Π.Θ. από 2012 έως 2014 

τροποποιήθηκε ως εξής: 

1. Γεώργιος Κώστα, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού, Αντιπρύτανης Φοιτητικών Θεμάτων και Εξωτερικών Υποθέσεων του Δ.Π.Θ., ως 

Πρόεδρος 

2. Αθανάσιος Καραμπίνης, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ.. 

3. Μιλτιάδης Λαζαρίδης, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ..  

4. Νικόλαος Αγγελούσης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 

και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ.. 

5. Ιωάννης Μπέκας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ..  

6. Σπυρίδων Κουτρούμπας, Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ.. 

Με την αρ. πρωτ. Α 118/10-9-2014 ανακοινοποιημένη στο ορθό στις 19 Σεπτεμβρίου 2014 απόφαση 

του Πρύτανη, περί ορισμού Αναπληρωτών Πρυτάνεων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, μεταβιβάστηκε 

η αρμοδιότητα του Προέδρου της ΜΟ.ΔΙ.Π. στον Αναπληρωτή Πρύτανη Φοιτητικών Θεμάτων και 

Εξωτερικών Υποθέσεων του Δ.Π.Θ., Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Νικόλαο Αγγελούση. 

Στη συνέχεια στην αρ. 20/23-9-2014 συνεδρίαση του Συμβουλίου του Δ.Π.Θ. έγινε τροποποίηση της 

αρ. Α 6614/16-7-2012 απόφασης της Συγκλήτου και συγκροτήθηκε η ΜΟ.ΔΙ.Π. ως εξής: 

1. Νικόλαος Αγγελούσης, Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικών Θεμάτων και Εξωτερικών 

Υποθέσεων του Δ.Π.Θ., Αναπληρωτής Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ, Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π.. 

2. Μιλτιάδης Λαζαρίδης, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής, Μέλος και Επιστημονικά 

Υπεύθυνος του Έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π.  
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3. Σπυρίδων Κουτρούμπας, Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ.. 

4. Ιωάννης Μπέκας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ..  

5. Ρεκαλίδου Γαλήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης 

στην Προσχολική Ηλικία. 

6. Προφυλλίδης Βασίλειος, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. 

Επίσης, ως μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π., ορίζονται από τους οικείους συλλόγους τους, οι εξής: 

1. Ένας εκπρόσωπος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. (Δεν έχει οριστεί) 

2. Ένας εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. (Δεν έχει οριστεί) 

3. Ένας εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π. (Δεν έχει οριστεί) 

4. Ένας εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού. (Δεν έχει οριστεί) 

5. Ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών του Δ.Π.Θ.. (Δεν έχει οριστεί) 

6. Ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων του Δ.Π.Θ.. 

(Δεν έχει οριστεί) 

Με το αρ. πρωτ. Α 349/25-9-2014 έγγραφο του Συμβουλίου απεστάλη το απόσπασμα πρακτικού της 

παραπάνω συνεδρίασης  προς τη ΜΟ.ΔΙ.Π. και τις υπηρεσίες του Δ.Π.Θ. 

Επιπλέον, στην ΜΟ.ΔΙ.Π./Δ.Π.Θ. περιλαμβάνονται και τα μέλη της Ομάδας του Έργου "ΜΟ.ΔΙ.Π. - 

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας των εκπαιδευτικών, ερευνητικών δραστηριοτήτων και των 

υπηρεσιών και υποδομών του Δ.Π.Θ." (ΣΔΠ-Δ.Π.Θ.), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΚΔΙΒΙΜ), Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, στον Άξονα 

Προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες εξόδου», το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2010.   

Στο έργο της ΜΟ.ΔΙ.Π./Δ.Π.Θ. απασχολούνται συνολικά πέντε (5) εξωτερικοί συνεργάτες με τις 

ακόλουθες αρμοδιότητες: 

1. Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης: 

1.1: Μελέτη πρακτικών διασφάλισης της ποιότητας, απεικόνισης αναγκών και την μέθοδο διασφάλισης 

ποιότητας - 1.2 : Ολοκληρωμένο Σύστημα Αξιολόγησης 

2. Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος: 

2.1 : Πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ - 2.2 : Εξοπλισμός - 2.3 : Άδεια χρήσης λογισμικού 

λειτουργικού συστήματος - 2.4 : Βάσεις Δεδομένων 

3. Υποστήριξη του έργου των ΟΜΕΑ: 

3.1 : Αρχειοθετημένο Υλικό 

4. Προβολή /Δημοσιότητα: Περιλαμβάνονται δράσεις προβολής & δημοσιότητας. 

4.1 : Ιστοσελίδα - 4.2 : Ημερίδα – υλικό δημοσιότητας 

 

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

 

Τα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π./Δ.Π.Θ. συνεργάσθηκαν κατ' αρχάς με τα μέλη της ομάδας του Έργου 

"ΜΟ.ΔΙ.Π. - Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας των εκπαιδευτικών, ερευνητικών δραστηριοτήτων και 

των υπηρεσιών και υποδομών του Δ.Π.Θ." (ΣΔΠ-Δ.Π.Θ.) καθώς και με: 

- Προέδρους και μέλη των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) των Τμημάτων του 

Ιδρύματος 

- Κοσμήτορες και Προέδρους των ακαδημαϊκών μονάδων (Σχολών και Τμημάτων) του 



9 

 

Ιδρύματος 

- Γραμματείες Τμημάτων και Κοσμητειών 

- Προϊσταμένους και υπαλλήλους διοικητικών μονάδων του Ιδρύματος (Διευθύνσεις, Τμήματα, 

Ανεξάρτητα Τμήματα) 

- Προϊσταμένους και υπαλλήλους αυτοτελών μονάδων του Ιδρύματος (Ε.Λ.Κ.Ε., Δ.Α.ΣΤ.Α., 

Υπολογιστικό Κέντρο, κ.λπ.). 

- Προϊσταμένους και υπαλλήλους της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των Παραρτημάτων της. 

- Φοιτητές του Προπτυχιακού, Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Κύκλου Σπουδών. 

Επισημαίνεται ότι επιδείχθηκε από όλους μεγάλη διάθεση συνεργασίας, προσφοράς και ενημέρωσης 

και υπήρξε ανταπόκριση στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, με βάση το διαθέσιμο προσωπικό και τις 

υποδομές του Ιδρύματος. Επιπλέον, βαθμιαία, κατά τη διάρκεια της συνεργασίας αναπτύχθηκε και 

ενισχύθηκε ένας πολιτισμός ποιότητας στο Ίδρυμα χάρη στον οποίο υπερνικήθηκαν αρκετές από τις 

δυσκολίες που προέκυψαν. 

 

 Ποιες πηγές και διαδικασίες χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών;  

 

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω πηγές: 

- Το πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ 

- Το σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας των Τμημάτων  

- Το σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Έργων του Ε.Λ.Κ.Ε.   

- Οι Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των Τμημάτων 

- Οι Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων  

- Οι Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων  

- Η Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Ιδρύματος για την περίοδο 2006-2010 και 2010-2012   

- Ψηφιακά αρχεία των ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων του Ιδρύματος 

Η διαδικασία για την άντληση των πληροφοριών είχε ως εξής: 

 

Α. Συλλογή δεδομένων 

Με βάση το πρότυπο της Α.ΔΙ.Π., τροποποιήθηκαν οι Πίνακες του εσωτερικού προτύπου της Ετήσιας 

Εσωτερικής Έκθεσης των Τμημάτων, ώστε να συμπεριληφθούν στο νέο εσωτερικό πρότυπο και νέα 

στοιχεία που ζητούνταν από το πρότυπο της Α.ΔΙ.Π. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ελάχιστη δυνατή 

επιπλέον όχληση των Τμημάτων, τα νέα πρότυπα Εσωτερικών Εκθέσεων στάλθηκαν στα Τμήματα του 

Ιδρύματος προσυμπληρωμένα με τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα στη ΜΟ.ΔΙ.Π. από προηγούμενες 

περιόδους. Παράλληλα τροποποιήθηκαν οι οδηγίες για τη συμπλήρωση των νέων Πινάκων και οι 

επεξηγήσεις για τη συμπλήρωση των κελιών της ψηφιακής φόρμας ώστε να ανταποκρίνονται στο νέο 

πρότυπο. Οι νέες ψηφιακές φόρμες διαβιβάστηκαν στα Τμήματα ώστε να συμπληρωθούν με τα 

επιπλέον απαιτούμενα στοιχεία, εντός συγκεκριμένων προθεσμιών. Παρά τις ενέργειες περιοδικής 

υπενθύμισης των Προέδρων των ΟΜ.Ε.Α. των Τμημάτων παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις οι οποίες 

οφείλονταν στην αδυναμία των πληροφοριακών συστημάτων που αποτέλεσαν τις πηγές πληροφόρησης 

ώστε να παρέχουν με αυτοματοποιημένο τρόπο το σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών, σε 

συνδυασμό με το μειωμένο διοικητικό προσωπικό των Γραμματειών των Τμημάτων και της 

συνακόλουθης καθυστέρησης λόγω χειροκίνητων υπολογισμών από τα έντυπα αρχεία.  Όλη η 

διαδικασία έλαβε χώρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των 

Τμημάτων ελεγχόντουσαν από τους εξωτερικούς συνεργάτες της ΜΟ.ΔΙ.Π. και αν χρειαζόντουσαν 

διορθώσεις διαβιβάζονταν εκ νέου στα Τμήματα με παράλληλη ηλεκτρονική και προφορική 
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επικοινωνία ώστε να τροποποιηθούν με το βέλτιστο και ταχύτερο τρόπο. 

Με ανάλογη διαδικασία διαμορφώθηκαν νέοι Πίνακες-Φόρμες συλλογής δεδομένων για τις διοικητικές 

μονάδες του Ιδρύματος, με τρόπο που να συμφωνούν με την παρούσα διοικητική διάρθρωση του 

Ιδρύματος.  

Επιπλέον, συλλέχθηκαν από τις υπόλοιπες πηγές άντλησης πληροφοριών με ενέργειες των αρμοδίων 

υπαλλήλων του Ιδρύματος και των μελών της Ομάδας Έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π.  

 

Β. Επεξεργασία δεδομένων & συγγραφή κειμένων 

Η επεξεργασία των δεδομένων για τον υπολογισμό των επιπλέον δεικτών και παραμέτρων που 

αναφέρονται στην έκθεση αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Ομάδας Έργου της 

ΜΟ.ΔΙ.Π. Τα ίδια μέλη ανέλαβαν την συγγραφή συγκεκριμένων ενοτήτων της Έκθεσης Αξιολόγησης. 

Η συγγραφή των υπολοίπων ενοτήτων της Έκθεσης Αξιολόγησης ανέλαβαν τα υπόλοιπα μέλη της 

ΜΟ.ΔΙ.Π., όπως και την τελική επιμέλεια των κειμένων της Έκθεσης. 

 

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

 

Η Έκθεση συζητήθηκε στις συναντήσεις των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π., όπου παρευρίσκονταν και τα μέλη 

της Ομάδας Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π. Παράλληλα, στο στάδιο της συλλογής των δεδομένων έγιναν συζητήσεις 

με τους Προέδρους και τα μέλη των ΟΜ.Ε.Α. των Τμημάτων, καθώς και με τους Προέδρους των 

Τμημάτων. 

Επιπλέον, συζητήθηκε με τους Αναπληρωτές Πρύτανη στο πλαίσιο της αποτύπωσης των στρατηγικών 

του Ιδρύματος στον τομέα ευθύνης του καθενός. Στο σύνολο της η Έκθεση συζητήθηκε με τον 

Πρύτανη Καθηγητή κ. Αθανάσιο Καραμπίνη, ο οποίος συνέβαλλε στη διαμόρφωση της μέσω 

παρατηρήσεων και σχολίων, κυρίως για τις ενότητες που αφορούσαν στις διάφορες στρατηγικές του 

Ιδρύματος.   

Τέλος, μετά την έγκριση της από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος η Έκθεση τέθηκε προς συζήτηση στη 

Σύγκλητο και διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο του Ιδρύματος. 

 

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

διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. 

 

Τα θετικά στοιχεία της εσωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος είναι: 

- Ενισχύθηκε η κουλτούρα ποιότητας σε όλες τις συνιστώσες του Ιδρύματος. Παρά τη σημαντική 

έλλειψη σε ανθρώπινο δυναμικό και την αδυναμία των πληροφοριακών συστημάτων να 

ανταπεξέλθουν στη συλλογή του συνόλου των απαιτούμενων πληροφοριών, η ανταπόκριση 

τόσο του ακαδημαϊκού όσο και του διοικητικού προσωπικού ήταν αξιοσημείωτη. 

- Διαμορφώθηκαν πληρέστερα εργαλεία συλλογής δεδομένων και πληροφοριών από τις διάφορες 

μονάδες του Ιδρύματος. 

- Έγινε η πλέον ακριβής και επίκαιρη καταγραφή και αποτύπωση του έργου και της λειτουργίας 

του Ιδρύματος. 

- Αναδείχθηκαν οι αδυναμίες του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος και 

αναπτύχθηκαν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση τους. 

- Καταδείχθηκαν τα δυνατά σημεία αλλά και διαπιστώθηκαν οι αδυναμίες του Ιδρύματος για 

διάφορες συνιστώσες της λειτουργίας του, ενώ παράλληλα κωδικοποιήθηκαν οι στρατηγικές σε 

διάφορους τομείς. 
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Μεταξύ των αρνητικών σημείων περιλαμβάνονται: 

- Η ανάγκη τροποποίησης των εσωτερικών προτύπων του Ιδρύματος προκειμένου να συλλεχθούν 

τα νέα επιπλέον στοιχεία που ζητούνται στο νέο πρότυπο της Α.ΔΙ.Π. αύξησε σημαντικά την 

επιβάρυνση τόσο της ΜΟ.ΔΙ.Π. όσο και των Ο.ΜΕ.Α. των Τμημάτων. Θα πρέπει κάποια 

στιγμή να υπάρξει κατάληξη σε ένα ενιαίο πρότυπο για όσο το δυνατόν περισσότερες συναφείς 

δράσεις (Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις, Έκθεση Αυτοαξιολόγησης, Πρόταση Πιστοποίησης, 

κ.λπ.). 

- Η ενσωμάτωση ενοτήτων που αφορούν στις στρατηγικές ανάπτυξης του Ιδρύματος 

μετατρέπουν την Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Ιδρύματος σε Επιχειρησιακό Σχέδιο 

Στρατηγικής Ανάπτυξης του Ιδρύματος, το οποίο υπερβαίνει τις αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π.. 

Επιπλέον, για την εκπόνηση του απαιτείται η συμβολή όλων των οργάνων διοίκησης του 

Ιδρύματος αλλά και αυξημένος χρόνος που θα επιτρέψει την απαιτούμενη διαβούλευση με όλα 

τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, συνθήκες που δεν εξασφαλίστηκαν επαρκώς λόγω 

του περιορισμένου χρόνου που διατέθηκε από την Α.ΔΙ.Π..  

- Η απουσία ενός ενιαίου πληροφοριακού συστήματος, με ευθύνη της Α.ΔΙ.Π., πλήρως 

προσαρμοσμένου με το πρότυπο της Έκθεσης οδηγεί σε σημαντική καθυστέρηση στη συλλογή 

των απαιτούμενων πληροφοριών, στην αύξηση του διοικητικού φόρτου των μελών του 

ακαδημαϊκού προσωπικού αλλά και σε επιπλέον επιβάρυνση του διοικητικού προσωπικού το 

οποίο δεν επαρκεί ούτε για τις καθημερινές λειτουργίες της Διοίκησης του Ιδρύματος. 

- Η για μια ακόμη φορά αλλαγή του προτύπου επιβάρυνε τα μέλη της Ομάδας Έργου της 

ΜΟ.ΔΙ.Π., καθώς έπρεπε για μια ακόμη φορά να προσαρμοστεί το εσωτερικό πληροφοριακό 

σύστημα για να ανταποκριθεί στη συλλογή των νέων δεδομένων. 

 

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

 

- Να δημιουργηθεί ένα διαφορετικό πρότυπο με τη μορφή Έκθεσης Απολογισμού 

Δραστηριοτήτων με εύρος τετραετίας, το οποίο να ενσωματώνει το πρότυπο της Ετήσιας 

Εσωτερικής Έκθεσης των Τμημάτων και ένα αντίστοιχο πρότυπο Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης 

των λοιπών μονάδων του Ιδρύματος. 

- Να δημιουργηθεί ένα πρότυπο με τη μορφή Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου 

Ανάπτυξης με εύρος τετραετίας, το οποίο θα αποτελεί τη βάση για την αξιολόγηση του 

Ιδρύματος στο τέλος της τετραετίας αναφοράς.  

- Να αναπτυχθεί από την Α.ΔΙ.Π. και να διατεθεί εν συνεχεία στις ΜΟ.ΔΙ.Π. ένα Κεντρικό 

Πληροφοριακό Σύστημα για την υποστήριξη της Έκθεσης Απολογισμού Δραστηριοτήτων, της 

Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης των Τμημάτων, της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης των λοιπών 

μονάδων του Ιδρύματος και του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης. 
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Β. Παρουσίαση του Ιδρύματος 

 

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ιδρύθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα αριθμ. 87 της 27.7.1973 

και ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1974-1975, με την εισαγωγή των πρώτων του 

φοιτητών στο Τμήμα των Πολιτικών Μηχανικών στην Ξάνθη και Νομικής στην Κομοτηνή. 

Ονομάστηκε «Δημοκρίτειο» προς τιμήν του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου Δημόκριτου, ο οποίος 

καταγόταν από την πόλη Άβδηρα του Νομού Ξάνθης. 

 

Β.1.  Γεωγραφική θέση του Ιδρύματος  
 

Η διοικητική έδρα του Πανεπιστημίου είναι στην πόλη της Κομοτηνής, η οποία αποτελεί και την 

πρωτεύουσα της Διοικητικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ωστόσο διοικητικές 

υπηρεσίες παρέχονται και στις τέσσερις πόλεις έδρες του. 

 

 

 

Γεωγραφική ανάπτυξη του Δ.Π.Θ. 

 

Η Θράκη, εξαιτίας της καίριας γεωγραφικής της θέσης, έχει μετατραπεί σε «πύλη» της Ευρώπης προς 

την Τουρκία και την Εγγύς Ανατολή, καθώς και σε ένα σημαντικό συγκοινωνιακό κόμβο από και προς 

την Κεντρική Βαλκανική. Οι συνθήκες αυτές, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης, συντέλεσαν στη σταδιακή ανάπτυξη της περιοχής και την άνοδο του βιοτικού, 

κοινωνικού και μορφωτικού επιπέδου των κατοίκων της. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

υπήρξε από την ίδρυσή του το πρώτο ελληνικό περιφερειακό πολυεδρικό πανεπιστήμιο, η 

αναγκαιότητα του οποίου δεν αφορούσε αποκλειστικά εκπαιδευτικούς στόχους. Η λειτουργία του μέσα 

από την πολυεδρικότητά του, αρχικά στις πόλεις Ξάνθη και Κομοτηνή και στη συνέχεια σε 

Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα, πλέον της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του δραστηριότητας, 

απετέλεσε ουσιαστική παρέμβαση στην οικονομική ανάπτυξη και συνέβαλε σημαντικότατα στην 
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ενίσχυση της εθνικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας της ευρύτερης περιοχής της Θράκης, με άμεσες 

και έμμεσες δράσεις προσφοράς.  

Η λειτουργία του κατά τα πρώτα έτη ήταν εστιασμένη κυρίως στην παροχή προπτυχιακών σπουδών και 

βασικής έρευνας, λόγω της έλλειψης οργανωμένων συνθηκών υποστήριξης μεταπτυχιακών σπουδών 

και ανταγωνιστικής έρευνας. Κατά την αρχική φάση της λειτουργίας του, εκτός από τη διασπορά του σε 

διαφορετικές πόλεις, εξ’ αιτίας της παντελούς έλλειψης υποδομών, υπήρχε και αντίστοιχη διασπορά σε 

επίπεδο πόλης ακόμα και υποδομών του ιδίου τμήματος. Η διασπορά αυτή, η οποία εν μέρει 

συνεχίζεται μέχρι σήμερα (σε μικρότερο βαθμό) και η μη ύπαρξη ακόμη πλήρους και ενιαίας 

οργανωμένης Πανεπιστημιούπολης ανά πόλη (campus), αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα στην 

λειτουργία του Πανεπιστημίου, αφού εκτός από το ότι απαιτεί σημαντικά αυξημένους οικονομικούς 

πόρους, παράλληλα διασπά την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα. Τις τελευταίες δεκαετίες, 

ωστόσο, έχουν ήδη αναπτυχθεί και συνεχίζουν να αναπτύσσονται σε σημαντικό βαθμό οι 

πανεπιστημιουπόλεις στις πόλεις έδρες, οι οποίες με την ολοκλήρωσή τους θα άρουν σε σημαντικό 

βαθμό το μειονέκτημα αυτό.  

Παρότι η Θράκη αποτελεί μικρό τμήμα του γεωγραφικού χώρου της Ελλάδας, με έκταση 8.578 km
2
 και 

πληθυσμό πάνω από 370.000 κατοίκους,  περιλαμβάνει στα εδάφη της σημαντικούς αρχαιολογικούς 

χώρους (Άβδηρα, Μαρώνεια, Μεσημβρία, Σαμοθράκη κ.α.), καθώς και εξαιρετικής σημασίας 

υδροβιότοπους, όπως το δέλτα των ποταμών Νέστου και Έβρου και η λιμνοθάλασσα της Βιστωνίδας, οι 

οποίοι προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες και οργανισμούς, καθώς και έναν από τους πιο 

σημαντικούς εθνικούς δρυμούς της Ελλάδας, το δάσος της Δαδιάς, στον οποίο ζουν προστατευμένα 

είδη αρπακτικών πτηνών, από τα σπανιότερα στην Ευρώπη. Τόσο, λοιπόν, η γεωγραφική θέση της, όσο 

και τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά, ιστορικά, πολιτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της συντέλεσαν, με 

το πέρασμα των χρόνων, στην ίδρυση ολοένα και περισσότερων νέων Τμημάτων και στην εδραίωση 

της εικόνας που παρουσιάζει σήμερα το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 

 

Β.2.  Ιστορικό της εξέλιξης του Ιδρύματος 

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

τελευταία πενταετία. 

 

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης απασχολεί σήμερα 608 Καθηγητές και Λέκτορες (πρώην μέλη 

Δ.Ε.Π.), τα οποία έχουν ως κύριο ρόλο την εκπόνηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του 

Ιδρύματος (Πίνακας ΙΙΙ.2.). Κάθε Καθηγητής και Λέκτορας απολαμβάνει πλήρως του δικαιώματος της 

ακαδημαϊκής ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία και έχει το δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων, σχετικά με θέματα που αφορούν στην εν γένει λειτουργία και διοίκηση 

του Τμήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο, καθώς και δικαίωμα ελεύθερης συμμετοχής 

στα συλλογικά όργανα του Τμήματός τους. Παράλληλα, δικαιούται και υποχρεούται να παρέχει 

αυτοδύναμο διδακτικό-εκπαιδευτικό, ερευνητικό-επιστημονικό και διοικητικό έργο, όπως ορίζεται στις 

σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Στον πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των Καθηγητών 

και Λεκτόρων του Ιδρύματος ανά βαθμίδα. 

 

Καθηγητές και Λέκτορες του Δ.Π.Θ. ανά Βαθμίδα 

ΒΑΘΜΙΔΑ 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 

Καθηγητές 160 140 133 123 129 

Αναπληρωτές 

Καθηγητές 
154 147 120 123 113 

Επίκουροι Καθηγητές 206 202 213 220 217 

Λέκτορες 90 94 119 111 132 

ΣΥΝΟΛΟ 608 583 585 577 591 
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Η μεταβολή του συνολικού αριθμού των Καθηγητών και των Λεκτόρων, κατά την τελευταία πενταετία, 

παρουσιάζει διακυμάνσεις με ελάχιστη τιμή τα 577 άτομα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και 

μέγιστη τα 608 άτομα που παρατηρείται σήμερα. 

Τα μέλη Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις ανάλογες προς εκείνες των 

Καθηγητών και Λεκτόρων, με τις διαφοροποιήσεις και τους περιορισμούς που θέτει η ισχύουσα σχετική 

νομοθεσία.  Στον πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των λοιπών μελών διδακτικού προσωπικού και του 

διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος ανά κατηγορία. 

 

Λοιπό προσωπικό του Δ.Π.Θ. ανά κατηγορία 

Κατηγορία 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 

Ε.Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π. 36 32 32 35 38 

Ε.Τ.Ε.Π. 84 112 126 141 153 

Επιστημονικοί 

συνεργάτες 
19 21 23 25 25 

Διοικητικοί 252 258 274 282 321 

ΣΥΝΟΛΟ 391 423 455 483 537 

 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο αριθμός των μελών Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π. παρουσιάζεται μειωμένος καθ’ όλη 

την περασμένη πενταετία (κατά 16% σε σχέση με το 2008) εξ’ αιτίας των συνταξιοδοτήσεων των 

παλαιότερων μελών χωρίς αναπλήρωση των θέσεων τους λόγω της απαγόρευσης της επαναπροκήρυξης 

των κενών θέσεων που προκύπτουν λόγω συνταξιοδότησης από την ισχύουσα νομοθεσία, κατά την 

τελευταία πενταετία.  

Ακόμη περισσότερο μειωμένος διαπιστώνεται ο αριθμός των μελών Ε.Τ.Ε.Π., καθώς παρατηρείται 

μείωση της τάξης του 45% σε σχέση με τα αντίστοιχα μέλη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, ενώ η 

μείωση είναι της τάξης του 48% με τα μέλη που υπήρχαν το 2006 (162 μέλη Ε.Τ.Ε.Π.). Οι λόγοι αυτής 

της μεγάλης μείωσης είναι ίδιοι με τους λόγους που αναφέρθηκαν προηγουμένως για τα μέλη 

Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π. 

Στα μέλη του διδακτικού & εργαστηριακού προσωπικού περιλαμβάνονται επιπλέον 19 Επιστημονικοί 

Συνεργάτες που αντιστοιχούν στο 76% των διαθέσιμων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010. 

Επισημαίνεται ότι αρκετά από τα 36 μέλη Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π. και 84 μέλη Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν σήμερα 

στο Δ.Π.Θ. είναι κάτοχοι Διδακτορικών ή Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων, όπως παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα. 

 

Μέλη Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π. & Ε.Τ.Ε.Π. του Δ.Π.Θ. 

 Συνολικός 

Αριθμός 

Μελών 

Κάτοχοι 

Διδακτορικού 

Διπλώματος 

Κάτοχοι 

Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος 

Μέλη 

Ε.Ε.Π./Ε.Δ.Ι.Π. 
36 12 6 

Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. 84 8 10 

 

Επιπλέον, στο Ίδρυμα σήμερα υπηρετούν 252 άτομα διοικητικού προσωπικού, μόνιμοι και με 

συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ). Αναλυτικότερα στοιχεία για το διοικητικό 

προσωπικό παρουσιάζονται στον Πίνακα ΙΙΙ.2. Ο συνολικός αριθμός του διοικητικού προσωπικού 
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εμφανίζεται δραματικά μειωμένος σήμερα σε ποσοστό 21,5% σε σχέση με το ακ. έτος 2009-2010 και 

περισσότερο από 33% σε σχέση με το 2006 (377 άτομα). 

Οι παραπάνω μειώσεις όλων των κατηγοριών του προσωπικού του Ιδρύματος σε συνδυασμό με τη 

αύξηση του αριθμού των φοιτητών καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την υλοποίηση του εκπαιδευτικού, 

ερευνητικού και διοικητικού έργου στο Ίδρυμα. Επιπλέον, αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της 

πανεπιστημιακής κοινότητας του Δ.Π.Θ., διότι παρά τη μείωση των αποδοχών τους λόγω της 

οικονομικής κρίσης, αλλά και τη γενικότερη μείωση των πόρων του Ιδρύματος κατά την τελευταία 

πενταετία, συνεχίζουν να επιτελούν το έργο τους με ευσυνειδησία και φιλοτιμία. 

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

διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία.  

 

Στο Ίδρυμα σήμερα σπουδάζουν 21.522 προπτυχιακοί φοιτητές, 2.046 μεταπτυχιακοί φοιτητές και 

1.712 υποψήφιοι διδάκτορες. Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται αντίστοιχα στοιχεία και για την 

τελευταία πενταετία. 

 

Αριθμός φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών 

 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 

Προπτυχιακοί 21.522 22.672 21.179 19.918 20.007 

Μεταπτυχιακοί 2.046 2.075 2.028 1.929 1.998 

Υποψήφιοι 

Διδάκτορες 
1.712 1.625 1.581 1.464 1.338 

ΣΥΝΟΛΟ 25.280 26.372 24.788 23.380 22.547 

 

Όπως διαπιστώνεται, ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος εμφανίζεται αυξημένος 

κατά  7,57% σήμερα σε σχέση με το ακ. έτος 2009-2010 (20.007) και κατά 15% σε σχέση με το ακ. 

έτος 2007-2008 (18.707). Ομοίως, ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος εμφανίζεται 

αυξημένος κατά 2,4% σήμερα σε σχέση με το ακ. έτος 2009-2010 (1.998) και κατά 176% σε σχέση με 

το ακ. έτος 2007-2008 (742). Τέλος, αυξημένος εμφανίζεται επίσης ο αριθμός των υποψήφιων 

διδακτόρων του Ιδρύματος, κατά 27,9% σήμερα σε σχέση με το ακ. έτος 2009-2010 (1.338) και κατά 

154% σε σχέση με το ακ. έτος 2007-2008 (674). 

Ως προς τους «αιώνιους» προπτυχιακούς φοιτητές, ο αριθμός των φοιτητών που είχαν υπερβεί τον 

χρόνο κανονικής φοίτησης (προβλεπόμενη για την αποφοίτηση διάρκεια σπουδών προσαυξημένη κατά 

4 εξάμηνα) κατά το ακ. έτος 2013-2014 ανερχόταν σε ποσοστό 32,6% (7.033 φοιτητές) των συνολικά 

εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών στο Ίδρυμα. Από αυτούς 2.508 φοιτητές (ποσοστό 11,6% των 

συνολικά εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών) είχαν διάρκεια φοίτησης μεγαλύτερη από το 

διπλάσιο της διάρκειας κανονικής φοίτησης (όπως ορίστηκε παραπάνω). Δεν είναι γνωστός ο αριθμός ή 

το ποσοστό των φοιτητών, από τους παραπάνω, οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει οριστικά τις σπουδές 

τους. 

 

Β.3.  Αποστολή και στόχοι του Ιδρύματος 

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

 

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, έπειτα από 40 έτη λειτουργίας, έχει εδραιώσει τη θέση του στον 

ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο, αφού θεωρείται ως το 4
ο
 μεγαλύτερο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της χώρας 

Ελλάδα.  
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Η αποστολή του Δ.Π.Θ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι: 

α) να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία, να προετοιμάζει τους 

φοιτητές για την εφαρμογή της στο επαγγελματικό πεδίο και να καλλιεργεί τις τέχνες και τον 

πολιτισμό, 

β) να προσφέρει ανώτατη εκπαίδευση και να συμβάλει στη δια βίου μάθηση με σύγχρονες μεθόδους 

διδασκαλίας, περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας από απόσταση, με βάση την επιστημονική 

και τεχνολογική έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα 

κριτήρια, 

γ) να αναπτύσσει την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες των φοιτητών, να μεριμνά για την 

επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων και να διαμορφώνει τις απαραίτητες συνθήκες για την 

ανάδειξη νέων ερευνητών, 

δ) να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των επαγγελματικών πεδίων, καθώς και 

στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, και να προωθεί τη διάχυση της γνώσης, την αξιοποίηση 

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

επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, 

ε) να προωθεί τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς στην 

ημεδαπή και την αλλοδαπή, την αποτελεσματική κινητικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, 

των φοιτητών και των αποφοίτων του, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου 

Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και 

στ) να συμβάλει στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και 

πολιτιστική επάρκεια και υπευθυνότητα και με σεβασμό στις αξίες της δικαιοσύνης, της 

ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Οι επιμέρους στόχοι του Ιδρύματος μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 

- Βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών 
- Αριστεία στην έρευνα και στην επιστήμη 
- Αναβάθμιση της μέριμνας και αύξηση των υποστηρικτικών δράσεων προς το προσωπικό 
- Διεθνοποίηση & εξωστρέφεια 
- Οικονομική ενίσχυση και αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης 
- Ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου και της σύνδεσης με την κοινωνία 
- Αναδιάρθρωση διοικητικών δομών και υπηρεσιών 
- Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 
- Ενίσχυση και ανάπτυξη υποδομών 

 

 

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 

 

Οι προτεραιότητες και η ιεράρχηση των στόχων στους παραπάνω τομείς αποτελούν αντικείμενο 

διαβούλευσης εντός του Ιδρύματος, η οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.  

 

Β.3.3. Με ποιο τρόπο οι στρατηγικοί στόχοι του ιδρύματος αναλύονται σε επιμέρους στόχους για τις 

ακαδημαϊκές μονάδες του (Σχολές και Τμήματα); 
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 Βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών 

 

- Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών, ώστε να ανταποκρίνονται στις 

σύγχρονες διεθνείς προκλήσεις ενσωματώνοντας τα κατάλληλα μαθησιακά αποτελέσματα 
- Αύξηση των ωρών εργαστηριακής διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης 
- Ενσωμάτωση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης της ακαδημαϊκής επίδοσης 
- Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη διδασκαλία και υιοθέτηση μεθόδων εξ' αποστάσεως 

εκπαίδευσης 

 

 Αριστεία στην έρευνα και στην επιστήμη 

- Αναβάθμιση κριτηρίων επιλογής και εξέλιξης διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού 
- Ενίσχυση των υποδομών έρευνας 
- Θεσμοθέτηση βραβείων και υποτροφιών 
- Ενίσχυση των δικτύων αριστείας εντός και εκτός του Ιδρύματος 
- Ανάπτυξη και βελτίωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών 
- Σύνδεση της έρευνας με τη διδασκαλία 
- Αναβάθμιση υπηρεσιών ερευνητικής υποστήριξης από τον Ε.Λ.Κ.Ε.   

 

 Αναβάθμιση της μέριμνας και αύξηση των υποστηρικτικών δράσεων προς το ανθρώπινο 

δυναμικό 

- Ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης και ενίσχυσης διδασκαλίας 
- Αξιοποίηση του θεσμού του Συνηγόρου του Φοιτητή 
- Αξιοποίηση του Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας 
- Αξιοποίηση δράσεων επιμόρφωσης και κινητικότητας προσωπικού 

 

 Διεθνοποίηση & εξωστρέφεια 

- Αύξηση της διεθνούς κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού 
- Διεύρυνση των διεθνών και εθνικών ακαδημαϊκών συνεργασιών 
- Δημιουργία διαπανεπιστημιακών και διατμηματικών προγραμμάτων μεταπτυχιακών και 

διδακτορικών σπουδών  

  

 Οικονομική ενίσχυση και αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης 

- Οργάνωση αυτοχρηματοδοτούμενων δράσεων και εκδηλώσεων 
- Αξιοποίηση υποδομών για προσέλκυση πόρων 
- Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα έργα (ΕΣΠΑ, Δια Βίου Μάθηση, κ.λπ.) 
- Αύξηση απορρόφησης πόρων τακτικού προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων 

 Ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου και της σύνδεσης με την κοινωνία 

- Ίδρυση και λειτουργία Σχολής Δια Βίου Μάθησης 
- Σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με την αγορά εργασίας 
- Οργάνωση δράσεων εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς 
- Ανάπτυξη αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

 

 Αναδιάρθρωση διοικητικών δομών και υπηρεσιών 

- Τροποποίηση οργανογράμματος διοικητικών υπηρεσιών 
- Δημιουργία προσοντολογίου και καθηκοντολογίου 
- Καθιέρωση δεικτών παραγωγικότητας 
- Εφαρμογή συστήματος μηχανοργάνωσης & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

  

 Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 

- Ανάπτυξη πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού 
- Αύξηση της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων 
- Ψηφιοποίηση οδηγών και κανονισμών 
- Αξιοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών για προβολή, ενημέρωση και επικοινωνία 
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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;  

 

Οι παράγοντες που δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια του Ιδρύματος να επιτυγχάνει 

τους στόχους του μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 

- Η έλλειψη ενός σταθερού θεσμικού πλαισίου που να επιτρέπει τον προγραμματισμό της 

λειτουργίας και της ανάπτυξης του Ιδρύματος 

- Η τεράστια μείωση του προϋπολογισμού και των λοιπών πόρων του Ιδρύματος 

- Η μεγάλη διαρροή ανθρώπινου δυναμικού μέσω συνταξιοδοτήσεων και η μη αναπλήρωση του 

- Η διαρροή φοιτητών λόγω της οικονομικής κρίσης και του καθεστώτος της μεταφοράς θέσης 

Στο περιοριστικό πλαίσιο που θέτουν οι παραπάνω παράγοντες, το Ίδρυμα προσπαθεί να ανταπεξέλθει 

ως προς την επίτευξη των στόχων του με τους εξής τρόπους:  

- Με ενέργειες κωδικοποίησης και ομαδοποίησης των απαιτούμενων θεσμικών αποφάσεων στο 

επίπεδο του Ιδρύματος, με διαβούλευση στα αρμόδια όργανα σχετικά με τον προγραμματισμό 

των μελλοντικών δράσεων ακαδημαϊκής αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης, καθώς και με υποβολή 

προτάσεων στις προϊστάμενες αρχές. 

- Με προσπάθειες περιορισμού του κόστους λειτουργίας του Ιδρύματος χωρίς σημαντικές 

εκπτώσεις στην ποσότητα και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επισημαίνεται ότι η 

πρακτική αυτή έχει εξαντλήσει τα όρια της και δεν μπορεί πλέον να συνεχιστεί. 

- Με προσπάθειες προσέλκυσης επιπλέον πόρων από διάφορες πηγές (Περιφερειακό Ταμείο, 

Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή χρηματοδοτούμενα προγράμματα, ιδιωτική χρηματοδότηση) και 

με ενέργειες αξιοποίησης της ακίνητης και κινητής περιουσίας του, στην κατεύθυνση της 

αύξησης των εσόδων του Ιδρύματος. 

- Με προκηρύξεις θέσεων διοικητικού, στο πλαίσιο της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων 

και με ενέργειες προσέλκυσης υπαλλήλων από φορείς των Ο.Τ.Α. Επιπλέον, με εκπόνηση 

σχεδίου αναδιάρθρωσης των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και με αξιοποίηση του 

ταμειακού υπολοίπου για αποζημίωση έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού. Παράλληλα τα 

Τμήματα προχωρούν σε αναπροσαρμογές των προγραμμάτων σπουδών ώστε να επιτυγχάνονται 

τα απαιτούμενα μαθησιακά αποτελέσματα με όσο το δυνατόν λιγότερα μαθήματα σύμφωνα με 

τις καλές πρακτικές διεθνώς και σε ανάθεση περισσότερων ωρών διδασκαλίας στα μέλη του 

εκπαιδευτικού προσωπικού τους. 

- Με προσπάθειες για την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, την ανάπτυξη περισσότερων 

υποστηρικτικών δράσεων και δομών προς τους φοιτητές, την οργάνωση των αθλητικών και 

πολιτιστικών δράσεων, καθώς επίσης και με παρεμβάσεις στις προϊστάμενες αρχές κατά του 

θεσμού της μεταφοράς θέσης μεταξύ ΑΕΙ. 

 

Β.3.5. Επιτυγχάνονται οι στόχοι του Ιδρύματος; Με ποιες διαδικασίες ελέγχει το Ίδρυμα ότι συμβαίνει 

αυτό; 

 

Παρά την απουσία ενός πιστοποιημένου συστήματος παρακολούθησης της επίτευξης των στόχων του 

Ιδρύματος, πρόβλεψη που εμπεριέχεται στο υπό διαμόρφωση Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, οι 

σχετικές ενδείξεις συνηγορούν για την επίτευξη αρκετών από τους στόχους του κατά την τελευταία 

πενταετία. Η αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των στόχων του Δ.Π.Θ. γίνεται κυρίως από τη 

ΜΟ.ΔΙ.Π., μέσα από τη μελέτη των απογραφικών δεικτών του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και 

κοινωνικού έργου των Τμημάτων και του έργου των κεντρικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.  

Ενδείξεις για την επίτευξη των στόχων του Ιδρύματος εντοπίζονται στα στατιστικά στοιχεία που 

αφορούν στον αυξημένο ρυθμό και στο μέσο βαθμό αποφοίτησης των πτυχιούχων, στη μείωση του 

μέσου χρόνου αποφοίτησης, στη δημιουργία νέων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, στην 
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αύξηση της εγκεκριμένης ερευνητικής χρηματοδότησης από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, στην 

αύξηση των δεικτών ποιότητας των Καθηγητών και των Λεκτόρων κ.λπ.  

Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π., οι εξωτερικοί συνεργάτες υλοποιούν συγκριτικές 

μελέτες του παραγόμενου έργου σε Τμήματα του Ιδρύματος και σε ομοειδή Τμήματα άλλων ΑΕΙ, με 

στόχο την κατάδειξη των ισχυρών σημείων αλλά και των αδυναμιών  - τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο - 

ως βάση για τη λήψη αποφάσεων για περεταίρω βελτίωση. 

 

Β.3.6. Αποτιμήστε την ικανότητα του Ιδρύματος για αλλαγή σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον με σκοπό τη συνεχή βελτίωσή του. 

 

Ως προς την ικανότητα του Ιδρύματος για προσαρμογή και βελτίωση παρατίθενται στη συνέχεια τα 

ισχυρά και τα αδύνατα σημεία του, όπως προέκυψαν από την ανάλυση SWOT στο πλαίσιο της 

εκπόνησης του Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος: 

 

Τα ισχυρά σημεία του Ιδρύματος είναι: 

- Εδραιωμένη πολυετής παρουσία στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο. 
- Ισχυρό όραμα μακροπρόθεσμης ανάπτυξης με υψηλούς εκπαιδευτικούς και ακαδημαϊκούς 

στόχους. 
- Αυξημένος βαθμός όσμωσης και αλληλεπίδρασης με την περιοχή στην οποία εδρεύει και 

λειτουργεί. 
- Βασικός πόλος δημιουργίας και μοχλός ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. 
- Ποικιλομορφία στο αντικείμενο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων και 

Σχολών του. 
- Ανάπτυξη και εισαγωγή σύγχρονων γνωστικών αντικειμένων που ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις της παγκόσμιας κοινωνίας και συνδυάζονται με τις καλύτερες δυνατές προοπτικές 

εξέλιξης των αποφοίτων. 
- Παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 
- Ακαδημαϊκό προσωπικό αναγνωρισμένης αξίας και κύρους. 

- Έντονη δραστηριότητα όσον αφορά την παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλής στάθμης. 

Οι αδυναμίες περιλαμβάνουν: 

- Περιορισμένες ικανότητες αυτοχρηματοδότησης και εξάρτηση από επιχορηγήσεις κρατικού 

προϋπολογισμού. 

- Μειωμένη ικανότητα προσέλκυσης εξωγενών άμεσων επενδύσεων και κονδυλίων. 

- Χαμηλός βαθμός ευελιξίας για την υλοποίηση δομικών και διαρθρωτικών μεταβολών. 

- Η γεωγραφική θέση του Δ.Π.Θ. το καθιστά μη ελκυστικό για οικονομικά ευπαθείς σπουδαστές 

από μεγάλα αστικά κέντρα . 

- Διοικητικές και οργανωτικές δυσλειτουργίες λόγω της μεγάλης γεωγραφικής διασποράς των 

Σχολών και των Τμημάτων. 

 

Στη βάση της παραπάνω ανάλυσης και μελετώντας τη διαχρονική εξέλιξη του Ιδρύματος δεν μπορεί 

κανείς παρά να καταλήξει ότι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης επιδεικνύει σημαντική ικανότητα 

για διαρκή προσαρμογή, ανάπτυξη και εξέλιξη. 

 

Β.4.  Ακαδημαϊκά μεγέθη του Ιδρύματος κατά την τελευταία 5ετία 

Β.4.1 Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ ανά Τμήμα 

 

Οι Καθηγητές και Λέκτορες του Ιδρύματος παρουσιάζονται ανά Τμήμα στον πίνακα που ακολουθεί. 

Αναλυτικότερα στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν επίσης στους Πίνακες IV.2.i έως IV.2.iv. 
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 Συνολικός αριθμός μελών 

ΔΕΠ/ΕΠ 
Αριθμός Καθηγητών 

Αριθμός Αναπληρωτών 

Καθηγητών 

Τμήματα 13-

145 

12-

134 

11-

123 

10-

112 

9-

101 

13-

145 

12-

134 

11-

123 

10-

112 

9-

101 

13-

145 

12-

134 

11-

123 

10-

112 

9-

101 

ΠΜ 47 43 44 47 51 19 17 17 17 20 16 13 9 8 9 

ΗΜΜΥ 49 53 52 51 49 21 15 14 14 12 9 18 18 21 20 

ΜΠ 23 24 25 25 25 5 5 6 6 6 7 5 2 2 2 

ΑΜ 18 17 18 17 18 3 0 1 0 0 6 9 8 8 4 

ΜΠΔ 16 13 13 13 13 5 5 5 4 4 3 3 2 3 3 

ΓΦΠΠΧ 15 14 14 14 14 0 0 0 0 0 4 3 1 1 1 

ΕΦ 25 23 23 23 23 7 4 3 3 4 4 6 6 3 5 

ΙΕ 25 22 19 17 16 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 

Ν 65 63 63 61 62 15 17 15 16 15 13 10 10 10 12 

ΚΔΠΕ6 26 24 25 24 24 8 5 5 3 3 2 4 5 7 6 

ΟΕ7 19 12 12 11 11 2 2 2 2 3 5 3 1 1 0 

ΤΕΦΑΑ 46 45 46 48 48 8 8 8 6 6 17 15 13 16 13 

Ι 134 129 131 126 135 44 38 36 36 37 36 35 26 24 21 

ΜΒΓ 21 19 18 17 17 3 2 2 1 1 4 3 3 2 2 

ΠΤΔΕ 21 24 25 27 26 7 8 8 8 8 7 7 6 5 4 

ΤΕΕΠΗ 19 19 20 21 23 1 1 1 1 1 4 4 4 2 3 

ΑΑ 17 18 18 17 17 5 6 6 4 3 1 1 1 3 4 

ΔΔΠΦΠ 21 20 19 18 51 3 3 2 1 2 8 4 2 1 1 

 

 

 
 Αριθμός Επίκουρων Καθηγητών Αριθμός Λεκτόρων 

Τμήματα 13-145 12-134 11-123 10-112 9-101 13-145 12-134 11-123 10-112 9-101 

ΠΜ 8 10 13 17 17 4 3 5 5 5 

ΗΜΜΥ 14 16 13 15 15 5 4 7 3 2 

ΜΠ 10 12 12 12 9 1 2 5 5 8 

ΑΜ 8 7 8 8 13 1 1 1 1 1 

ΜΠΔ 6 5 6 6 6 2 0 0 0 0 

ΓΦΠΠΧ 8 9 10 10 8 3 2 3 3 5 

ΕΦ 10 9 7 7 6 4 4 7 7 8 

ΙΕ 11 6 6 7 2 6 8 7 7 7 

Ν 17 20 19 19 15 20 16 19 16 20 

ΚΔΠΕ6 12 10 10 9 7 4 5 5 5 8 

ΟΕ7 5 5 7 7 6 7 2 2 1 2 

ΤΕΦΑΑ 15 14 17 16 19 6 8 8 10 10 

Ι 40 39 47 46 53 14 17 22 20 24 

ΜΒΓ 12 12 10 10 7 2 2 3 4 7 

ΠΤΔΕ 4 5 7 9 10 3 4 5 5 4 

ΤΕΕΠΗ 10 6 6 9 10 4 8 9 9 9 
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ΑΑ 9 5 4 4 3 2 6 7 6 7 

ΔΔΠΦΠ 9 11 11 12 11 1 2 4 4 5 

 
1 Τα στοιχεία ελήφθησαν 1/9/2010 
2 Τα στοιχεία ελήφθησαν 9/9/2011 
3 Τα στοιχεία ελήφθησαν 31/8/2012 
4 
Τα στοιχεία ελήφθησαν 2/9/2013 

5 Τα στοιχεία ελήφθησαν 31/12/2014 
6 Για το ακ. έτος 2013-2014 το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης μετονομάζεται σε Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής 

Επιστήμης, με δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις   
7 

Για το ακ. έτος 2013-2014 το Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης μετονομάζεται σε Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών 

 

Β.4.2 Άλλοι διδάσκοντες ανά Τμήμα 

 

Οι λοιποί διδάσκοντες του Ιδρύματος παρουσιάζονται ανά Τμήμα στον πίνακα που ακολουθεί. 

Αναλυτικότερα στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν επίσης στους Πίνακες IV.2.i έως IV.2.iv. 

 
 

Αριθμός ΕΕΔΙΠ / ΕΔΙΠ 

Αριθμός συμβασιούχων  ΠΔ 407 (Αριθμός 

φυσικών προσώπων) 

Τμήματα 13-145 12-134 11-123 10-112 9-101 13-14 12-13 11-12 10-11 9-101 

ΠΜ 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 

ΗΜΜΥ 2 2 2 2 2 0 0 0 0 5 

ΜΠ 1 1 1 1 1 0 0 0 6 9 

ΑΜ 0 0 0 0 0 0 27 26 29 35 

ΜΠΔ 0 0 0 0 0 0 13 11 17 14 

ΓΦΠΠΧ 4 3 3 3 0 0 7 8 13 22 

ΕΦ 0 0 0 0 0 0 3 3 5 6 

ΙΕ 1 1 1 1 1 0 6 6 6 9 

Ν 1 1 1 1 1 0 24 17 19  28 

ΚΔ 

ΠΕ 
0 0 0 0 0 

15 

0 

7 

19 

9 

15 

11 

8 

19 

9 

ΟΕ 0 0 0 0 0 3 3 3 6 14 

ΤΕΦΑΑ 10 11 11 14 17 0 5 5 8 10 

Ι 5 0 0 0 0 0 5 5 2 15 

ΜΒΓ 4 1 1 1 1 0 4 5 13 4 

ΠΤΔΕ 2 1 1 1 1 0 4 5 10 19 

ΤΕΕΠΗ 0 0 0 0 0 0 5 3 10 11 

ΑΑ 3 0 0 0 0 0 13 11 15 20 

ΔΔΠΦΠ 3 1 1 1 1 0 6 5 5 9 

 
1 Τα στοιχεία ελήφθησαν 1/9/2010 
2 Τα στοιχεία ελήφθησαν 1/9/2011 
3 Τα στοιχεία ελήφθησαν 1/9/2012 
4 Τα στοιχεία ελήφθησαν 1/9/2013 
5 Τα στοιχεία ελήφθησαν 31/12/2014 και περιλαμβάνουν σύνολο ΕΔΙΠ-ΕΕΠ 
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Β.4.3 Φοιτητές ανά Τμήμα: Προπτυχιακοί – Μεταπτυχιακοί - Διδακτορικοί  

 

Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και με τους 

υποψήφιους διδάκτορες του Ιδρύματος, ανά Τμήμα,  παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Αναλυτικότερα στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν επίσης στους Πίνακες IV.3.i έως IV.3.iv. 

 
 Προπτυχιακοί Μεταπτυχιακοί Διδακτορικοί 

Τμήματα 13-

14 

12-

13 

11-

12 

10-

11 

9-10 13-

14 

12-

13 

11-

12 

10-

11 

9-

10 

13-

14 

12-

13 

11-

12 

10-

11 

9-

10 

ΠΜ 1.259 1.330 1.223 1.262 1.422 139 134 128 147 172 137 138 121 116 106 

ΗΜΜΥ 1.330 1.337 1.174 1012 1.235 51 42 56 68 66 69 66 64 78 72 

ΜΠ 419 392 380 340 365 81 19 34 40 40 40 16 11 6 3 

ΑΜ 585 503 582 501 562 0 0 0 0 0 56 59 57 52 47 

ΜΠΔ 694 600 563 527 552 0 0 0 0 0 63 62 57 51 49 

ΓΦΠΠΧ 891 849 838 863 736 75 88 76 71 67 26 24 18 12 5 

ΕΦ 1.143 1.268 1.163 1.116 1.357 58 44 38 31 0 42 38 36 - - 

ΙΕ 1.202 1.269 1.213 1.244 984 0 0 0 0 0 14 18 18 30 28 

Ν 4.123 4.245 4.474 4.165 4.285 503 455 532 490 463 384 366 346 332 313 

ΚΔ 

ΠΕ 

1.261 

578 
- - - - 

16 

0 
0 0 0 20 

39 

0 
- 38 37 31 

ΟΕ 1.608 1.132 1.082 1.025 1.059 51 42 56 68 66 26 23 22 16 22 

ΤΕΦΑΑ 1.790 1.913 1.734 1.629 1.636 639 614 569 527 470 153 155 156 146 144 

Ι 802 878 810 855 821 292 214 59 155 58 510 531 518 496 466 

ΜΒΓ 546 532 514 515 517 22 0 0 0 0 33 12 9 2 8 

ΠΤΔΕ 1.031 1.090 1.286 1.110 1.110 29 15 0 0 37 65 65 58 46 - 

ΤΕΕΠΗ 847 839 824 813 816 28 0 0 0 0 13 16 14 14 12 

ΑΑ 818 743 627 585 691 28 20 30 29 31 21 18 19 15 16 

ΔΔΠΦΠ 595 558 497 473 491 54 41 52 63 61 41 37 32 24 17 

 

 

Β.4.4 Λόγος φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ/ΕΠ ανά Τμήμα 

 

Ο συνολικός λόγος των φοιτητών ανά Καθηγητή ή Λέκτορα (πρώην μέλος ΔΕΠ) στο Ίδρυμα 

εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Ακ. έτος 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 

Φοιτητές/μέλος ΔΕΠ 35,39 38,88 36,20 34,57 33,85 

 

Η σχετική αναλογία φοιτητών/Καθηγητών ή Λεκτόρων διαφοροποιείται στα Τμήματα του Ιδρύματος, 

όπως φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί. Στην πλειοψηφία δε των Τμημάτων η σχετική αναλογία 

υπερβαίνει τους 30 φοιτητές ανά διδάσκοντα, λόγος που θεωρείται ότι πρέπει να μειωθεί. Ειδικότερα, 

για το ακ. έτος 2013-2014, ο μέσος αριθμός φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ κυμαίνεται από 1/6 (Τμήμα 
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Ιατρικής) έως 1/80 (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών - πρώην ΔΟΣΑ). Για το Τμήμα Ιατρικής ο λόγος 

1/6 θεωρείται απαραίτητος λόγω της φύσεως του αντικειμένου σπουδών, ενώ για το Τμήμα 

Οικονομικών σπουδών η αντίστοιχη αναλογία θεωρείται απαράδεκτη. Συνολικά, λοιπόν καταδεικνύεται 

με τον πλέον αντικειμενικό τρόπο η επιτακτική ανάγκη πρόσληψης επιπλέον διδασκόντων όλων των 

κατηγοριών. Περισσότερα στοιχεία μπορούν επίσης να αναζητηθούν στους Πίνακες ΙV.2.  

 

 

 Λόγος φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ/ΕΠ 

Τμήματα 13-14 12-13 11-12 10-11 9-10 

ΠΜ 1/27 1/31 1/28 1/27 1/28 

ΗΜΜΥ 1/27 1/25 1/23 1/20 1/25 

ΜΠ 1/18 1/16 1/15 1/14 1/15 

ΑΜ 1/33 1/30 1/32 1/30 1/31 

ΜΠΔ 1/43 1/46 1/43 1/41 1/43 

ΓΦΠΠΧ 1/59 1/61 1/60 1/62 1/53 

ΕΦ 1/45 1/55 1/51 1/49 1/59 

ΙΕ 1/48 1/58 1/64 1/73 1/62 

Ν 1/63 1/67 1/71 1/68 1/69 

ΚΔ&ΠΕ 1/70 - - - - 

ΟΕ 1/84 1/94 1/90 1/93 1/96 

ΤΕΦΑΑ 1/39 1/42 1/38 1/34 1/34 

Ι 1/6 1/7 1/6 1/6 1/6 

ΜΒΓ 1/26 1/28 1/29 1/30 1/30 

ΠΤΔΕ 1/49 1/45 1/51 1/41 1/43 

ΤΕΕΠΗ 1/45 1/44 1/41 1/39 1/35 

ΑΑ 1/48 1/41 1/35 1/34 1/41 

ΔΔΠΦΠ 1/28 1/28 1/26 1/26 1/10 
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Γ. Διοίκηση του Ιδρύματος & 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 

 Η διοικητική διάρθρωση των υπηρεσιών του Δ.Π.Θ. βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ανάπτυξης 

και λειτουργίας προσαρμοσμένο, κατά το δυνατόν, στην ιδιαιτερότητα της πολυεδρικής λειτουργίας 

του. Η βασική διοικητική έδρα των διοικητικών του κεντρικών υπηρεσιών βρίσκεται στην 

Πανεπιστημιούπολη της Κομοτηνής, στο κτίριο διοίκησης (Πρυτανεία), ενώ υπάρχουν και 

αποκεντρωμένες υπηρεσίες (γραφεία) στις υπόλοιπες πόλεις-έδρες. Σε ότι αφορά στη διοικητική 

υποστήριξη των σχολών και τμημάτων (γραμματείες), οι έδρες τους είναι στην πόλη στην οποία 

λειτουργεί η αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα.   

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο τα κυρίαρχα όργανα λήψης αποφάσεων, που απαρτίζουν την 

Ανώτατη Διοίκηση του Πανεπιστημίου, είναι τα ακόλουθα: 

 

Το Συμβούλιο Διοίκησης 

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος έχει ως εξής: 

 Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ., ως Πρόεδρος 

 Σιμόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Δ.Π.Θ., ως Αναπληρωτής Πρόεδρος 

Εξωτερικά Μέλη 

 Γκρόζος Στέλιος, Αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ., 

 Ζερεφός Χρήστος, Ακαδημαϊκός, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας, 

Γεωπεριβάλλοντος Πανεπιστημίου Αθηνών, 

 Καρατζάς Γαβριήλ, Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής, Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστήμιου 

Αθηνών, 

 Κουνάδης Αντώνιος, Ακαδημαϊκός, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, 

 Μπαγιάτης Κωνσταντίνος, π. Πρύτανης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

Εσωτερικά Μέλη 

 Μαλτέζος Ευστράτιος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.,  

 Μαυρομμάτης Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Δ.Π.Θ. 

 Μπότσαρης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ. 

 Παύλου Στέφανος, Καθηγητής Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ. 

 Τσαουσίδης Βασίλειος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών Δ.Π.Θ. 

Μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος αποτέλεσαν επίσης ο κ. Αθανάσιος Καραμπίνης, 

Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ. ο οποίος υπέβαλλε την παραίτηση του, καθώς 

εξελέγη Πρύτανης του Ιδρύματος και ο κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος, Καθηγητής του Τμήματος 
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Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης Δ.Π.Θ., ο οποίος εξελέγη Ευρωβουλευτής και στη 

συνέχεια τοποθετήθηκε ως Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, παρά το γεγονός ότι οι προπτυχιακοί, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι 

υποψήφιοι διδάκτορες κλήθηκαν εγγράφως να εκλέξουν στις 17-10-2012, σύμφωνα με την αρ. Α559/2-

10-2012 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, τον εκπρόσωπό τους, δεν προχώρησαν σε εκλογική 

διαδικασία για την ανάδειξη του εκπροσώπου τους στο Συμβούλιο. 

 

O Πρύτανης  

Πρύτανης του Ιδρύματος, δυνάμει της υπ' αριθμ. Φ.120.61/31/132132/β2/20-8-2014 πράξης του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 433/21-7-2014), είναι ο Καθηγητής 

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. κ. Αθανάσιος Καραμπίνης. 

Με την με αριθμό Α118/10.902014, ανακοινοποιημένη στο ορθό στις 23.10.2014 απόφαση του 

Πρύτανη, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο (ΦΕΚ Β2997/6.9.2014),μεταβιβάστηκαν συγκεκριμένες 

αρμοδιότητες και καθορίστηκε η σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη αν εκείνος απουσιάζει, κωλύεται ή 

ελλείπει για οποιονδήποτε λόγο, οι κάτωθι Αναπληρωτές Πρύτανη: 

 Χαριτωμένη Πιπερίδου, Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ., ως Αναπληρωτής 

Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού 

 Ιωάννης Μουρμούρης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ., ως 

Αναπληρωτής Πρύτανη Υποδομών και Ανάπτυξης 

 Παντελεήμονας Μπότσαρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και 

Διοίκησης του Δ.Π.Θ., ως Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας 

 Νικόλαος Αγγελούσης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού του Δ.Π.Θ., ως Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικών Θεμάτων και Εξωτερικών 

Υποθέσεων 

 Φώτιος Μάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ., ως Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών. 

 

Η Σύγκλητος 

Με βάση το άρθρο 8 παρ. 19 του Ν. 4009/2011 και 2 του Ν. 4076/2012, η Σύγκλητος αποτελείται από:  

 τον Πρύτανη, 

 τους Κοσμήτορες, 

 τους Προέδρους των Τμημάτων και μέχρι δύο ανά Σχολή, με διετή θητεία μη ανανεούμενη, με 

εναλλαγή των σχολών και μέχρις ότου εξαντληθεί το σύνολο των Τμημάτων της κάθε Σχολής. 

Ο τρόπος καθορισμού της εκπροσώπησης των Προέδρων ορίζεται με απόφαση του Πρύτανη. 

 έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, έναν των μεταπτυχιακών φοιτητών και έναν 

εκπρόσωπο των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, οι οποίοι εκλέγονται για ετήσια 

θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής. Επισημαίνεται ότι, παρά το γεγονός ότι οι 

προπτυχιακοί, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες κλήθηκαν εγγράφως να 

εκλέξουν τους εκπροσώπους τους στη Σύγκλητο, δεν προχώρησαν σε ανάλογη εκλογική μέχρι 

σήμερα. 

 έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού, με διετή θητεία, χωρίς δυνατότητα 

επανεκλογής, που εκλέγεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο με καθολική ψηφοφορία των μελών της 

οικείας κατηγορίας προσωπικού και συμμετέχει, με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα 

που αφορούν ζητήματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού.  

Τα παραπάνω Όργανα Διοίκησης επικουρούνται στο έργο τους από Επιτροπές που προβλέπονται στην 

ισχύουσα νομοθεσία ή συστήνονται με αποφάσεις της Συγκλήτου. 
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(ii) Οργανισμοί και κανονισμοί λειτουργίας του Ιδρύματος. 

• Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΦΕΚ 

Α98/16.5.2006), όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. Α2594/2012 (ΦΕΚ Β66/27.01.2012): 

ορίζει τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και 

προβλέπει μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό.  

• Εσωτερικός Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης: 

εγκρίθηκε στη με αριθμ. 87/1-7-2010 συνεδρίαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Δ.Π.Θ, 

ως ενδιάμεση κανονιστική πράξη μεταξύ του υφιστάμενου  Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148/16-7- 2008 

τ. Α΄) και του μελλοντικού  Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος. 

Ως προς το επίπεδο ομογενοποίησης του Ιδρύματος, οι αρμοδιότητες που έχουν μεταφερθεί στα 

Τμήματα και στις Σχολές του Ιδρύματος είναι απολύτως σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες αυτές για τις Σχολές κυρίως αφορούν σε: 

α) επίβλεψη εφαρμογής των Κανονισμών Σπουδών των Τμημάτων και τήρηση των ισχυουσών 

διατάξεων του νόμου, του Οργανισμού και του Κανονισμού, 

β) χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής της σχολής,  προγραμματισμό και τη 

στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξής της και τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων 

της, στο πλαίσιο της πολιτικής του ιδρύματος και των αποφάσεων του Συμβουλίου, της Συγκλήτου και 

του Πρύτανη. 

γ) προγραμματισμό και εισήγηση προς τον πρύτανη για την προκήρυξη θέσεων καθηγητών, ύστερα από 

εισήγηση των συνελεύσεων των τμημάτων. 

δ) κατάρτιση και τη δημοσίευση των μητρώων αξιολογητών και επιτροπών αξιολόγησης των 

καθηγητών και επιτροπών για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που αφορούν στις 

Σχολές 

ε) πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών, προκήρυξη θέσεων εντεταλμένων διδασκαλίας 

στ) αλλαγή προγράμματος σπουδών από φοιτητές της σχολής με μεταφορά πιστωτικών μονάδων, 

ύστερα από αίτηση των φοιτητών.  

ζ) απονομή τίτλων Επίτιμου Διδάκτορα, Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή, μετά από εισήγηση της 

Συνέλευσης του Τμήματος. 

η) οργάνωση προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα, μετά από εισήγηση της 

Συνέλευσης του Τμήματος. 

θ) ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών της κοσμητείας. 

Επιπλέον, στους Κοσμήτορες των Σχολών έχουν μεταφερθεί αρμοδιότητες σχετικά με τον 

προγραμματισμό της χρήσης των χώρων στους οποίους λειτουργούν τα Τμήματα που απαρτίζουν τη 

Σχολή, αλλά και για την παραχώρηση τους για δραστηριότητες και εκδηλώσεις που δεν εμπίπτουν στο 

εκπαιδευτικό & ερευνητικό τους έργο (π.χ. ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, κ.λπ.).     

Οι αρμοδιότητες που  έχουν μεταφερθεί στα Τμήματα κυρίως αφορούν σε: 

α) εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό,  

β) ορισμό των διδασκόντων των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών,  

γ) επιλογή και έγκριση των συγγραμμάτων για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών,  

δ) διατύπωση γνώμης προς την κοσμητεία για τρόπους βελτίωσης του προγράμματος σπουδών,  

ε) συγκρότηση ομάδων για την εσωτερική αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών,  

στ)  εισήγηση προς την κοσμητεία για την προκήρυξη θέσεων καθηγητών και  

ζ) εισήγηση προς την κοσμητεία της σχολής για την ίδρυση προγραμμάτων σπουδών δεύτερου και 

τρίτου κύκλου. 
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(iii) Συγκεκριμένοι στόχοι και χρονοδιάγραμμα. 

Στην παρούσα φάση το Ίδρυμα βρίσκεται σε διαδικασία ακαδημαϊκής και διοικητικής αναδιάρθρωσης, 

η οποία σχεδιάζεται στο πλαίσιο της εκπόνησης του Οργανισμού του Πανεπιστημίου σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. Μεταξύ των ειδικών στόχων του Ιδρύματος περιλαμβάνονται ιδίως: 

 Ίδρυση Σχολής Δια Βίου Μάθησης  

 Δημιουργία προγραμμάτων σπουδών σε ξένη γλώσσα 

 Σύνταξη νέου οργανογράμματος διοικητικών υπηρεσιών 

 Ανάπτυξη υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών 

 Ίδρυση Γραφείου Συνηγόρου Φοιτητή 

 Ίδρυση Γραφείου Αθλητισμού, Δράσεων και Εθελοντισμού 

 Ίδρυση Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας 

 Ίδρυση Πανεπιστημιακού Αγροκτήματος 

 Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου 

Δυστυχώς, δεν μπορεί να τεθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη των παραπάνω ειδικών  

στόχων, καθώς η υλοποίηση τους εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από ενέργειες της πολιτείας, που 

σχετίζονται με την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας (έκδοση υπουργικών αποφάσεων) αλλά και 

από το περιεχόμενο της συμφωνίας προγραμματικού σχεδιασμού του Ιδρύματος, στο πλαίσιο αφενός 

του στρατηγικού του σχεδιασμού και αφετέρου της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση 

όπως θα διατυπωθεί από το αρμόδιο Υπουργείο, η οποία δεν έχει ακόμη προχωρήσει. 

 

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. 

Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης μέχρι και το 2013 λειτουργούσαν είκοσι (20) Τμήματα 

προπτυχιακών σπουδών, τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω, κατά χρονολογική σειρά ίδρυσης: 

1. Τμήμα Νομικής (από το 1974, στην Κομοτηνή – Ν.Δ.87/73).  

2. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (από το 1974, στη Ξάνθη – Ν.Δ.87/73).  

3. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (από το 1975, στη Ξάνθη - 

Π.Δ. 671/75). 

4. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) (από το 1984, στην 

Κομοτηνή - Π.Δ. 465/83). 

5. Τμήμα Ιατρικής (από το 1985, στην Αλεξανδρούπολη - N.641/77). 

6. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (από το 1986, στην Αλεξανδρούπολη - 

Π.Δ.320/83, N.1268/82, άρθρο 46). 

7. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (από το 1987, στην 

Αλεξανδρούπολη - Π.Δ.320/83, N.1268/82, άρθρο 46). 

8. Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας (από το 1991, στην Κομοτηνή – Π.Δ. 149/90). 

9. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (από το 1995, στην Ξάνθη – Π.Δ. 365/93). 
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10. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας (από το 1995, στην Κομοτηνή – Π.Δ. 365/93). 

11. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης (λειτουργεί από το 1996, στην Κομοτηνή – Π.Δ. 304/94) 

12. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (από το 1999, στην Ξάνθη – Π.Δ. 208/99). 

13. Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης (από το 1999, στην Κομοτηνή – Π.Δ. 

208/99). 

14. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (από το 1999, στην 

Ορεστιάδα – Π.Δ. 208/99). 

15. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (από το 1999, στην Ορεστιάδα – Π.Δ. 208/99). 

16. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών (από το 2000, στην 

Κομοτηνή – Π.Δ. 90/2000) 

17. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (από το 2000, στην Ξάνθη – Π.Δ. 90/2000). 

18. Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (από το 2000, στην Αλεξανδρούπολη – Π.Δ. 

208/99). 

19. Τμήμα Πολιτικών Επιστημών (από το 2009,  στην Κομοτηνή - Π.Δ. 21/27.2.2009). 

20. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (από το 2009, στην Κομοτηνή - Π.Δ. 21/27.2.2009). 

 

Η χρονοσειρά της ίδρυσης των παραπάνω Τμημάτων απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

 

  Τμήματα Δ.Π.Θ. κατά χρονολογική σειρά ίδρυσης 

 

Επίσης, είχαν ιδρυθεί και λειτουργούσαν 2 Σχολές, οι οποίες συγκροτούνταν από ομοειδή επιστημονικά 

τμήματα προπτυχιακών σπουδών. Συγκεκριμένα:  

1. Η Πολυτεχνική Σχολή (1974, με έδρα την Ξάνθη), την οποία συγκροτούσαν τα Τμήματα 

Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών 

Περιβάλλοντος, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.  

2. Η Σχολή Επιστημών Αγωγής (1998, με έδρα την Αλεξανδρούπολη), την οποία  συγκροτούσαν 

το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης 

στην Προσχολική Ηλικία. 

 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση-συγκρότηση-ανασυγκρότηση Σχολών 

στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» (ΦΕΚ Α’ 124/03-06-2013), οι δύο προαναφερθείσες Σχολές 

παραμένουν ως έχουν, ενώ ιδρύονται και συγκροτούνται επιπλέον, οι εξής Σχολές: 

1. Νομική Σχολή, με έδρα την Κομοτηνή, η οποία περιλαμβάνει το Τμήμα: 
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• Νομικής. 

2. Σχολή Επιστημών Υγείας, με έδρα την Αλεξανδρούπολη, που περιλαμβάνει τα Τμήματα: 

• Ιατρικής 

• Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 

3. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα την Κομοτηνή, η οποία 

περιλαμβάνει το Τμήμα: 

• Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. 

4. Σχολή Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, με έδρα την Κομοτηνή, η οποία περιλαμβάνει 

τα Τμήματα:  

• Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

• Ελληνικής Φιλολογίας  

• Ιστορίας και Εθνολογίας 

5. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, με έδρα την Κομοτηνή, η οποία 

περιλαμβάνει τα Τμήματα: 

• Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, με εισαγωγικές κατευθύνσεις: α) 

Κοινωνικής Διοίκησης και β) Πολιτικής Επιστήμης 

• Οικονομικών Επιστημών 

6. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, με έδρα την Ορεστιάδα, η οποία περιλαμβάνει τα 

Τμήματα: 

• Αγροτικής Ανάπτυξης 

• Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 

 

Κατά συνέπεια, σήμερα το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης αποτελείται από οκτώ (8) Σχολές και 

δεκαοκτώ (18) Τμήματα, ένα εκ των οποίων έχει δύο (2) εισαγωγικές κατευθύνσεις. 

Επιπλέον, από το Σεπτέμβριο του 2015 προβλέπεται να ξεκινήσει η λειτουργία του πρώτου στη χώρα  

Αγγλόφωνου Τμήματος Ελληνικών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ειδικότερα, με 

το άρθρο 73 του Νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ Α 270/24-12-2014) αποφασίστηκε η ίδρυση στο Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης του πρώτου Τμήματος Ελληνικών Σπουδών στην αγγλική γλώσσα για 

αλλοδαπούς φοιτητές, τετραετούς φοίτησης, με έδρα την Κομοτηνή. Το Τμήμα Ελληνικών Σπουδών 

έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει τη μελέτη του Ελληνικού πολιτισμού και της Ελληνικής 

γλώσσας στη συγχρονία και τη διαχρονία τους, και να παρέχει στους φοιτητές θεωρητική και πρακτική 

κατάρτιση γύρω από ζητήματα της Ελληνικής γλώσσας και μετάφρασης από και προς την Ελληνική 

γλώσσα. Στο Τμήμα Ελληνικών Σπουδών θα εισάγονται αλλοδαποί απόφοιτοι λυκείου, οι οποίοι δεν 

έχουν ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι κάτοχοι απολυτηρίου 

Ελληνικού Λυκείου. 

Πέρα από την πολυεδρικότητά του στις 4 πόλεις της Θράκης, το Δ.Π.Θ. χαρακτηρίζεται και από 

ποικιλομορφία στο αντικείμενο σπουδών των Τμημάτων και των Σχολών του. Κάθε Τμήμα του Δ.Π.Θ. 

παρέχει ένα πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, το οποίο οδηγεί μετά από ορισμένο αριθμό ετών 

φοίτησης στην απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος, που εξασφαλίζει πρόσβαση σε συγκεκριμένα 

επαγγελματικά δικαιώματα. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι αντίστοιχες ακαδημαϊκές μονάδες 

υλοποίησης και η κανονική χρονική διάρκεια (ν) των προπτυχιακών σπουδών κυμαίνεται ως εξής: 
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Ακαδημαϊκές Μονάδες Δ.Π.Θ. και χρονική διάρκεια σπουδών 

ΕΤΗ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ 

4 έτη 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Σχολή Επιστημών Αγωγής Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην 

Προσχολική Ηλικία 

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού 

Παρευξείνιων Χωρών 
Σχολή Κλασικών & 

Ανθρωπιστικών Σπουδών Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας 

Τμήμα Ιστορίαςκαι Εθνολογίας 

Τμήμα Νομικής Νομική Σχολή 

Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής 

Επιστήμης Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών & 

Οικονομικών Επιστημών 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 
Σχολή Επιστήμης Φυσικής 

Αγωγής& Αθλητισμού 

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Σχολή Επιστημών Υγείας 

5 έτη 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

Πολυτεχνική Σχολή 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 

Υπολογιστών 

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και 

Δασολογίας Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος & 

Φυσικών Πόρων 

6 έτη Τμήμα Ιατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας 

 

Όπως προέκυψε από την αξιολόγηση, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του κάθε Τμήματος, σε 

γενικές γραμμές, αναμορφώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και παρακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις 

σε συνάρτηση τόσο με τα αντίστοιχα Ελληνικά-Ευρωπαϊκά Τμήματα, όσο και με την εν γένει διεθνή 

πραγματικότητα. Από τα ίδια στοιχεία φαίνεται επίσης ότι όλες οι ακαδημαϊκές μονάδες έχουν 

εφαρμόσει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Εμβάθυνση στις εκθέσεις 

εσωτερικής αξιολόγησης των τμημάτων δείχνει ότι σε ορισμένα Τμήματα το πλήθος των μαθημάτων σε 

επίπεδο προπτυχιακών σπουδών για την απόκτηση πτυχίου/διπλώματος ξεπερνά τον Ευρωπαϊκό και 

διεθνή μέσο όρο, διαπίστωση η οποία έχει επισημανθεί και στις εξωτερικές εκθέσεις ορισμένων 

τμημάτων και η οποία παρατηρείται γενικότερα σε Τμήματα των Ελληνικών Πανεπιστημίων έχοντας 

διάφορα αίτια προέλευσης.  

Όσον αφορά στη διδασκαλία χρησιμοποιούνται σύγχρονες μέθοδοι και εφαρμόζονται τεχνολογίες 

πληροφορικής, αλλά διεξάγεται κυρίως σε αμφιθέατρα με πολυπληθή ακροατήρια. Η αναγκαία 

κατάτμηση των μεγάλων ακροατηρίων σε τάξεις με διαφορετικό διδάσκοντα, αποτελεί βελτιωμένη 

εκπαιδευτική διαδικασία, απαιτεί όμως την ύπαρξη μεγαλύτερου αριθμού διδασκόντων και σημαντικά 

μεγαλύτερων υποδομών (μικρά αμφιθέατρα, εργαστήρια, εξοπλισμό κ.λπ.), με αποτέλεσμα πρακτικά να 

μην βρίσκει εφαρμογή, παρά μόνο σε ορισμένα Τμήματα. 

Στα προγράμματα σπουδών αρκετών τμημάτων έχει καθιερωθεί η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, 

είτε ως υποχρεωτική (Πολυτεχνική Σχολή, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας), είτε ως 
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προαιρετική, στα περισσότερα από τα υπόλοιπα Τμήματα, με τη συμμετοχή της βαθμολογίας της στη 

διαμόρφωση του μέσου όρου βαθμού πτυχίου, με ένα σημαντικό ποσοστό. Η μέχρι σήμερα εμπειρία 

δείχνει ότι η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας αποτελεί την ολοκλήρωση του κύκλου των 

προπτυχιακών μαθημάτων παρέχοντας στοιχειώδη εξειδίκευση και παράλληλα λειτουργεί ως 

διαδραστικό πλαίσιο σύγχρονης εκπαίδευσης με επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων (Problem Based 

Learning). Η διαδικασία αυτή έχει εξαιρετικά θετική συμβολή στην παροχή εκπαίδευσης υψηλής 

ποιότητας και προτείνεται η ενσωμάτωσής της - τουλάχιστον ως προαιρετικής- σε όσα από τα Τμήματα 

δεν υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών τους. 

 

(ii) Μεταπτυχιακές Σπουδές 

Το Ίδρυμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εύρυθμη λειτουργία, αλλά και στη ίδρυση νέων Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών, έχοντας συνειδητοποιήσει τα πολλαπλά οφέλη σε ακαδημαϊκό, ερευνητικό, 

οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, που μπορούν να αποφέρουν στο Πανεπιστήμιο. Το πρώτο 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών λειτούργησε το ακαδημαϊκό έτος 1992-1993 (Τμήμα Επιστημών 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού). Σήμερα στο Δ.Π.Θ. λειτουργούν συνολικά είκοσι οκτώ (28) 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), εκ των οποίων τα εικοσιτέσσερα (24) είναι 

Μονοτμηματικά, τα τέσσερα (4) Διατμηματικά -Διαπανεπιστημιακά, εκ των οποίων τα δύο 

υλοποιούνται και συντονίζονται από το Δ.Π.Θ., ενώ είναι υπό έγκριση βρίσκεται το Διατμηματικό 

Πρόγραμμα με τίτλο "Τεχνολογίες και Συστήματα Διαχείρισης Φυσικών Πόρων" του Τμήματος 

Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. και του Τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά (Πίνακας IV.1.). 

Τα προγράμματα αυτά, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, είναι αυτοχρηματοδοτούμενα μέσω 

διδάκτρων. Παράλληλα, έχουν ήδη εγκριθεί από την Σύγκλητο του πανεπιστημίου και θα τεθούν σε 

λειτουργία τα παρακάτω προγράμματα:  

1. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος - "Περιβάλλον και Συμπεριφορά" 

2. Τμήμα Ιατρικής - "Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας" 

3. Τμήμα Ιατρικής - "Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια" 

4. Τμήμα Ιατρικής - "Κλινική - Χειρουργική Ανατομία" 

5. Τμήμα Ιατρικής - "Ανθρώπινη Αναπαραγωγή" 

6. Τμήμα Ιατρικής - "Βιο-ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και θεραπεία 

ασθενειών" 

7. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - "Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της 

Αγωγής" 

8. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - "Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στα 

Μαθηματικά & Φυσικές Επιστήμες" 

9. Τμήμα Ιστορίας Εθνολογίας - "Σπουδές στην τοπική ιστορία - Διεπιστημονικές προσεγγίσεις" 

10. ΤΕΕΠΗ - "Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά 

Περιβάλλοντα" 

 

Σε όλα τα ΠΜΣ εφαρμόζεται το σύστημα Ευρωπαϊκών Πιστωτικών μονάδων (ECTS), και σχεδόν στο 

σύνολό τους υφίσταται αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών, ώστε να συμβαδίζει με τις τελευταίες 

εξελίξεις στο επιστημονικό πεδίο που θεραπεύουν.  

Σε ότι αφορά στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, αυτή καλύπτει ένα σημαντικότατο κομμάτι της 

ερευνητικής δραστηριότητας του πανεπιστημίου και αφορά σε περισσότερους από 1.600 υποψήφιους 

διδάκτορες. Η ερευνητική δραστηριότητα των υποψηφίων διδακτόρων αναπτύσσεται στη συντριπτική 

της πλειοψηφία εντός των ερευνητικών υποδομών του Ιδρύματος και ως κυριότερο πρόβλημα 

καταγράφεται η μειωμένη οικονομική υποστήριξη από πλευράς του Ιδρύματος, όσον αφορά σε 

εξοπλισμό και αναλώσιμα, που με τη σειρά της οφείλεται στη σημαντική περικοπή των κονδυλίων 
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έρευνας από διάφορες πηγές προς το Ίδρυμα, κατά την τελευταία πενταετία. Παρ' όλα αυτά 

αναγνωρίζεται η ανάγκη για τη βελτίωση της ενίσχυσης της έρευνας σε διδακτορικό επίπεδο από το 

Πανεπιστήμιο, μέσω εσωτερικών ερευνητικών υποτροφιών από πόρους της Επιτροπής Ερευνών.    

Αντίθετα, σε λειτουργικό επίπεδο, τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών υποστηρίζονται μέσω 

του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΚΜΣ), που εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης 

του Δ.Π.Θ. στην αριθμ. 87/1-7-2010 συνεδρίαση της. Ο ΚΜΣ αποτελεί τον ενδιάμεσο κανονιστικό 

κρίκο μεταξύ του υφιστάμενου νομικού καθεστώτος και των επιμέρους εξειδικευμένων κανονιστικών 

πλαισίων τα οποία έχουν συνταχθεί από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου για τα προγράμματα Μ.Δ.Ε. 

και τα οποία καλύπτουν τις ιδιαιτερότητες κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος στη διδασκαλία ή την 

έρευνα. Οι διατάξεις του ΚΜΣ εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις 

μεταπτυχιακές σπουδές και ρυθμίζουν με ενιαίο τρόπο θέματα λειτουργίας όλων των Π.Μ.Σ. και των 

υποψηφίων Διδακτορικού Διπλώματος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, για τα οποία 

παρέχεται σχετική εξουσιοδότηση από τον Ν. 3685/2008, καθώς και για θέματα για τα οποία δεν 

υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη στην κείμενη νομοθεσία. 

 

(iii) Συγκεκριμένοι στόχοι και χρονοδιάγραμμα 

Παρότι το Δ.Π.Θ. αποτελείται από ένα σημαντικό αριθμό Σχολών (8) και Τμημάτων (18), το αρχικό 

σχέδιο, το οποίο προς το παρόν τουλάχιστον έχει παγώσει, ήταν η ίδρυση και λειτουργία 6 ακόμη νέων 

τμημάτων: ένα στην Ορεστιάδα (Διαιτολογία), δύο στην Αλεξανδρούπολη (Κλινική Ψυχολογία και 

Νοσηλευτική), ένα στην Ξάνθη (Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί), ένα στην Καβάλα (Εφαρμοσμένα 

Μαθηματικά) και ένα στην Δράμα (Πληροφορική).  

Οι προτάσεις της Συγκλήτου για τη δημιουργία των νέων Τμημάτων είχαν γίνει μετά από εκτεταμένη 

διερεύνηση και διάλογο, στηριγμένες στις αρχές της Περιφερειακής Ανάπτυξης και στην κατεύθυνση 

της δημιουργίας ενός μεγάλου πανελλαδικά ανταγωνιστικού Περιφερειακού Πανεπιστημίου, αφού η 

Διοίκηση θεωρούσε ότι η παρουσία και η ταυτότητα του Πανεπιστημίου στη Θράκη χρειάζεται 

ενίσχυση και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο αποτελεί το βασικό πόλο δημιουργίας και τον κύριο μοχλό 

ανάπτυξης στην περιοχή. Επισημαίνεται πάντως ότι ο προηγούμενος τετραετής προγραμματισμός του 

Ιδρύματος, στο πλαίσιο του οποίου τέθηκαν οι παραπάνω στόχοι βρίσκεται υπό αναθεώρηση και 

προγραμματίζεται νέα διαβούλευση στη βάση των τελευταίων εξελίξεων και της νέας στρατηγικής για 

την ανώτατη εκπαίδευση που αναμένεται να οριστικοποιηθεί από την πολιτεία. 

Σημαντικός στόχος επίσης είναι η ίδρυση και λειτουργία Σχολής Δια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο της 

οποίας θα μπορούν να οργανώνονται προγράμματα σπουδών σύντομου κύκλου, προγράμματα θερινών 

σχολείων, προγράμματα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων και προγράμματα επιστημονικής 

κατάρτισης και επανεκπαίδευσης.  

Ιδιαίτερο στόχο αποτελεί η ίδρυση και λειτουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών 

(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) που θα απευθύνονται σε αλλοδαπούς απόφοιτους δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν έχουν ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι 

κάτοχοι απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου. Ιδιαίτερη μέριμνα προγραμματίζεται να δοθεί για την 

προσέλκυση υποψηφίων από τις Βαλκανικές χώρες και τις χώρες της Μέσης Ανατολής. 

Όσον αφορά στα Προγράμματα Σπουδών, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην λειτουργία, αλλά και την 

ίδρυση νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, ιδιαίτερα σε ξένη γλώσσα και μέσω 

συνεργασιών με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της αλλοδαπής, που θα αποφέρουν πολλαπλά 

οφέλη για το Πανεπιστήμιο.  

Ξεχωριστή αναφορά πρέπει να γίνει και στο σχεδιασμό για τη λειτουργία του επιμορφωτικού τμήματος 

της Εθνικής Σχολής Δικαστών στην Κομοτηνή, στην έδρα της Νομικής Σχολής, μετά την απόφαση του 

τότε Υπουργού Δικαιοσύνης, ομότιμου καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών και επίτιμου Διδάκτορα 

της Νομικής Σχολής Θράκης κ. Μ. Σταθόπουλου, μετά από εισήγηση του τότε διευθυντή της Σχολής 

αείμνηστου Ευάγγελου Κρουσταλάκη, Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η λειτουργία του Τμήματος της 

Σχολής Δικαστών στη Νομική του Δ.Π.Θ. θα αποτελούσε ιδιαίτερη τιμή για το Πανεπιστήμιο, καθώς 

θα προσέδιδε κύρος και σημαντικότητα.  

Η Διοίκηση θεωρώντας πως ένας ακόμη σημαντικός στρατηγικός στόχος του Πανεπιστημίου είναι η 

οικοδόμηση στενών σχέσεων με την τοπική κοινωνία, παραχώρησε το κτίριο της Τσανακλείου, στο 



33 

 

κέντρο της Κομοτηνής στον Δήμο Κομοτηνής, ώστε να οικοδομηθεί ιστορικό Δημαρχείο. Η Διοίκηση 

θεώρησε ότι οι ενέργειες παραχώρησης, σύμπραξης και συνεργασίας σφυρηλατούν δεσμούς και 

οικοδομούν κλίμα εμπιστοσύνης, ωστόσο δυστυχώς ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο 

έργο.  

Δυστυχώς, δεν μπορεί να τεθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, 

καθώς η υλοποίηση τους εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από ενέργειες της πολιτείας, που σχετίζονται 

με την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας (έκδοση υπουργικών αποφάσεων) αλλά και από το 

περιεχόμενο της συμφωνίας προγραμματικού σχεδιασμού του Ιδρύματος, στο πλαίσιο αφενός του 

στρατηγικού του σχεδιασμού και αφετέρου της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση όπως 

θα διατυπωθεί από το αρμόδιο Υπουργείο, η οποία δεν έχει ακόμη προχωρήσει. 

 

(iv) Μέτρα για την υλοποίηση των στόχων 

Στα μέτρα για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων περιλαμβάνονται: 

 Υποβολή σχετικών προτάσεων και σχεδίων προς την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – 

Θράκης 

 Υποβολή σχετικών προτάσεων στα αρμόδια κατά περίπτωση Υπουργεία 

 Υποβολή προτάσεων και σχεδίων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών 

προσκλήσεων (ΕΣΠΑ, FP7, HORIZON-2020, EOX, κ.λπ.) 

 Ενέργειες ανάπτυξης και αναβάθμισης των διεθνών συνεργασιών του Ιδρύματος μέσω των ήδη 

διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων (προγράμματα Erasmus+, ερευνητικά προγράμματα 

συνεργασίας) 

 Σύναψη διμερών προγραμματικών συμβάσεων με φορείς της ανώτατης εκπαίδευσης στην 

αλλοδαπή 

 Σύναψη διμερών προγραμματικών συμβάσεων με τοπικούς φορείς (Οργανισμός Κατά των 

Ναρκωτικών - Ο.ΚΑ.ΝΑ., Δήμος Κομοτηνής, Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης, κ.λπ.) 

 

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 

 

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων 

Πανεπιστημίων της χώρας από άποψη ενεργού φοιτητικού πληθυσμού. Το Δ.Π.Θ. αναπτυγμένο 

γεωγραφικά σε όλη τη Θράκη, σε 4 πόλεις, με 8 Σχολές, 19 Τμήματα (18 ελληνόφωνα και 1 αγγλόφωνο 

προπτυχιακό), και 28 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με ενεργό φοιτητικό πληθυσμό 

μεγαλύτερο από 25.000 (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) φοιτητές κατανεμημένο στις τέσσερις 

πόλεις της Θράκης, με εκατοντάδες διδακτορούχους όλων των ειδικοτήτων και με ένα ερευνητικό και 

διδακτικό προσωπικό που ξεπερνά τα 600 άτομα συνεχίζει να αποτελεί το μοναδικό πανεπιστημιακό 

ίδρυμα στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η διάρθρωση των σπουδών 

καλύπτει την πλειονότητα των επιστημονικών πεδίων με την Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και 

Δασολογίας στην Ορεστιάδα, τις Σχολές Επιστημών Υγείας και Επιστημών Αγωγής στην 

Αλεξανδρούπολη, τις Σχολές Νομικής, Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών 

Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών και Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού στην Κομοτηνή, και την 

Πολυτεχνική Σχολή στην Ξάνθη. Από την περιγραφή αυτή είναι εμφανής η πολυθεματικότητα τόσο 

στην παρεχόμενη εκπαίδευση όσο και στην έρευνα η οποία επιτελείται. 
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Το Πανεπιστήμιό μας καλείται τα επόμενα χρόνια να λειτουργήσει μέσα σε μια έντονη 

υποχρηματοδότηση όχι μόνο για την έρευνα, αλλά και για της δαπάνες της καθημερινής του 

λειτουργίας. Η ετήσια χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου μας από το κράτος (τακτικός 

προϋπολογισμός) μειώθηκε κατά το χρονικό διάστημα 2009-2015 άνω του 50% (από 722 ευρώ σε 338 

ανά φοιτητή) με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή σε ορισμένες περιπτώσεις όχι μόνο η υποστήριξη της 

πειραματικής έρευνας των μελών ΔΕΠ, αλλά ούτε η κάλυψη στοιχειωδών ερευνητικών 

δραστηριοτήτων (συμμετοχή σε συνέδρια εξωτερικού, συνδρομή σε βάσεις δεδομένων κ.λπ.). Είναι 

χαρακτηριστικό για την λειτουργία του συνόλου των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου 

μας για το 2012 (δαπάνες για συνδρομές σε περιοδικά, βάσεις δεδομένων, αγορά βιβλίων) διατέθηκε 

μόλις το ποσό των 100.000 ευρώ. Παράλληλα, το ανθρώπινο υποστηρικτικό προσωπικό (διοικητικοί 

υπάλληλοι, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ) μειώθηκε σημαντικά, χωρίς να διαφαίνεται πιθανότητα έστω και μερικής 

κάλυψης των κενών θέσεων του Πανεπιστημίου σε αναγκαίο προσωπικό. 

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το μέλλον του Δ.Π.Θ. θα πρέπει να συνεχίσει να χτίζεται επάνω στις 

προκλήσεις και στις επιταγές του μέλλοντος. Θα πρέπει να επαναπροσανατολίσει τη στρατηγική του με 

βάση την καινοτομία, την έρευνα, την τεχνολογία, την νέα ψηφιακή εποχή, την ανάπτυξη μεγάλης 

κλίμακας καθώς και την προσέλκυση χρηματοδότησης από φορείς τόσο του εσωτερικού (περιφέρεια 

ΑΜΘ) όσο και του εξωτερικού (ΕΕ). Το στίγμα του σ’ αυτά θα πρέπει να δοθεί καταρχάς με καινοτόμα 

μεταπτυχιακά προγράμματα διεθνούς εμβέλειας (ξενόγλωσσα), αλλά και με πρωτοβουλίες που θα του 

επιτρέψουν να υπερβεί την σύγχρονη γραφειοκρατία και τον γεωγραφικό αποκλεισμό. Το Δ.Π.Θ. θα 

πρέπει να ενισχύσει το ερευνητικό του προφίλ με συνεργασίες και έργα που θα συνεχίσουν να το 

καθιστούν ως έναν από τους κορυφαίους ερευνητικούς φορείς της Βορείου Ελλάδος. 

Τέλος, οι όποιες προτάσεις για την στρατηγική της έρευνας στο Δ.Π.Θ. θα πρέπει να συγκεράσουν τόσο 

τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα του, όσο και αυτόν της παραγωγής ερευνητικού αποτελέσματος. Θεωρούμε 

ότι οι όποιες προτάσεις δεν θα καθορίσουν μόνο την ερευνητική μορφή του Πανεπιστημίου μας για το 

προσεχές χρονικό διάστημα, αλλά θα διαμορφώσουν την φυσιογνωμία του στην δομή, λειτουργία του 

και πιθανώς στην βιωσιμότητά του με την σημερινή του μορφή. Θεωρούμε ότι τα ελληνικά 

Πανεπιστήμια με την διττή τους δράση δεν είναι και δεν πρέπει να μετατραπούν σε ερευνητικά 

ινστιτούτα αποκλειστικά προσανατολισμένα σε έρευνα αιχμής, αλλά να επιδιώκουν μαζί με τα 

προγράμματα σπουδών υψηλής στάθμης και μία ισόρροπη ανάπτυξη όλων των τομέων έρευνας 

(θεωρητικής και εφαρμοσμένης). Θα πρέπει να στοχεύσουμε στην επιπλέον ενίσχυση των ερευνητικών 

πεδίων – ομάδων του Δ.Π.Θ. οι οποίες ήδη έχουν αναπτύξει μία έντονα δυναμική ερευνητική παρουσία 

σε επίπεδο αριστείας τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς όμως να οδηγηθούν σε 

μαρασμό ερευνητικές ομάδες ή Τμήματα τα ερευνητικά αποτελέσματα των οποίων δεν είναι σήμερα 

άμεσα αξιοποιήσιμα εντός των γεωγραφικών ορίων της περιφέρειας ΑΜΘ.  

Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης λειτουργεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

(ΕΛ.ΚΕ), έχοντας συσταθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 432/1981 “Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών 

αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

της χώρας” (ΦΕΚ 118/05.05.1981, τ.Α’), και την υπ' αριθμ. Α1804/10-12-81 απόφαση της Συγκλήτου 

του Δ.Π.Θ. για «την ίδρυση του Ειδικού Λογαριασμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης», και 

με την, Β1/819/1988 κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 920/21.12.1988, τ. Β’) σε συνδυασμό 

με την με αριθμό ΚΑ/679/22.08.1996 (ΦΕΚ 826, Τεύχος Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων , η οποία κυρώθηκε αναδρομικά από την έκδοσή της 

με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α’ 156), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο  36 του Ν. 3848/2010 

(ΦΕΚ Α’ 71), και όπως ισχύει αυτή σήμερα. Η διοίκηση και διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε. πραγματοποιείται 

από τα όργανά του και είναι ανεξάρτητη από τη διοίκηση του ΑΕΙ ως αυτοτελής διοικητική μονάδα του 

Δ.Π.Θ. Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι:  

α. Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών 

β. Η Γραμματεία του Ε.Λ.Κ.Ε. 

 

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ.6 της 

ΚΥΑ/679/22.8.1996 είναι οι εξής: 

1) Επεξεργάζεται προτάσεις των Σχολών ή/και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου που αφορούν θέματα 
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ερευνητικής πολιτικής και εισηγείται σχετικά προς τη Σύγκλητο. 

2) Επικουρεί τη Σύγκλητο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο συντονισμό των έργων που 

χρηματοδοτούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού και εισηγείται τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση 

πόρων του Ειδικού Λογαριασμού. 

3) Προτείνει στη Σύγκλητο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης διαδικασίες, τρόπους 

αξιολόγησης, επιλογής, χρηματοδότησης, πληρωμής των δαπανών και παραλαβής των αποτελεσμάτων 

των έργων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού. 

4) Εγκρίνει προτάσεις για τη χρηματοδότηση έργων, που εκτελούνται εντός του Πανεπιστημίου, με τη 

συνεργασία των Τμημάτων ή/και των Σχολών του, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον 

«Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης». 

5) Καταρτίζει ετήσιο επιστημονικό και οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό κίνησης του 

Ειδικού Λογαριασμού και παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση προς τον Πρύτανη, τη Σύγκλητο του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το ΥΠΕΠΘ, άλλα Υπουργεία και λοιπούς αρμόδιους φορείς της 

Πολιτείας.  

6) Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Σύγκλητο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης τον 

Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, όπου περιγράφονται οι διαδικασίες 

παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας και των πεπραγμένων του Ειδικού Λογαριασμού. 

7) Αναθέτει μελέτες με αμοιβή για την εξυπηρέτηση των σκοπών της στο προσωπικό του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης ή τρίτους, μετά από τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και με τις διαδικασίες που 

προβλέπονται από τον «Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης». 

8) Αποδέχεται κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων προς τον Ειδικό Λογαριασμό και 

καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους.  

9) Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού και ενεργεί κάθε πράξη που είναι 

απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων. 

10) Φροντίζει για την ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για τις διάφορες ευκαιρίες 

χρηματοδότησης έργων. 

11) Χορηγεί υποτροφίες σύμφωνα με ειδικό κανονισμό που εγκρίνει η Σύγκλητος του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης. 

12) Καταρτίζει, κάθε έτος, προϋπολογισμό διαχείρισης του χρηματικού πλεονάσματος του Ειδικού 

Λογαριασμού που προκύπτει, είτε από τις κρατήσεις που επιβάλλονται σε εκτελούμενα έργα, είτε από 

άλλα έσοδα που προέρχονται από τη διαχείριση των πόρων του. 

Η Επιτροπή Ερευνών του Δ.Π.Θ. ως το διοικητικό όργανο της ερευνητικής δραστηριότητας του 

πανεπιστημίου φροντίζει για την οργάνωση, την απρόσκοπτη λειτουργία και την ποιοτική διαχείριση 

των παραγόμενων νέων γνώσεων και υπηρεσιών, που αναπτύσσονται από το επιστημονικό του 

προσωπικό. Η λειτουργία της υποστηρίζει και προάγει το μοντέλο της τριπλής έλικας ανάπτυξης: α) 

ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση της ερευνητικής δράσης και αριστείας, β) βιώσιμη λειτουργία των 

ερευνητικών υποδομών, γ) αξιοποίηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων έρευνας. 

 

(i) Βασικοί άξονες ανάπτυξης έρευνας 

Σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο η ερευνητική πολιτική του πανεπιστημίου υποστηρίζει και 

προάγει το μοντέλο της τριπλής έλικας που αφορά: α) την ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση της 

ερευνητικής δράσης και αριστείας, β) την βιώσιμη λειτουργία των ερευνητικών υποδομών, και γ) την 

αξιοποίηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων έρευνας. 

Σε κάθε περίπτωση βασικός προορισμός του Πανεπιστήμιου είναι η παραγωγή και μεταφορά γνώσης, 

ανεξάρτητα από το αν αυτή δεν έχει άμεσα αναγνωρίσιμη αγοραία τιμή, αλλά μεγάλη επίδραση στην 

συνολική ανάπτυξη της Περιφέρειας. Σημειώνεται ότι οι αρχές αυτές διατρέχουν τους άξονες του 

πλαισίου Horizon 2020, (βλ. π.χ. τη Διακήρυξη της Bίλνας για τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές 

Επιστήμες (SSH)). Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι δεν μπορεί το Δ.Π.Θ. να λειτουργήσει και να 

διαμορφώσει την ερευνητική του φυσιογνωμία με αποκλεισμούς επιστημονικών πεδίων που 
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αποδεδειγμένα μπορούν να συμβάλουν στον στρατηγικό σχεδιασμό μιας Περιφέρειας, πόσο μάλλον της 

Περιφέρειας Α.Μ.Θ.. 

 

• Ποιοτική αναβάθμιση της ερευνητικής δράσης και αριστείας 

Η πολιτική ποιότητας συνίσταται στην εφαρμογή βέλτιστων διαδικασιών και συγκεκριμένων 

συστημάτων ελέγχου πιστοποίησης, τα οποία εγγυώνται την παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλής 

ποιότητας. H στρατηγική ποιότητας που εφαρμόζει η Επιτροπή Ερευνών του Δ.Π.Θ. δεν σταματά στην 

διαχειριστική επάρκεια αλλά θα συνεχίσει με την πιστοποίηση του ΕΛ.ΚΕ με το Διεθνές Πρότυπο ISO 

9001:2008. Ο διεθνής αυτός τίτλος θα εξασφαλίσει ότι το Δ.Π.Θ., λειτουργεί με ένα αντικειμενικό 

σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων του. Η πολιτική 

αριστείας είναι η επιβράβευση και ανάδειξη της διάκρισης του ερευνητικού δυναμικού σε όλα τα πεδία 

επιστημονικής γνώσης. Η επιβράβευση των υψηλών ατομικών επιδόσεων, η δημιουργία νέων 

ερευνητικών υποδομών καθώς και ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για καινοτόμες δράσεις αποτελούν 

βασικά συστατικά της πολιτικής αυτής. Από τη μια πλευρά, η πολιτική ποιότητας υποστηρίζει τη 

βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης των ερευνητικών μονάδων του πανεπιστημίου, σύμφωνα με τα 

διεθνή πρότυπα και τα κελεύσματα της εποχής. Από την άλλη πλευρά, η πολιτική αριστείας τροφοδοτεί 

με κίνητρα ηθικής και δευτερευόντως υλικής φύσης το ερευνητικό δυναμικό του Πανεπιστημίου. 

 

• Βιώσιμη λειτουργία των ερευνητικών υποδομών 

Το πλαίσιο σχεδιασμού περιφερειακών αναπτυξιακών στρατηγικών για την προγραμματική περίοδο 

2014-2020 έχει εξελιχθεί σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους. Η Στρατηγική της 

Λισαβόνας, βάσει της οποίας σχεδιάστηκαν το Γ' ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ 2007-13, εστίαζε στην 

ανταγωνιστικότητα και την κοινωνία της γνώσης. Η στρατηγική αυτή αντικαταστάθηκε από την 

ΕΥΡΩΠΗ 2020 που έχει ως στόχο την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 

Στη διάρκεια της επόμενης περιόδου θα μπορούν να αξιοποιηθούν από τους δημόσιους ερευνητικούς 

φορείς (Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ) κεφάλαια και οικονομικοί πόροι, που προέρχονται κυρίως από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, για ανάπτυξη, έρευνα, τεχνολογία, μέσω του νέου ΕΣΠΑ και του HORIZON 2020. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στοχεύοντας στην αποδοτική χρήση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων 

και την αύξηση των συνεργειών μεταξύ διαφορετικών εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών 

πολιτικών, καθώς και μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, έχει υιοθετήσει την Έξυπνη 

Εξειδίκευση ως το βασικό μεθοδολογικό πλαίσιο σχεδιασμού της αναπτυξιακής στρατηγικής για την 

περίοδο 2014-2020 και τη θεωρεί ως αρχική προϋπόθεση για την έγκριση των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων που υποστηρίζουν αντίστοιχες επενδύσεις. 

Η «Έξυπνη Εξειδίκευση» περιλαμβάνει τον εντοπισμό των μοναδικών χαρακτηριστικών και των 

συγκριτικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων κάθε χώρας και περιφέρειας και τη συμφωνία ενός 

κοινού αναπτυξιακού οράματος για την αξιοποίησή τους. Αυτό σημαίνει ότι ο παραγωγικός τομέας, ο 

ακαδημαϊκός τομέας, η δημόσια διοίκηση και η κοινωνία των πολιτών εργάζονται από κοινού για την 

επίτευξη του οράματος και ότι οι διαθέσιμοι πόροι κατευθύνονται προς λίγες, ιεραρχημένες δράσεις που 

υπηρετούν το συγκεκριμένο όραμα. Σημαίνει επίσης ενίσχυση των περιφερειακών συστημάτων 

καινοτομίας, μεγιστοποίηση των ροών γνώσης και εξάπλωση των ωφελειών της καινοτομίας σε όλο το 

εύρος της περιφερειακής οικονομίας. 

Παράλληλα το αυξημένο ενδιαφέρον ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών για αγορά επιστημονικών 

υπηρεσιών, υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, αλλά και μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας από 

τα Πανεπιστήμια προς αυτούς, είναι συνέπεια της δημιουργίας της Κοινωνίας και Οικονομίας της 

Γνώσης. Η περιφερειακή ανάπτυξη με την εφαρμογή των περιφερειακών πολιτικών, εντάσσει το 

Πανεπιστήμιο ως φορέα στην υλοποίηση σχεδίων με περιφερειακή διάσταση. 

 

• Αξιοποίηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων έρευνας 

Η Επιτροπή Ερευνών σχεδιάζει την περαιτέρω διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας 

του Δ.Π.Θ. με την δημιουργία κατάλληλων υποστηρικτικών μηχανισμών ή υπηρεσιών όπως τη 
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δημιουργία Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ή την έκδοση ενημερωτικού εντύπου (Newsletter) ή 

την παροχή υπηρεσιών ή/και πληροφοριών σχετικών με την κατοχύρωση ερευνητικών αποτελεσμάτων 

και την πρακτική εφαρμογή τους μέσα από την έκδοση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τη σύναψη 

συνεργασιών με φορείς και επιχειρήσεις. 

 

(ii) Στόχοι και Χρονοδιαγράμματα 

 

Περιγραφή Στόχου Επιμέρους Ενέργειες 
Προγραμματισμός 

χρόνου εκτέλεσης 

Ποιοτική αναβάθμιση της 

ερευνητικής δράσης και 

αριστείας 

Έκδοση πιστοποιητικού κατά ISO:9001 του 

ΕΛ.ΚΕ του Δ.Π.Θ. 
30/09/2015 

Αξιοποίηση των παραγόμενων 

αποτελεσμάτων έρευνας. 

1) Ανάπτυξη Γραφείου Μεταφοράς 

Τεχνολογίας (στελέχωση - οργάνωση) 
31/12/2015 

2) Έκδοση Newsletter 31/01/2015 

Ενίσχυση της ερευνητικής 

δραστηριότητας στο Δ.Π.Θ. 

1) Έγκριση κανονισμού υποτροφιών Δ.Π.Θ. 

από Σύγκλητο 
28/02/2015 

2) Χορήγηση υποτροφιών σε υποψήφιους 

διδάκτορες, μεταδιδάκτορες και νέους 

Καθηγητές 

31/12/2017 

3) Χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων 31/12/2017 

Υποστήριξη και ενίσχυση των 

δικτύων και υπηρεσιών του 

Δ.Π.Θ. στον τομέα της 

ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Ετήσια χρηματοδότηση για αγορά εξοπλισμού, 

λογισμικού, βάσεων δεδομένων και υποστήριξη 

ανθρώπινου δυναμικού 

31/12/2017 

Ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας του 

ερευνητικού δυναμικού του 

Δ.Π.Θ. και της δυνατότητας 

διεκδίκησης ερευνητικών 

προγραμμάτων 

1) Έγκριση συγκρότησης ομάδας έργου από 

Ολομέλεια της ΕΕ 
28/02/2015 

2)  Έγκριση Συγκλήτου 30/03/2015 

3) Πρόσκληση- επιλογή- έγκριση- συγκρότηση 

ομάδας 
31/05/2015 

4) Λειτουργία ομάδας υποστήριξης υποβολής 

προτάσεων 
31/12/2017 

Ενίσχυση της εξωστρέφειας 

του Δ.Π.Θ. 
-Συμμετοχή στο Δίκτυο EURAXESS 31/12/2017 

Αναβάθμιση των 

εργαστηριακών υποδομών και 

υπηρεσιών και βιώσιμη 

λειτουργία τους 

1) Χρηματοδότηση δράσεων για την 

πιστοποίηση και διαπίστευση των εργαστηρίων 
31/12/2017 

2) Επικαιροποίηση έντυπου και ηλεκτρονικού 

καταλόγου εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών 
31/12/2017 

3) Επέκταση του δικτύου υποστήριξης άλλων 

ιδρυμάτων 
31/12/2017 

4) Διεξαγωγή διαβούλευσης για τη συμμετοχή 

στις Αναπτυξιακές δραστηριότητες σε 

συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολ. Μακεδ. 

και Θράκης 

31/12/2017 
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(iii) Μέτρα για την υλοποίηση των στόχων 

Το Δ.Π.Θ. καλύπτει όλο σχεδόν το φάσμα των επιστημονικών περιοχών στις οποίες εκτελείται 

χρηματοδοτούμενη έρευνα και έχει να παρουσιάσει πολλά ενδιαφέροντα προγράμματα και ερευνητικά 

αποτελέσματα. Τα ερευνητικά-τεχνολογικά αποτελέσματα έχουν τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία 

όταν μετατρέπονται σε προϊόντα και υπηρεσίες, ξεπερνούν δηλαδή το πλαίσιο της ακαδημαϊκής 

κοινότητας. Σήμερα, υπάρχει μεγάλο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό ενδιαφέρον για την 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας, όπως αναπτύχθηκε και σε προηγούμενες ενότητες. Στο 

Δ.Π.Θ., όπως και σε άλλα ιδρύματα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, παρατηρείται αυξανόμενο 

ενδιαφέρον για εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων με παραχώρηση δικαιωμάτων 

εκμετάλλευσης προς τρίτους και με απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 

Στο προαναφερόμενο λοιπόν πλαίσιο, ένα Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ) αποτελεί το 

σημείο επαφής κάθε ερευνητή με την Επιτροπή Ερευνών σχετικά με θέματα διάχυσης και αξιοποίησης 

ερευνητικών αποτελεσμάτων. Παρέχει πληροφόρηση, σχετικά με τις δυνατότητες διάχυσης και 

αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας, την εξεύρεση εμπορικών εταίρων, την ανεύρεση πηγών 

χρηματοδότησης, τις διαδικασίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων κ.λπ. 

Επιδίωξη ενός ΓΜΤ είναι η συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις, δίνοντας 

έμφαση στην προώθηση της έρευνας και της παραγόμενης τεχνογνωσίας σε καινοτόμα προϊόντα και 

υπηρεσίες του Δ.Π.Θ.. Στο πλαίσιο της επίτευξης αυτών των στόχων, το ΓΜΤ στηρίζεται σε 

ενημερωτικές επαφές με μέλη ΔΕΠ, σε παροχή πληροφόρησης και υποστήριξης σε θέματα μεταφοράς 

τεχνολογίας (πατέντες, τεχνοβλαστοί, συμβάσεις εκχώρησης δικαιωμάτων), σε δράσεις που αφορούν 

στη δημοσιοποίηση των επιτευγμάτων και επιτυχιών του Δ.Π.Θ., καθώς και στην ανάπτυξη της 

δικτύωσης με φορείς που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα (Δίκτυα Συμβούλων, Επιμελητήρια 

κ.λ.π.). 

Ειδικότερα, οι δράσεις ενός ΓΜΤ αφορούν κυρίως στα εξής: 

 

Α. Καταγραφή ερευνητικών αποτελεσμάτων και εργαστηριακών μονάδων παροχής υπηρεσιών του Δ.Π.Θ.. 

- Μελέτη των Τελικών Επιστημονικών Απολογισμών των ερευνητικών έργων του Ε.Λ.Κ.Ε. και 

καταγραφή των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για εμπορική αξιοποίηση. 

Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι ήδη στο δικτυακό τόπο της Μονάδας Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Δ.Π.Θ. 

λειτουργεί από το 2013 σελίδα με πλήρη κατάλογο των εργαστηρίων και των υπηρεσιών που παρέχουν 

οι σχολές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης προς κάθε ενδιαφερόμενο 

(http://epixeireite.duth.gr/?q=lab-schools). Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε.) 

του Δ.Π.Θ. στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τα Επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης, έχει αναλάβει πρωτοβουλία δημιουργίας διαύλου επικοινωνίας μεταξύ της ακαδημαϊκής 

κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου. Οι επιχειρήσεις συμπληρώνοντας μια φόρμα, μπορούν να 

κοινοποιούν το αίτημα τους στη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας περιγράφοντας εν 

συντομία την καινοτομία που τους ενδιαφέρει να αναπτύξουν. Η καινοτομία αυτή θα πρέπει 

υποχρεωτικά να αφορά την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορά τις 

δραστηριότητες ή την επέκτασή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και για την οποία κρίνεται 

απαραίτητη η συνεισφορά εξειδικευμένων ερευνητών ή/και ειδικού εργαστηριακού εξοπλισμού. Η 

ΜοΚΕ αναλαμβάνει και προωθεί τα αιτήματα αυτά στα μέλη Δ.Ε.Π. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης με το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο με σκοπό την υλοποίηση του προτεινόμενου 

καινοτόμου έργου. 

Στόχος αυτή της πρωτοβουλίας είναι: 

 να ενισχυθεί η διαδικασία μεταφοράς δεξιοτήτων, γνώσεων, τεχνολογιών, και μεθόδων παραγωγής 

ώστε η επιστημονική γνώση και οι τεχνολογικές εξελίξεις να είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό 

πιθανών χρηστών που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες για την ανάπτυξη 

νέων προϊόντων ή υπηρεσιών. 

 να υποστηριχθεί έμπρακτα ο επιχειρηματικός κόσμος της περιοχής για την ανάπτυξη καινοτόμων 

προϊόντων ή υπηρεσιών 
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Β. Παροχή πληροφόρησης 

- Για την πολιτική και την κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων όπως δικαιώματα παραγωγού 

(copyrights), Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας, συμμετοχή σε τεχνοβλαστούς (spinoffs), κ.ά. 

- Για τη δημιουργία επιχειρήσεων τεχνοβλαστών 

- Προς τρίτους, φορείς και επιχειρήσεις, σχετικά με τα ερευνητικά αποτελέσματα του Δ.Π.Θ. 

- Συμμετοχή σε έρευνες για τη μεταφορά τεχνολογίας στο Δ.Π.Θ. 

 

Γ. Αξιολογήσεις αιτημάτων προστασίας εφεύρεσης – δημιουργίας επιχειρήσεων τεχνοβλαστών 

- Αξιολόγηση νέων αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος προστασίας εφεύρεσης 

- Αξιολόγηση επέκτασης υπαρχόντων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 

- Αξιολόγηση προτάσεων δημιουργίας επιχειρήσεων τεχνοβλαστών 

- Αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη δημιουργία νέων καινοτομικών επιχειρήσεων 

 

Δ. Προβολή – δημοσιοποίηση δραστηριοτήτων & υπηρεσιών 

- Παρουσιάσεις δράσεων – υπηρεσιών σε εκδηλώσεις άλλων φορέων 

- Συμμετοχή σε εκδηλώσεις φορέων που αφορούν στην ανάπτυξη συνεργασιών και στην αξιοποίηση 

των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Δ.Π.Θ. 

- Συμμετοχή στην συγγραφή ενημερωτικών άρθρων για την έρευνα στο Δ.Π.Θ. 

- Συμμετοχή στην αποτύπωση και παρουσίαση στατιστικών στοιχείων σχετικά με την έρευνα στο 

Δ.Π.Θ. 

 

Ε. Δικτύωση 

- Υπογραφή μνημονίων συνεργασίας και δικτύωση με συνδέσμους και φορείς. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικό μέρος της δράσης αυτής καλύπτεται μέχρι στιγμής 

από την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) της Δομής Απασχόλησης και 

Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Δ.Π.Θ. με φορείς αρμόδιους για την Επιχειρηματική Κατάρτιση στην 

Ελλάδα π.χ. ΟΕΕΚ, και την παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της Επιχειρηματικότητας και 

της Καινοτομίας. Επίσης, η ΜοΚΕ του Δ.Π.Θ. συνεργάζεται με τις ΜοΚΕ των υπόλοιπων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σε 

θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης, επιχειρηματικότητας, δράσεων κ.ά. Περαιτέρω 

συνεργάζεται με την Περιφέρεια & Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ανατολικής Μακεδονίας 

& Θράκης καθώς επίσης και της Υπόλοιπης Ελλάδας, με σκοπό την καταγραφή θέσεων και την 

προβολή δράσεων των εν λόγω φορέων σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, όπως και με 

Συλλογικούς Φορείς σε Τοπικό & Εθνικό Επίπεδο (Επιμελητήρια, Συλλόγους, Ενώσεις, Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, κ.λ.π.) οι οποίοι ενημερώνονται για 

τις δραστηριότητες της ΜοΚΕ του Δ.Π.Θ. Τέλος, συνεργάζεται με το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ 

Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ) τα μέλη του οποίου παρέχουν την επιχειρησιακή πείρα και τεχνογνωσία τους 

εθελοντικά και δωρεάν στους χρήστες των Υπηρεσιών της ΜΚΕ.* 

Τέλος, η Επιτροπή Ερευνών του Δ.Π.Θ. σχεδιάζει την έκδοση ενημερωτικού εντύπου (Newsletter), με 

στόχο την πληρέστερη ενημέρωση της ερευνητικής κοινότητας και την καλύτερη διάχυση και 

αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι αναγνώστες θα μπορούν να ενημερώνονται για τις 

δραστηριότητες και τα νέα της ερευνητικής κοινότητας του Δ.Π.Θ. και να παρακολουθούν τη 

δημοσιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Το έντυπο θα χωρίζεται σε τέσσερις βασικές 

ενότητες που θα αφορούν:  

1. Δράσεις της Επιτροπής Ερευνών, όπου ο αναγνώστης θα μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικές 

με δράσεις, πρωτοβουλίες, ενέργειες κ.λ.π. της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.Θ. 
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2. Έρευνα, με πληροφορίες σχετικές με προγράμματα, ερευνητικά αποτελέσματα, διακρίσεις κ.ά. 

της ερευνητικής κοινότητας του Δ.Π.Θ. 

3. Ανακοινώσεις, με χρηστικές πληροφορίες-ενημερώσεις της ερευνητικής κοινότητας γύρω από 

τη λειτουργία της Επιτροπής Ερευνών, αναζήτηση συνεργασιών κ.ά. 

4. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που προγραμματίζονται να γίνουν στο προσεχές 

διάστημα. 

 

• Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας στο Δ.Π.Θ. 

Ο Οδηγός Χρηματοδότηση της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.Θ. προβλέπει την υποστήριξη 

δραστηριοτήτων, που προάγουν την ερευνητική πολιτική του Πανεπιστημίου, την υποστήριξη του 

ανθρώπινου δυναμικού του σε θέματα έρευνας, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ή την συντήρηση της 

αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής και του εργαστηριακού εξοπλισμού, την υποστήριξη διοργάνωσης 

συνέδριων – διημερίδων -ημερίδων, καθώς και την χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς και 

μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες ή/και νέους ερευνητές, και οποιαδήποτε άλλη 

δραστηριότητα που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην δυναμική της έρευνας του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης. Ο σχετικός κανονισμός που έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Ερευνών θα 

υποβληθεί προς έγκριση στην Σύγκλητο του Ιδρύματος προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

 

• Υποστήριξη και ενίσχυση των δικτύων και υπηρεσιών του Δ.Π.Θ. στον τομέα της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης 

Η Επιτροπή Ερευνών του Δ.Π.Θ. αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία των υποδομών επικοινωνίας για 

την έρευνα υποστηρίζει διαχρονικά την αναβάθμιση των πανεπιστημιακών δικτύων δεδομένων και 

φωνής από τον προϋπολογισμό των διαθεσίμων της. Για την μελλοντική κάλυψη των εκπαιδευτικών και 

ερευνητικών υποδομών σκοπεύει να χρηματοδοτήσει τόσο την ερευνητική όσο και την εκπαιδευτική 

δραστηριότητα του Ιδρύματος. 

Επίσης, η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού συνεχίζει να χρησιμοποιεί ένα πληροφοριακό 

σύστημα (Rescom), τεχνολογικά δυνατό και καινοτόμο με σκοπό τη χρήση του: 

 ως εργαλείου διαχείρισης έργων 

 ως μέσου επικοινωνίας μεταξύ πελατών, συναλλασσομένων και Επιτροπής Ερευνών 

 ως μέσου πληροφόρησης για την ερευνητική δραστηριότητα 

 ως εργαλείου επεξεργασίας δεδομένων για την επιλογή στρατηγικής της Επιτροπής Ερευνών 

 ως περιεχόμενου για τη μετάδοση-μεταφορά τεχνογνωσίας σε άλλους φορείς. 

Μέσα από την χρήση του ανέκυψαν νέες ανάγκες οι οποίες σε συνεργασία με τον κατασκευαστή του 

(Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ) θα πρέπει να δρομολογηθούν προκειμένου το συγκεκριμένο πληροφοριακό 

σύστημα να παρέχει δυνατότητες όπως (ενδεικτικά): α) Η διαχείριση έργων πρέπει να ενσωματώσει 

πρόσθετες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ώστε να απαλλαχθεί ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου από την 

όποια διοικητική, οικονομική εργασία εκτελεί ακόμη σήμερα. Ο στόχος αυτός θα απελευθερώσει 

επιπλέον χρόνο σε όφελος της έρευνας, β) Η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ Επιτροπής 

Ερευνών, συναλλασσομένων και πελατών πρέπει να διευρυνθεί με την αύξηση των χρηστών του μέσου 

αυτού, γ) Η τροφοδότηση της στρατηγικής της Επιτροπής Ερευνών με πληροφορίες για την ερευνητική 

δραστηριότητα οι οποίες προκύπτουν από τα δεδομένα του πληροφοριακού συστήματος. 

 

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ερευνητικού δυναμικού του Δ.Π.Θ. και της δυνατότητας 

διεκδίκησης ερευνητικών προγραμμάτων  

Η Επιτροπή Ερευνών του Δ.Π.Θ. σκοπεύει στη δημιουργία πιλοτικής εξειδικευμένης ομάδας 

υποστήριξης για το συντονισμό και την οργάνωση υποβολής προτάσεων καθώς και την επεξήγηση των 

παραμέτρων που συμβάλλουν στην αξιολόγηση μιας επιτυχούς πρότασης σε ερευνητές του Δ.Π.Θ. με 

μικρή ή και καθόλου ανάλογη εμπειρία με στόχο την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας και την 

διεκδίκηση με αξιώσεις ερευνητικών προτάσεων και συνεργασιών από μέλη ΔΕΠ του Δ.Π.Θ.. Η ομάδα 
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υποστήριξης σχεδιάζεται να λειτουργήσει σε συνεργασία τόσο με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας 

όσο και με την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) του Δ.Π.Θ.. 

 

• Ενίσχυση της εξωστρέφειας του Δ.Π.Θ.  

Η Επιτροπή Ερευνών του Δ.Π.Θ. εκτός των δράσεων που περιγράφονται στις προηγούμενες 

παραγράφους που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του 

Δ.Π.Θ. σκοπεύει την περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής-εθνικής, διεθνούς και ευρωπαϊκής 

παρουσίας και των διεθνών συνεργασιών του πανεπιστημίου μέσα από την ενεργό συμμετοχή του σε 

αναπτυξιακές δραστηριότητες της περιφέρειας ΑΜΘ ή σε διεθνή δίκτυα υποστήριξης ερευνητών π.χ. 

Euraxess. Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης σχεδιάζει την δρομολόγηση όλων των απαραίτητων 

διαδικασιών όπως π.χ. την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας του Ερευνητή και του Κώδικα 

Δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών από το Δ.Π.Θ.. 

 

• Αναβάθμιση των εργαστηριακών υποδομών και υπηρεσιών 

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στην γενικότερη ερευνητική πολιτική του Δ.Π.Θ. για την αναβάθμιση και 

ενίσχυση της ερευνητικής του υποδομής και της προσαρμογής του στα διεθνή πρότυπα για την 

ερευνητική αριστεία. Η Επιτροπή Ερευνών σκοπεύει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των 

εργαστηρίων του Δ.Π.Θ. με την χρηματοδότηση έκδοσης πιστοποιητικών ποιότητας των ερευνητικών 

τους υποδομών κατά τα διεθνή πρότυπα π.χ. ISO 9000, ISO/IEC17025, ΕΝ 45001 κ.ά. Η 

προαναφερόμενη πράξη θα ξεκινήσει πιλοτικά για έναν περιορισμένο αριθμό εργαστηρίων διαφόρων 

επιστημονικών περιοχών και ανάλογα με την κατάσταση των διαθεσίμων της Επιτροπής Ερευνών η 

δράση θα επεκταθεί και στις άλλες ερευνητικές μονάδες ή/και εργαστήρια του πανεπιστημίου. 

 

(iv) Δίκτυα εργαστηριακής υποστήριξης έρευνας 

Στην τρέχουσα περίοδο το Δ.Π.Θ. δεν συμμετέχει σε κάποιο αναγνωρισμένο δίκτυο εργαστηριακής 

υποστήριξης της έρευνας του. Μεσοπρόθεσμη στόχευση αποτελεί η αναζήτηση και συμμετοχή σε 

οποιαδήποτε πρόσκληση ή ευκαιρία προκύψει για συμμετοχή σε αντίστοιχα δίκτυα. 

 

(v) Δίκτυα ερευνητικής αριστείας 

Η Επιτροπή Ερευνών του Δ.Π.Θ. εκτός των δράσεων που περιγράφονται στις προηγούμενες 

παραγράφους που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του 

πανεπιστημίου σκοπεύει μεσοπρόθεσμα και στην περαιτέρω ενίσχυση της ερευνητικής αριστείας του 

Δ.Π.Θ.  μέσω ανοικτών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα μέλη της πανεπιστημιακής 

κοινότητας για την ενεργή συμμετοχή τους σε δίκτυα αριστείας εθνικής ή ευρωπαϊκής εμβέλειας όπως 

π.χ. στο δίκτυο Μονάδων Αριστείας ανοικτού λογισμικού κ.λ.π. 

 

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 

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΦ-8Α6/ αριθμ. πρωτ. 18653/17-4-2014: "Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και 

χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2014 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2015-2017 σύμφωνα με το 
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Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017", της Διεύθυνσης Δημοσίων 

Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

 

(ii) Κωδικοποίηση λειτουργικών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού 

Η κωδικοποίηση των λειτουργικών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού παρατίθεται παρακάτω, 

αλλά και στον Πίνακα ΙΙΙ.3.β. 

 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ) ΔΑΠΑΝΕΣ 

Τακτικός προϋπολογισμός 

ΕΤΟΣ Χρηματοδότηση 
Λειτουργικές 

Δαπάνες 
Δαπάνες Σίτισης 

(3) 
Μισθοδοσία 
Συμ.ΠΔ/407 

2004 11.940.000 11.778.897 2.241.660 1.100.000 

2005 13.000.000 12.957.632 2.428.379 3.100.000 

2006 13.900.000 13.813.010 1.810.717 3.200.000 

2007 15.070.000 12.037.472 1.953.119 3.300.000 

2008 15.215.000 12.448.854 1.852.758 2.200.000 

2009 15.800.000 13.760.799 2.302.985 2.500.000 

2010 10.676.000 12.287.981 2.034.840 2.125.000 

2011 9.270.000 14.405.401 3.433.163 2.082.500 

2012  14.181.700 10.775.200 2.250.000 1.156.500 

2013 13.195.000 10.095.000 2.570.000 530.000 

2014 10.640.000 8.500.000 2.070.000 70.000 

ΣΥΝΟΛΟ 142.887.700 132.860.246 24.947.621 21.363.500 
 

(3) 
Από τον 9/2005 το ποσό αφορά στο κόστος σίτισης που βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΔΠΘ χωρίς 

την πρόσθετη επιχορήγηση του ΥΠΔΜΘ προς το ΕΙΝ για την σίτιση των οικότροφων φοιτητών για 

την οποία το πανεπιστήμιο δεν διαθέτει σχετικά στοιχεία.  

 

(iii) Κωδικοποίηση προγράμματος δημοσίων επενδύσεων 

Η κωδικοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων φαίνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 

του Δ.Π.Θ. για το οικονομικό έτος 2014, ο οποίος παρατίθεται παρακάτω, αλλά και στον Πίνακα 

ΙΙΙ.3.β. 

 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Εθνικοί Πόροι Ευρωπαϊκά Προγράμματα (ΠΕΠ) 

ΕΤΟΣ Χρηματοδότηση Απορρόφηση Χρηματοδότηση Απορρόφηση 

2004 12.132.252 11.590.322 4.411.642 3.515.837 

2005 4.438.570 7.464.898
(2) 5.400.000 6.299.703

(2) 

2006 13.940.498 11.007.436 6.671.763 7.035.878
(2) 

2007 6.049.467 10.589.443
(2) 4.642.943 4.601.466

(2) 

2008 11.416.191 11.250.871 341.231 487.719
(2) 

2009 6.998.103 4.997.890 - - 

2010 973.264 2.434.859 - 153.270
(2) 

2011 461.293 641.630 - - 

2012  5.066.015 4.373.101 - - 

2013 7.336.884 7.357.595
(2) - - 

2014 3.556.504 3.844.004
(2) - - 

ΣΥΝΟΛΟ 72.369.041 75.552.049 21.467.579 3.515.837 
(2) 

Από χρηματοδότηση προηγουμένων ετών 
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(iv) Στοιχεία μισθοδοσίας 

Παρατίθεται σχετικός Πίνακας παρακάτω. Στο κόστος περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αμοιβές και 

εργοδοτικές κρατήσεις. Περισσότερα στοιχεία για τη μισθοδοσία υπάρχουν στους Πίνακες ΙΙΙ.3.β και 

ΙΙΙ.3.γ. 

 

Πίνακας στοιχείων μισθοδοσίας προσωπικού Δ.Π.Θ. 

Έτος Κόστος Πλήθος Κατηγορία 

2010 22.105.892,74 € 575 ΔΕΠ 

      129.709,85 € 60 Υποψήφιοι Διδάκτορες  

    1.490.580.41€ 52 ΕΕΔΙΠ 

   2.053.186,59 € 263 ΠΔ 407/80 

   4.501.929,95 € 195 Μόνιμο Διοικητικό Προσωπικό 

   2.767.439,23 € 116 Διοικητικό Προσωπικό ΙΔΑΧ 

   3.534.784,17 € 159 ΕΤΕΠ 

2011 21.627.460,05 € 592 ΔΕΠ 

      116.529,46 € 54 Υποψήφιοι Διδάκτορες 

   1.318.912,98 € 48 ΕΕΔΙΠ 

   1.380.517,15 € 206 ΠΔ 407/80 

   3.883.657,57 € 183 Μόνιμο Διοικητικό Προσωπικό 

   2.776.239,60 € 115 Διοικητικό Προσωπικό ΙΔΑΧ 

   3.267.442,64 € 150 ΕΤΕΠ 

2012 22.123.552,04 € 585 ΔΕΠ 

      127.314,37 € 52 Υποψήφιοι Διδάκτορες 

   1.237.064,71 € 45 ΕΕΔΙΠ 

      895.627,02 € 182 ΠΔ 407/80 

   3.550.537,48 € 156 Μόνιμο Διοικητικό Προσωπικό 

   3.051.844,28 € 131 Διοικητικό Προσωπικό ΙΔΑΧ 

   3.006.569,53 € 139 ΕΤΕΠ 

2013 18.163.257,65 € 575 ΔΕΠ 

      172.601,19 € 83 Υποψήφιοι Διδάκτορες 

   1.019.409,75 € 41 ΕΕΔΙΠ 

      533.503,07 € 164 ΠΔ 407/80 

   3.005.273,11 € 141 Μόνιμο Διοικητικό Προσωπικό 

   2.891.486,59 € 127 Διοικητικό Προσωπικό ΙΔΑΧ 

   2.467.363,28 € 121 ΕΤΕΠ 

2014 19.992.274,79 € 588 ΔΕΠ 

      177.580,82 € 90 Υποψήφιοι Διδάκτορες 

   1.011.115,58 € 42 ΕΕΔΙΠ 

        42.853,64 € 15 ΠΔ 407/80 
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   2.814.062,72 € 12 Μόνιμο Διοικητικό Προσωπικό 

   2.780.127,41 € 128 Διοικητικό Προσωπικό ΙΔΧ 

   1.914.523,93 € 92 ΕΤΕΠ 

 

(v) Εταιρία διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του Ιδρύματος  

Η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Δ.Π.Θ. (ΕΑΔΠ-Δ.Π.Θ.) ιδρύθηκε  κατ’ εφαρμογή 

του αρ.3 παρ 7 του Ν.1268/82, με το ΠΔ 108/1989(ΦΕΚ Α΄46/10-2-1989) και λειτουργεί με τη μορφή 

της Ανωνύμου Εταιρείας, σύμφωνα με το παραπάνω Π.Δ. που αποτελεί το καταστατικό της και τον 

νόμο περί Α.Ε. με σκοπό την αξιοποίηση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Δ.Π.Θ. και 

την προώθηση της ορθότερης διαχείρισης τους, προς πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. Το 

μετοχικό κεφάλαιο της ΕΑΔΠ/Δ.Π.Θ. μετά από αύξηση (Π.Δ.  351/1994 ΦΕΚ Ά 186/7-11-1994 και 

προσαρμογή του σε ευρώ (Π.Δ 173/1994 ΦΕΚ Ά 3-8-2004 είναι 300.000 Ευρώ. Η μία μετοχή της 

ανήκει στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται η ΕΑΔΠ 

εκχωρούνται σε αυτήν κατά χρήση με αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, και η αξιοποίησή 

τους γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και με άξονα το συμφέρον του Δ.Π.Θ.. 

 

Πίνακας ακινήτων που διαχειρίζεται η ΕΑΔΠ/ Δ.Π.Θ. Ιδιοκτησίας Δ.Π.Θ. 

Α/Α ΑΚΙΝΗΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΡΟΦΟΙ ΧΡΗΣΗ 

1. Κατάστημα Χ. Τρικούπη 82 50.τ.μ ισόγειο Ψησταριά 

2. Κατάστημα Χ. Τρικούπη 82 50.τ.μ ισόγειο Καφέ ουζερί  

3. Κατάστημα Χ. Τρικούπη 82 30 τ.μ. ισόγειο Ασφαλιστικό γραφείο 

4. Κατάστημα Χ. Τρικούπη 82 30 τ.μ. ισόγειο Κατάστημα ωδικών 

πτηνών 

5.  Διαμέρισμα Χ. Τρικούπη 82 208 τ.μ. 2ος Φροντιστήριο Μέσης 

εκπαίδευσης 

6. Διατηρητέο Π. Ιωακείμ Γ΄ 250 τ.μ. Ισογ.,1ος Πινακοθήκη Μανέα 

7. 24 

μονοκατοικίες 

Νέα 

Μοσυνούπολη 

(Εκτενεπόλ) 

2.533 τ.μ. Ισόγ.1ος Κατοικίες μελών Δ.Ε.Π. 

8. Διαμέρισμα Π. Κορομηλά 

17 

Θεσσαλονίκη 

80 τ.μ. 2ος Κατοικία 

9.  Διαμέρισμα  Τσιμισκή 58- 

Ξάνθη 

180 τ.μ ισόγειο Στέγαση τυπογραφείου 

10. Διαμέρισμα Τσιμισκή 58- 

Ξάνθη 

180 τ.μ 1ος ΙΠΕΤ/ΚΕΤΕΠ ΑΘΗΝΑ 

11. Χώρος 

εγκατάστασης 

πλυντηρίων 

Παν/πολη 

Κομοτηνή 

58, 2τ.μ. ισόγειο Εγκατάσταση πλυντηρίων 

12. Χώρος 

εγκατάστασης 

πλυντηρίων 

Παν/πολη 

Ξάνθη 

128 τ.μ. υπόγειο Εγκατάσταση πλυντηρίων 

13.  Χώρος για 

ΑΤΜ 

Παν/πολη 

Ξάνθη 

1 τ.μ  ΑΤΜ Εθνικής Τράπεζας 
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14. Χώρος για 

ΑΤΜ 

Παν/πολη 

Αλεξ/πολη 

1 τ.μ  ΑΤΜ Εθνικής Τράπεζας 

 

Δραστηριότητες της εταιρείας 

Η εταιρεία συμμετέχει στην πολιτιστική,  κοινωνική,  μορφωτική  ζωή του Πανεπιστημίου, των 

φοιτητών και της περιοχής, κατά το μέγεθος που της επιτρέπουν οι δυνάμεις της  και ο τρόπος 

λειτουργίας της, εντός των οριζόμενων  από το καταστατικό σκοπών της. Ενδεικτικά αναφέρουμε 

δράσεις της Εταιρείας: 

  

Α. Συμμετοχή στις Εταιρίες: 

- Στην εταιρεία ΔΕΣΜΟΣ  (Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης) με 1.467,35 Ευρώ 

- Στο  Κέντρο ενημέρωσης κατά των ναρκωτικών του Δήμου Ξάνθης με 4.473,88 Ευρώ.  

- Στην ΕΑΠΑΞ (Εταιρία Αναπαλαίωσης Παλαιάς Ξάνθης) με 9.024,99 Ευρώ. 

 

Β. Διαχειρίσεις Προγραμμάτων - Χορηγιών: 

- Διαχείριση δωρεών-χορηγιών προς Τμήματα και Κλινικές του Δ.Π.Θ. 

- Διαχείριση Χορηγιών και Συμμετοχών αποστολών για το 21
ο
 Διεθνές Συνέδριο ΤΕΦΑΑ

    
 

- Διαχείρισης καταβολών εγγυήσεων στέγασης στις Φοιτητικές Εστίες στην Πανεπιστημιούπολη του 

Δ.Π.Θ. στην Ορεστιάδα 

 

Γ. Χρηματοδοτήσεις Δράσεων- Συνεδρίων  

- Χρηματοδότηση του Προγράμματος Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας του Τμήματος Γλώσσας 

Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών. 

-  Χρηματοδότηση  Επιστημονικών Συνεδρίων 

  

Δ. Πολιτιστικές –Κοινωνικές Δραστηριότητες: 

-  Κάλυψη λειτουργικών δαπανών στο κτίριο επί της οδού Π. Ιωακείμ Γ΄6 στην Κομοτηνή   που 

στεγάζεται η  πινακοθήκη του Δ.Π.Θ..  

 

Ε. Ενίσχυση Συλλόγων Φοιτητών 

- Οικονομική ενίσχυση εκδηλώσεων Πολιτιστικών Συλλόγων Φοιτητών  

 

ΣΤ. Αναδάσωση Πανεπιστημιούπολης Κομοτηνής.  

- Κατά το έτος 2013  συνεχίσθηκε  η συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου της Πανεπιστημιούπολης 

Κομοτηνής, στα πλαίσια του προγράμματος αναδάσωσης, υπό την επίβλεψη και σύμφωνα με τις 

οδηγίες του Δασαρχείου. 

 

Ζ. Διαχειρίσεις Χορηγιών  

Η ΕΑΔΠ/Δ.Π.Θ. με αποφάσεις του Δ.Σ. αποδέχεται χορηγίες από διάφορους τρίτους για τη 

χρηματοδότηση επιστημονικών προγραμμάτων, διοργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων κ.τ.λ. από Τμήματα 

και Τομείς του Δ.Π.Θ. 
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Η. Διαχείριση καταθέσεων εγγυήσεων Φ.Ε. Ορεστιάδας 

    Η ΕΑΔΠ/Δ.Π.Θ. διαχειρίζεται, σύμφωνα με τις σχετικές εντολές του Πανεπιστημίου, τα ποσά των 

εγγυήσεων φοιτητών για τη διαμονή τους στις φοιτητικές εστίες της Πανεπιστημιούπολης του Δ.Π.Θ. 

στην Ορεστιάδα. 

 

Θ. Συντηρήσεις –Επισκευές- Εξοπλισμοί. 

Η Εταιρία κατά το έτος 2013 συνέχισε τις απαιτούμενες επισκευές και συντηρήσεις των αστικών 

ακινήτων που διαχειρίζεται η Εταιρεία. 

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Στη χρήση 2013 δεν υπήρξαν έσοδα από τις εκτυπώσεις των διδακτικών βιβλίων, όπως και στις  

χρήσεις 2011 και 2012. Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 25
η
 Φεβρουαρίου 2014 

ανεστάλη η λειτουργία του τυπογραφείου από 30.06.2014 μέχρι νεοτέρας. 

 

ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1. Το ποσοστό επί των εισπράξεων από τη διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου. Η Εταιρία 

για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας  του  της εισπράττει ορισμένο ποσοστό επί των 

εισπράξεων από την εν γένει διαχείριση της περιουσίας του Δ.Π.Θ., το ύψος του οποίου 

καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.  

2. Οι δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς την ίδια την Εταιρία. 

3. Οι τόκοι από την κατάθεση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και από έσοδα της, που 

προέρχονται από την υλοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο των σκοπών της 

συστάσεως της.  

4. Έσοδα από την αναδάσωση των χώρων του Πανεπιστημίου. 

5. Έσοδα από την διαχείριση συνεδρίων εκδηλώσεων κ.α. που διενεργούνται από φορείς του 

Πανεπιστημίου. 

 Ειδικότερα τα έσοδα ετών 2010 έως 2013 ήταν (σε ευρώ): 

 

Πίνακας εσόδων εταιρείας 

 2010 2011 2012 2013 

Ακίνητα - διαχείριση 266.861,73 286.580,88 349.659,21 288.323,41 

Τυπογραφείο 26.459,72 - - - 

Διάφορα έσοδα 74.367,51 5.291,18 59.467,10 54.509,96 

ΣΥΝΟΛΟ 367.697,96 371.872,06 409.126,31 342.833,37 
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ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Τα έξοδα της Εταιρείας αποτελούν κυρίως: 

 τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

 τα έξοδα συντήρησης μηχανημάτων, προμήθειας αναλωσίμων, επισκευών & συντηρήσεων 

ακινήτων, κοινοχρήστων δαπανών, ασφαλίστρων, δημοσιεύσεων  κ.λπ. 

 τα έξοδα από αμοιβές και παροχές τρίτων και χρηματοδοτήσεις συνεδρίων, εκδηλώσεων κ.λπ. 

Σημειώνεται ότι η ΕΑΔΠ σήμερα απασχολεί έναν εργαζόμενο ως λογιστή και έναν ακόμη, ο οποίος 

βρίσκεται σε άδεια άνευ αποδοχών και απασχολούνταν ως τυπογράφος στο υποκατάστημα τυπογραφείο 

της Εταιρείας στην Ξάνθη, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Εταιρείας. 

Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζονται οι δαπάνες χρήσεων 2010-2013: 
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ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΑΔΠ/Δ.Π.Θ. (σε ευρώ): 

 

2010 1.158.713,08 

2011 1.057.294,08 

2012 1.040.978,31 

2013 1.121.455,02 

 

Τα χρηματικά διαθέσιμα της Εταιρείας κατατίθενται κατά το μεγάλο μέρος τους σε προθεσμιακές 

καταθέσεις  κατά μήνα σε Υποκατάστημα Τραπέζης στην Κομοτηνή, που προσφέρει το υψηλότερο 

επιτόκιο, μετά από έρευνα της Τραπεζικής αγοράς (προσφορές επιτοκίων). 

Τα έσοδα από τόκους κατά την περίοδο αναφοράς ήταν (σε ευρώ): 

 

2010 27.654,29 

2011 33.467,23 

2012 40.307,56 

2013 29.766,26 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι η ΕΑΔΠ/Δ.Π.Θ., μετά από σειρά ετών κατά τα οποία 

παρουσίαζε ζημιογόνα αποτελέσματα, κατόρθωσε να εξαλείψει τις συσσωρευμένες ζημίες των 

παρελθόντων ετών εξυγιαίνοντας πλήρως την καθαρή της θέση.   

 Ειδικότερα τα αποτελέσματα των ετών 2010 έως 2013 (σε ευρώ) είχαν ως εξής: 
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 2010 2011 2012 2013 

Έσοδα 367.697,96 329.129,46 396.822,83 333.090,21 

Κέρδη 135.235,02 80.262,36 45.097,16 126.115,10 

Αποτελέσματα εις 

νέον 
106.933,82 164.120,75 197.492,65 287.349,66 

 

           

Προοπτικές της ΕΑΔΠ-Δ.Π.Θ. 

Η ΕΑΔΠ/Δ.Π.Θ. εξυγιάνθηκε πλήρως οικονομικά μετά από την χρήση του 1998, αναπροσδιορίζει τα 

μέσα υλοποίησης των στόχων της και γίνεται διαρκώς πιο αποτελεσματικός βραχίονας στη διοίκηση 

του Δ.Π.Θ.  

 

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.  

Η στρατηγική κτιριακών και χωροταξικών υποδομών είναι αρμοδιότητα των Οργάνων Διοίκησης του 

Δ.Π.Θ. και μέχρι σήμερα εξαρτάται πλήρως από τα διαθέσιμα κατ' έτος κονδύλια του Προγράμματος 

των Δημοσίων Επενδύσεων και των Ευρωπαϊκών Ταμείων (ΕΣΠΑ), όπως αυτά προσδιορίζονται από 

την κεντρική και περιφερειακή διοίκηση. 

Ιστορικά, το Δ.Π.Θ. αναπτύχτηκε σε τέσσερεις πόλεις χρησιμοποιώντας αρχικά και προϋπάρχουσες, μη 

πανεπιστημιακές υποδομές, χωρίς στα 40 χρόνια λειτουργίας του να έχει γίνει εφικτή η ολοκλήρωση 

των υποδομών όλων των Τμημάτων του. 

Οι υφιστάμενες υποδομές δεν είναι επαρκείς για το μέγεθος του Δ.Π.Θ., αλλά και ενός σύγχρονου, με 

διεθνείς απαιτήσεις πανεπιστημίου. Είναι επίσης αναγκαία σε ορισμένα Τμήματα η ποιοτική 

αναβάθμιση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων, με προτεραιότητα στις αίθουσες διδασκαλίας 

εργαστηρίων και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων, όπου είναι αναγκαία η βελτίωση κάθε είδους 

εγκαταστάσεων (πχ συστημάτων φωτισμού, θέρμανσης και κλιματισμού, μονώσεις κλπ),αλλά και κάθε 

χώρου φοιτητικής μέριμνας. 
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Βασικό πρόβλημα μαζί με την ολοκλήρωση των υποδομών αποτελεί ήδη η συντήρηση τόσο του 

κτιριακού αποθέματος όσο και του εργαστηριακού εξοπλισμού, καθώς και των λοιπών ερευνητικών και 

εκπαιδευτικών μέσων, η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τους πενιχρούς πόρους που 

διατίθενται, κατ’ έτος, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.  Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται 

για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των υποδομών, ώστε οι ακαδημαϊκές και διοικητικές λειτουργίες 

να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων, διεθνούς κύρους πανεπιστημίων.  

 

(ii) Συγκεκριμένοι στόχοι και χρονοδιάγραμμα 

Το σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης του Πανεπιστημίου αφορά στην επέκταση και κατασκευή νέων 

κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων, στα Τμήματα του Δ.Π.Θ. που το είχαν ανάγκη. Συγκεκριμένα 

υπάρχουν προτάσεις για τη χωροθέτηση της νέας Πανεπιστημιούπολης Ορεστιάδας, για τη 

συμπλήρωση και ολοκλήρωση της Ιατρικής Σχολής στην Αλεξανδρούπολη, για την ολοκλήρωση των 

υποδομών και τον εξοπλισμό του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην Ξάνθη, καθώς και για την 

έναρξη της κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων των Τμημάτων Ιστορίας Εθνολογίας, Ελληνικής 

Φιλολογίας στην Κομοτηνή και της Σχολής Επιστημών Αγωγής στην Αλεξανδρούπολη. Ακόμη, 

σχεδιάζεται η κατασκευή επιπλέον υποδομών φοιτητικής μέριμνας (ανέγερση φοιτητικών εστιών 

Αλεξανδρούπολης, ανέγερση συμπληρωματικών φοιτητικών εστιών στην Κομοτηνή και στην 

Ορεστιάδα) σε όλη τη Θράκη, με σκοπό τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι συνάρτηση των διατιθέμενων πόρων, 

στο πλαίσιο της συμφωνίας προγραμματικού σχεδιασμού του Ιδρύματος με την Πολιτεία, ή στο πλαίσιο 

της χρηματοδότησης από τα προαναφερόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να 

καθοριστεί στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης αυτοαξιολόγησης.  

 

(iii) Μέτρα για την υλοποίηση των στόχων 

Η διοίκηση του Δ.Π.Θ. προσπαθεί να εντάξει σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.) και μέσω του θεσμού των Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)  τα 

έργα που έχουν ήδη υφιστάμενες μελέτες, αλλά και να επικαιροποιήσει παλαιότερες, ώστε να μπορούν 

να υλοποιηθούν τα έργα το ταχύτερο δυνατό και να ανταποκριθεί στην αποστολή του. 

Η Πολιτεία θα πρέπει να συνδράμει το Δ.Π.Θ. στην εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την 

ολοκλήρωση κτιριακών υποδομών, αλλά και των κάθε είδους εργαστηριακών εξοπλισμών, 

βιβλιοθηκών, συστημάτων επικοινωνιών και δικτύων πληροφορικής.  

 

(iv) Σχολιάστε τυχόν αποκλίσεις από ένα τυπικό μοντέλο, π.χ. 1 campus/ΑΕΙ ή τουλάχιστον 2 

σχολές/campus. 

Όπως προαναφέρθηκε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης λειτουργεί σε ένα σύνολο εννέα (9) 

χωρικών ενοτήτων, σε τέσσερις (4) πόλεις της Θράκης: Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη & 

Ορεστιάδα. Το πολυεδρικό αυτό μοντέλο που αποκλίνει σημαντικά από το τυπικό μοντέλο που 

προβλέπει μια χωρική ενότητα (campus) για κάθε ΑΕΙ, οφείλεται στην πολιτικό-οικονομική απόφαση 

της Πολιτείας, για τη διασπορά των Τμημάτων του Ιδρύματος στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της 

Θράκης. Οι λόγοι για αυτό πρέπει μάλλον να αναζητηθούν στην,  ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 

1970, διαπιστωμένη αξία του Πανεπιστημίου ως μοχλού πνευματικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και 

κυρίως οικονομικής και γενικότερης ανάπτυξης της Θράκης, σε συνδυασμό με την ευρεία γεωγραφική 

διασπορά των μεγάλων αστικών κέντρων στη Θράκη και με την πολιτική ίσων αποστάσεων απέναντι 

στις διάφορες τοπικές κοινωνίες. 

Στη συνέχεια, του πολυεδρικού αυτού μοντέλου, το μοντέλο διαμόρφωσης της κάθε χωρικής ενότητας 

διαφοροποιείται επίσης από το τυπικό μοντέλο των τουλάχιστον δύο (2) Σχολών ανά campus, καθώς 

λόγω της μεγάλης απόστασης των χωρικών ενοτήτων ήταν επιβεβλημένη η ομοιογένεια των Τμημάτων 

για λόγους λειτουργικότητας και εξυπηρέτησης, σε συνδυασμό με την προαναφερθείσα ανάγκη για 

ισόρροπη – οικονομική κυρίως – ανάπτυξη ως απόρροια του μεγέθους των Σχολών/Τμημάτων σε κάθε 

χωρική ενότητα/πόλη. Έτσι, στα δύο campus της Ξάνθης (Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων & 

Συγκρότημα Πολυτεχνικής) αναπτύσσονται τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής, στην 
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Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής λειτουργούν τέσσερα (4) Τμήματα που ανήκουν σε τρεις (3) Σχολές, 

στο campus εντός της πόλης (συγκρότημα Παλιάς Νομικής) λειτουργούν τρία (3) Τμήματα 

επιμεριζόμενα σε δύο (2) Σχολές, ενώ το campus στο 7
ο
 χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης στο οποίο 

λειτουργούσαν τα δύο (2) συγχωνευθέντα βάσει του Σχεδίου «Αθηνά» Τμήματα είναι για την ώρα 

ανενεργό. Στην Αλεξανδρούπολη, στο campus της Πανεπιστημιούπολης στη Δραγάνα λειτουργούν δύο 

(2) Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας και στο campus στη Ν. Χιλή τα δύο (2) Τμήματα της 

Σχολής Επιστημών Αγωγής. Τέλος στα δύο campus της Ορεστιάδας λειτουργούν τα δύο (2) Τμήματα 

της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασοπονίας και οι φοιτητικές εστίες Ορεστιάδας αντίστοιχα. 

 

Γ.6. Περιβαλλοντική πολιτική 

(i) Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων 

(ii) Αστικών στερεών αποβλήτων 

(iii) Ανακύκλωση 

 

Το Δ.Π.Θ. εναρμονίζοντας και ενσωματώνοντας την διεθνή στρατηγική για την εφαρμογή 

περιβαλλοντικών πολιτικών έχει εστιάσει στην υιοθέτηση ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών σε όλους 

τους τομείς της Ακαδημαϊκής ζωής. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των βασικών πυλώνων δραστηριότητας 

του Πανεπιστημίου, που είναι η εκπαίδευση και η έρευνα.  

Στρατηγικός στόχος είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών που οδηγούν: 

α) στην ευαισθητοποίηση της Ακαδημαϊκής κοινότητας ως προς τις καλές πρακτικές για το περιβάλλον 

και την αειφορία 

β)  στην εγκαθίδρυση συστήματος ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στον δημόσιο χώρο 

του Παν/μίου  

γ) στην συνέργεια με τους τοπικούς/κοινωνικούς φορείς για υιοθέτηση των ορθών πρακτικών στην 

ευρύτερη περιοχή. 

Η επιτομή της Στρατηγικής του Δ.Π.Θ.  για το Περιβάλλον είναι η ελαχιστοποίηση του οικολογικού 

αποτυπώματος σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων του. 

Βασικοί τομείς για τους οποίους το Δ.Π.Θ. προτίθεται να προτείνει και να εφαρμόσει ορθές πρακτικές 

είναι: 

-  Η διασφάλιση της ποιότητας των δημόσιων χώρων. 

- Η εξοικονόμηση ενέργειας σε όλες τις δραστηριότητες του Παν/μίου 

- Η υιοθέτηση εναλλακτικών ανανεώσιμων  μορφών ενέργειας 

- Η μείωση της κατανάλωσης νερού 

- Η ενθάρρυνση της ανακύκλωσης στερεών υλικών 

- Η ενθάρρυνση μείωσης των αέριων εκπομπών 

- Η μείωση του θορύβου και η   επίτευξη αισθήματος ευφορίας στους κλειστούς και ανοιχτούς 

χώρους του Παν/μίου τόσο για τα μέλη της Παν/κής κοινότητας όσο και για τους επισκέπτες. 

- Η προώθηση τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και διεθνών περιβ/κών ζητημάτων 

- Η συμμόρφωση με την περιβ/κή νομοθεσία  

 

Μεθοδολογία επίτευξης στόχων 

- Οργανωτική και λειτουργική επικαιροποίηση των δομών περιβ/ντος του Δ.Π.Θ..  

- Θεσμική θωράκιση των δομών από την Διοίκηση του Παν/μίου 

- Ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης για ζητήματα όπως:  διαμόρφωση χώρων πρασίνου, 
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προσβασιμότητας και στάθμευσης, ανακύκλωσης, πράσινης ενέργειας κ.λ.π 

- Περιβ/κή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μέσω διάδοσης είτε ερευνητικών αποτελεσμάτων 

είτε περιβ/κών δράσεων. 

- Εφαρμογή πολιτικής για πράσινες συμβάσεις ( στον τομέα προμηθειών, υπηρεσιών κ.λ.π) 

 

(i) Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. 

Μέσα από τις ερευνητικές δράσεις – απαραίτητες για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας-   

που διεξάγει το Πανεπιστήμιο παράγονται  ποσότητες αποβλήτων χημικών και βιολογικών.  

Η δυνητική επικινδυνότητα των αποβλήτων αυτών, μειώνεται με τη σωστή διαχείρισή τους, η οποία 

ξεκινά από τη διαδικασία παραγωγής τους μέχρι  την επεξεργασία και τελική διάθεση. Αυτό 

επιτυγχάνεται μέσα από τη σωστή εκπαίδευση και πληροφόρηση των χρηστών των 

εργαστηρίων/κλινικών καθώς και με την εφαρμογή των Κανόνων  Ασφάλειας στη χρήση και 

αποθήκευση των επικίνδυνων ουσιών και αποβλήτων που παράγονται. 

Όσον αφορά στη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων στο Δ.Π.Θ. – ιδιαίτερα στα Τμήματα που 

χρησιμοποιούν εργαστηριακά αναλώσιμα ( π.χ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Ιατρικής, Μοριακής 

Βιολογίας και Γενετικής) υπάρχει μέριμνα για την συλλογή  αυτών, σύμφωνα με ειδικές προδιαγραφές, 

και την μεταφορά τους από εξειδικευμένη εταιρεία για την κατάλληλη διαχείρισή των. Το πρωτόκολλο 

συνεργασίας πρόκειται να επεκταθεί σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων που παράγουν τέτοιου 

είδους απόβλητα.  

(ii) Διαχείριση Αστικών στερεών αποβλήτων 

Η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων παραλαμβάνονται από το δημοτικό σύστημα συλλογής 

και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων εκτός εκείνων που προωθούνται για την ανακύκλωση 

 

(iii) Ανακύκλωση 

Στο Δ.Π.Θ. υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης χαρτιού. 

 

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 κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται και 

δραστηριοποιείται το Δ.Π.Θ. είναι ιδιαίτερο, αφού φιλοξενεί ανθρώπους με διαφορετικές κουλτούρες, 

θρησκείες και γλώσσες. Κοινός, ωστόσο, στόχος είναι το Πανεπιστήμιο να λειτουργήσει σαν πόλος της 

ζωής της τοπικής κοινωνίας και να προωθήσει, όσο το δυνατόν καλύτερα, την παιδεία, τον πολιτισμό 

και την επιστήμη.  

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη σύγχρονων γνωστικών αντικειμένων, που να εξυπηρετούν 

και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όχι μόνο της ελληνικής, αλλά και της παγκόσμιας κοινωνίας, 

στοχεύοντας σε σπουδές υψηλού επιστημονικού επιπέδου, συνδυασμένες με τις καλύτερες δυνατές 

προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων. 

Όπως προαναφέρθηκε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης λειτουργεί σε ένα σύνολο εννέα (9) 

χωρικών ενοτήτων, σε τέσσερις (4) πόλεις της Θράκης: Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη & 

Ορεστιάδα. Το πολυεδρικό αυτό μοντέλο που αποκλίνει σημαντικά από το τυπικό μοντέλο που 

προβλέπει μια χωρική ενότητα (campus) για κάθε ΑΕΙ, οφείλεται στην πολιτικό-οικονομική απόφαση 

της Πολιτείας, για τη διασπορά των Τμημάτων του Ιδρύματος στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της 

Θράκης. Οι λόγοι για αυτό πρέπει μάλλον να αναζητηθούν στην ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 

1970, διαπιστωμένη αξία του Πανεπιστημίου ως μοχλού πνευματικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και 

κυρίως οικονομικής και γενικότερης ανάπτυξης της Θράκης, σε συνδυασμό με την ευρεία γεωγραφική 
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διασπορά των μεγάλων αστικών κέντρων στη Θράκη και με την πολιτική ίσων αποστάσεων απέναντι 

στις διάφορες τοπικές κοινωνίες. 

Βέβαια, το συγκεκριμένο μοντέλο επιφέρει πολλά λειτουργικά προβλήματα και έχει πολύ μεγάλο 

κόστος εξυπηρέτησης, λόγω της επιβεβλημένης διασποράς πόρων (υποδομών, προσωπικού, 

υπηρεσιών), παράγοντες ανασταλτικούς για την περαιτέρω ανάπτυξή του, ιδιαίτερα στις ασφυκτικές 

οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά η άποψη του 

Ιδρύματος είναι ότι οι όποιες προσπάθειες ανάπτυξης θα πρέπει να βασίζονται στο υπάρχουν 

πολυεδρικό μοντέλο, αφού δεν έχουν εκλείψει άλλα ούτε πιθανολογείται ότι θα εκλείψουν οι λόγοι που 

το επέβαλλαν. Επιπλέον, παρά τα μειονεκτήματα το συγκεκριμένο μοντέλο έχει πάρα πολλά 

πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, με δεδομένο το συγκεκριμένο μοντέλο, η ανάπτυξη του Ιδρύματος 

μπορεί σε μεγάλο βαθμό να βασιστεί σε συνέργειες με φορείς που εδρεύουν στις όμορες χώρες - σε 

εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο, στην προσέλκυση φοιτητών από τις χώρες της Βαλκανικής 

χερσονήσου, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, της Μέσης Ανατολής και της βόρειας Αφρικής για την 

παρακολούθηση αγγλόφωνων προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και 

για την εκπόνηση διδακτορικών με συνεπίβλεψη. Παράλληλα, η ανάπτυξη του Ιδρύματος μπορεί να 

βασιστεί στις συνέργειες με όλους τους φορείς της Περιφέρειας Α.ΜΑ.Θ., ώστε κάθε μελέτη έργου και 

κάθε πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών στους τομείς που εντάσσονται τα γνωστικά αντικείμενα και οι 

θεματικές περιοχές των Τμημάτων του Δ.Π.Θ. να υλοποιούνται από το Ίδρυμα, τα Τμήματα και τις 

Υπηρεσίες του. 

Επιπλέον, τα όποια μειονεκτήματα του παραπάνω πολυεδρικού μοντέλου μπορούν να αντιμετωπιστούν 

αποτελεσματικά με επένδυση στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας και διαμέσου του 

μοντέλου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η 

αποτελεσματικότητα των διοικητικών λειτουργιών με συμπίεση του απαιτούμενου κόστους 

εξυπηρέτησης. 

Σχετικά με τις αποκλίσεις από το τυπικό μοντέλο διάρθρωσης, όπως είναι φανερό το Δ.Π.Θ. με τις οκτώ 

(8) υπάρχουσες Σχολές και την υπό ίδρυση Σχολή Δια Βίου Μάθησης καλύπτει πλήρως τα διεθνή 

μοντέλα, ως προς τον ελάχιστο αριθμό Σχολών. Αποκλίσεις συναντώνται μόνο ως προς τον αριθμό των 

Τμημάτων που εντάσσονται σε κάθε Σχολή, οι οποίες όμως είναι απολύτως αιτιολογημένες. Ειδικότερα, 

οι δύο μονοτμηματικές Σχολές (Νομικής & Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού) ακολουθούν 

το μοντέλο που καθορίστηκε από την πολιτεία για όλα τα Α.Ε.Ι. της χώρας που περιλαμβάνουν τις εν 

λόγω θεματικές περιοχές στα προγράμματα σπουδών τους. Επιπλέον, η ένταξη δύο Τμημάτων σε κάθε 

μια από τις Σχολές Υγείας, Επιστημών Αγωγής, Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας Κοινωνικών, 

Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών αποτέλεσε επίσης απόφαση της Πολιτείας στη βάση του κοινού 

μοντέλου που ακολουθήθηκε για όλα τα Α.Ε.Ι. της χώρας στο πλαίσιο της πρόσφατης αναδιάρθρωσης 

του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα (Σχέδιο "ΑΘΗΝΑ"). Επισημαίνεται πάντως ότι το 

υπάρχον μοντέλο ομαδοποίησης των Τμημάτων στις Σχολές του Ιδρύματος χαρακτηρίζεται από την 

ομοιογένεια των προγραμμάτων σπουδών ανά Σχολή, διευκολύνει τις συνέργειες μεταξύ των ομοειδών 

Τμημάτων και δεν επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Κατά συνέπεια δεν 

θεωρείται ανασταλτικό για την ανάπτυξη του Ιδρύματος, παρά τις όποιες αποκλίσεις από ορισμένα 

διεθνή πρότυπα, αλλά μάλλον το αντίθετο. 

 

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; 

 

Κύριο χαρακτηριστικό των Τμημάτων του Δ.Π.Θ. είναι, η σύνδεση του Πανεπιστημίου με την περιοχή, 

στην οποία εδρεύει και λειτουργεί, καθώς και η αλληλεπίδρασή του με τα περιβαλλοντικά (Τμήμα 

Μηχανικών Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης), ιστορικά (Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Τμήμα Ελληνικής 

Φιλολογίας), πολιτικά (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής 

Επιστήμης, Νομική Σχολή), πολιτισμικά (Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων 

Χωρών), κοινωνικά (Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, Τμήμα Επιστήμης 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Σχολή Επιστημών Υγείας, Σχολή Επιστημών Αγωγής) και λοιπά  
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αναπτυξιακά (Πολυτεχνική Σχολή) χαρακτηριστικά της περιοχής.  

Στο πλαίσιο λοιπόν της ταύτισης της ανάπτυξης του Ιδρύματος με την ανάπτυξη της ευρύτερης 

περιοχής, διαρκή στόχο του Ιδρύματος αποτελεί η συνεχής ενδυνάμωση του, μέσα από την ενίσχυση 

και ανάπτυξη όλων των τομέων της δραστηριότητας του. 

Η στρατηγική για την διαρκή ανάπτυξη του Ιδρύματος καθορίζεται μέσα από την σε εξέλιξη 

διαβούλευση στα Όργανα Διοίκησης, όπως έχει ήδη προαναφερθεί. Παρόλα αυτά ενδεικτικά μπορούν 

να αναφερθούν ορισμένα ενδεικτικά σημεία-στόχοι αυτής της στρατηγικής:    

- Βελτίωση και ανάπτυξη των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών 
- Αριστεία στην έρευνα και στην επιστήμη 
- Διεθνοποίηση & εξωστρέφεια 
- Ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου και της σύνδεσης με την κοινωνία 
- Αναδιάρθρωση διοικητικών δομών και υπηρεσιών 
- Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 

 

Οι δράσεις που ήδη έχουν αναληφθεί προς την κατεύθυνση αυτή, όπως επιμερίζονται ως στόχοι στα 

Τμήματα του Ιδρύματος, αναφέρθηκαν ήδη στην ενότητα Β.3.3. Επιπλέον δράσεις περιλαμβάνουν τη 

συνεργασία µε άλλα ΑΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής για τη λειτουργία 

Διαπανεπιστημιακών/Διατμητικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και την εκπόνηση 

διδακτορικών με συνεπίβλεψη (συνεργασία Δ.Π.Θ. και Πανεπιστημίου Κύπρου).  

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εξωστρέφειας του Ιδρύματος, η Επιτροπή Ερευνών του 

Δ.Π.Θ. έχει ήδη δρομολογήσει την περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής-εθνικής, διεθνούς και 

ευρωπαϊκής παρουσίας και των διεθνών συνεργασιών του πανεπιστημίου μέσα από την ενεργό 

συμμετοχή του σε αναπτυξιακές δραστηριότητες της περιφέρειας ΑΜΘ ή σε διεθνή δίκτυα υποστήριξης 

ερευνητών π.χ. Euraxess. Μεταξύ αυτών των δράσεων περιλαμβάνονται η υπογραφή της Ευρωπαϊκής 

Χάρτας του Ερευνητή και του Κώδικα Δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών από το Δ.Π.Θ.. 

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθούν οι συμφωνίες συνεργασίας που έχει ήδη το Ίδρυμα με μεγάλο 

αριθμό πανεπιστημίων ξένων χωρών, κυρίως μέσω του προγράμματος Erasmus, στο πλαίσιο της 

κινητικότητας φοιτητών και διδασκόντων. Για το ακαδημαϊκά έτη 2009-2014 οι διμερείς αυτές 

συμφωνίες κάλυπταν ανταλλαγές με περίπου 142 πανεπιστήμια 24 Ευρωπαϊκών, Μεσογειακών και 

Βαλκανικών χωρών.  

Το πλήθος των αλλοδαπών φοιτητών ανά χώρα, που μετακινήθηκαν στα πλαίσια των ανωτέρω 

συμφωνιών-ERASMUS προς το Δ.Π.Θ. κατά τα έτη 2000 έως 2014, κυμαίνεται μεταξύ των 23 – 38 

κατ’ έτος. Το πλήθος των εξερχομένων φοιτητών από τα Τμήματα του Δ.Π.Θ., στα πλαίσια του 

Προγράμματος ERASMUS, κατά τα έτη 2000 έως 2014, κυμαίνεται από 34 έως 143 κατ’ έτος. Τα 

τέσσερα τελευταία έτη παρατηρείται μια αξιοσημείωτη αύξηση του αριθμού των εξερχομένων 

φοιτητών στα πλαίσια των συμφωνιών ανταλλαγής με πανεπιστήμια του εξωτερικού.  

Παράλληλα, στα πλαίσια του ίδιου προγράμματος, ο αριθμός των μελών Δ.Ε.Π., που μετακινήθηκαν 

προς τις χώρες του εξωτερικού, κυμαίνεται μεταξύ 9 - 34 για το διάστημα 2000-2014, ενώ αντίστοιχα ο 

αριθμός των εισερχομένων επιστημόνων και διδασκόντων από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, για το 

ίδιο διάστημα, κυμαίνεται μεταξύ 6 - 20. 

Εκτός όμως από την ανωτέρω δραστηριότητα, παρουσιάζεται στα πλαίσια της IAESTE, σημαντική 

κινητικότητα φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ. σε Πανεπιστήμια και φορείς υψηλής 

τεχνολογίας του εξωτερικού αλλά και αντίστροφα. Ο αριθμός και η κατανομή των φοιτητών αυτών στα 

Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις από έτος σε έτος, με σύνολο 

193 εξερχόμενους φοιτητές για το χρονικό διάστημα 2001-2012 και 73 εισερχόμενους για το αντίστοιχο 

διάστημα.  

Να σημειωθεί ότι στην παραπάνω εμφανιζόμενη κινητικότητα μελών Δ.Ε.Π., επιστημόνων και 

φοιτητών δεν έχουν συμπεριληφθεί στοιχεία και από άλλες δράσεις, όπως αυτές των μελών Δ.Ε.Π. στο 

πλαίσιο άλλων ακαδημαϊκών μετακινήσεων (εκπαιδευτικές άδειες κ.λπ.) ή προσκεκλημένων καθηγητών 

του εξωτερικού, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αξιολογηθούν σε επόμενη φάση. 
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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 δημοσιεύεται εγκαίρως κάθε χρόνο μετά από την έγκριση 

του από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος και είναι αναρτημένο στον κεντρικό δικτυακό τόπο του Ιδρύματος 

και στους δικτυακούς τόπους των Τμημάτων. Με απόφαση της Συγκλήτου, στην αρχή κάθε έτους, 

παρέχεται η δυνατότητα στους Προέδρους των Τμημάτων να προβαίνουν σε επιμέρους  τροποποιήσεις 

του ακαδημαϊκού ημερολογίου, ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα στις ανάγκες των Τμημάτων τους. Οι 

τροποποιήσεις αυτές όμως δεν θα πρέπει να παραβιάζουν τη συνολική διάρκεια του, όπως εγκρίθηκε 

από τη Σύγκλητο.  

Παρόλα αυτά κατά την τελευταία 4ετία υπήρξε, σε κάθε έτος, παράταση της συνολικής διάρκειας του 

ακαδημαϊκού ημερολογίου του Ιδρύματος για την εξυπηρέτηση της ολοκλήρωσης των απαραίτητων, 

από την ισχύουσα νομοθεσία, εβδομάδων διδασκαλίας σε κάθε εξάμηνο, σε ορισμένα Τμήματα. Ένας 

λόγος για αυτό το είδος της παράτασης του ημερολογίου εντοπίζεται σε καθυστερημένη έναρξη της 

διδασκαλίας λόγω παράτασης των εξεταστικών περιόδων, μετά από καθυστερημένη απόφαση του 

αρμόδιου Υπουργείου η οποία αύξανε τον αριθμό των κατηγοριών των εξεταζόμενων φοιτητών και άρα 

τον αριθμό των εξεταζόμενων μαθημάτων αλλά και τον αριθμό των συμμετεχόντων στην εξέταση του 

κάθε μαθήματος (π.χ. συμμετοχή όλων των φοιτητών και εξέταση όλων των μαθημάτων, όλων των 

εξαμήνων στην εξεταστική στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου). Ένας άλλος λόγος αφορά στην 

απώλεια εβδομάδων διδασκαλίας λόγω αποχής των φοιτητών από τα μαθήματα και/ή αδυναμίας 

υλοποίησης εκπαιδευτικού έργου λόγω καταλήψεων των χώρων εκπαίδευσης από φοιτητές. Τρίτος 

λόγος, η καθυστέρηση στη διάθεση πιστώσεων για την πρόσληψη διδασκόντων στο πλαίσιο του ΠΔ 

407/80. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις, για τις τροποποιήσεις του ακαδημαϊκού ημερολογίου του ιδρύματος 

αποφάσιζε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, η οποία επίσης αποφάσιζε την παράταση του ακαδημαϊκού 

ημερολογίου για να μπορεί να γίνεται σύγκληση των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος και των 

μονάδων του, καθώς η τελευταία 4ετία αποτέλεσε περίοδο έντονων μεταβολών τόσο του θεσμικού 

πλαισίου όσο και του οικονομικού πλαισίου της λειτουργίας του ιδρύματος. Ως εκ τούτου, σε κάθε έτος 

υπήρξε ανάγκη για λειτουργία των παραπάνω οργάνων ακόμη και σε περιόδους διακοπής του 

εκπαιδευτικού έργου, προκειμένου να είναι δυνατή η προσαρμογή της λειτουργίας του Ιδρύματος στις 

προαναφερθείσες μεταβολές. 

 

Γ.10. Αναλύστε το συνολικό πλήθος εβδομάδων κατ’ έτος (52) σε εβδομάδες κύριας 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, εξετάσεων πάσης φύσεως, λοιπών δραστηριοτήτων, 

διακοπών. 

 

Κάθε χρόνο διατίθενται 28 έως 30 εβδομάδες (ανάλογα με το Τμήμα) για την κύρια εκπαιδευτική 

διαδικασία, για τις τρεις εξεταστικές περιόδους 10 έως 12 εβδομάδες (ανάλογα με το Τμήμα) και για 

λοιπές δράσεις (π.χ. εκπαιδευτικές επισκέψεις, πρακτική άσκηση, κ.λπ.) καμία έως δύο εβδομάδες 

(ανάλογα με το Τμήμα). Οι υπόλοιπες εβδομάδες του έτους (12 εβδομάδες) αναλογούν στο χρόνο των 

διακοπών (Χριστουγέννων, Πάσχα και θερινές διακοπές).    

 

Γ.11. Στρατηγική για τη Φοιτητική Μέριμνα  

 

 Στέγαση και σίτιση         

Η επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου με δαπάνες για τη φοιτητική μέριμνα 

διακρίνεται σε δαπάνες για τη σίτιση, τη στέγαση και τα μισθώματα οχημάτων για τη μεταφορά των 

φοιτητών, καθώς και σε πολύ μικρές δαπάνες επιχορηγήσεων κ.λπ. σε φοιτητικούς συλλόγους, οι οποίες 

τα τελευταία χρόνια έχουν μηδενιστεί ελλείψει χρηματοδότησης. 

Οι φοιτητές του Δ.Π.Θ. που το επιθυμούν στεγάζονται δωρεάν, είτε σε φοιτητικές εστίες, είτε σε 
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μισθωμένους από το Ίδρυμα χώρους. Η δωρεάν στέγαση παρέχεται και στις 4 πόλεις, όπου λειτουργούν 

τμήματα του Δ.Π.Θ.. Συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο διαθέτει στις πόλεις της Ξάνθης της Κομοτηνής 

και της Ορεστιάδας ιδιόκτητες εστίες με χώρους εστιατορίων, όπου διαμένει και σιτίζεται σημαντικό 

ποσοστό από τους φοιτητές του. Παράλληλα για τις πόλεις της Κομοτηνής, της Αλεξανδρούπολης και 

της Ορεστιάδας ενοικιάζονται από το Πανεπιστήμιο επιπλέον δωμάτια τα οποία διατίθενται στους 

φοιτητές δωρεάν. Δωρεάν διατίθεται και στους μεταπτυχιακούς του φοιτητές ιδιόκτητη οικοδομή στην 

Εκτενεπόλ Ξάνθης. Επισημαίνεται ότι οι διαθέσιμοι χώροι επαρκούν για τη στέγαση περίπου του 40% 

των φοιτητών που καταθέτουν αίτηση για τη δωρεάν διαμονή τους στις εστίες. Επισημαίνεται ότι λόγω 

των λειτουργικών προβλημάτων στη διαχείριση των φοιτητικών εστιών καθώς το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δε 

διαθέτει επαρκές προσωπικό (διατίθενται υπάλληλοι του Ιδρύματος για τη διαχείριση των εστιών) 

αποτελεί πάγιο αίτημα του Πανεπιστημίου η ανάληψη της διαχείρισης των φοιτητικών εστιών με 

παράλληλη μεταφορά στο Πανεπιστήμιο των πόρων που τώρα διατίθενται στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για τη 

στέγαση των φοιτητών του Δ.Π.Θ. 

Η δωρεάν σίτιση των δικαιουμένων φοιτητών παρέχεται και στις 4 πόλεις-έδρες του Δ.Π.Θ.. Στην 

Ξάνθη και στην Κομοτηνή λειτουργούν εστιατόρια για τους οικότροφους φοιτητές, τα οποία 

διαχειρίζεται το Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) διάδοχο φορέα του 

Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.). Οι υπόλοιποι (μη οικότροφοι) σιτίζονται επίσης δωρεάν σε 

φοιτητικά εστιατόρια από ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες έχουν αναλάβει την σίτιση μετά από δημόσιους 

διεθνείς μειοδοτικούς διαγωνισμούς. Ομοίως, στην Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα η σίτιση στο 

σύνολο των φοιτητών (οικότροφων και μη) παρέχεται επίσης δωρεάν σε φοιτητικά εστιατόρια του 

πανεπιστημίου από ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες έχουν αναλάβει την σίτιση μετά από δημόσιους 

διεθνείς μειοδοτικούς διαγωνισμούς.  

Το υβριδικό αυτό μοντέλο δωρεάν σίτισης δημιουργεί πολλά λειτουργικά προβλήματα και για το λόγο 

αυτό πάγιο αίτημα του Πανεπιστημίου αποτελεί η ανάληψη από μέρους του της υποχρέωσης σίτισης 

του συνόλου των φοιτητών (οικότροφων του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και λοιπών) με παράλληλη μεταφορά των 

κονδυλίων που διατίθενται στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για τη σίτιση των οικότροφων φοιτητών.  

Οι διατιθέμενοι χώροι για τη στέγαση των φοιτητών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας Κτιριακών Υποδομών (χρησιμοποιούμενοι χώροι Απρίλιος 2013) 

 
ΚΤΙΡΙΑ 

( αριθμός/m
2
) 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

Αριθμός δωματίων 

ΜΙΣΘΩ-

ΜΑΤΑ 

(τιμή € με 

ΦΠΑ για 10 

μήνες) 

Πανεπιστημιακή 

Μονάδα 
Ιδιόκτητα Μισθωμένα 

Ιδιόκτητα 

δωμάτια 

Μισθωμένα 

δωμάτια 
Σύνολο 

Κομοτηνής 27/100.094 3/8.204 
70(δίκλινα) 

560(μονόκλινα) 
55 (δίκλινα) 198.000 

Ξάνθης 35/43.694 3/521 
600 (δίκλινα) 

24(μονόκλινα) 
0 0,00 

Αλεξ/λης 18/33701 6/1870*  99(δίκλινα) 546.833 

Ορεστιάδας 4/9092 0 
4 (δίκλινα) 

77 (μονόκλινα) 
0 0,00 

Θεσσαλονίκης 2/142     

 

 Συγκοινωνία 

Οι ιδιαιτερότητες του Δ.Π.Θ., αναφορικά με την εξάπλωση των τμημάτων του ιδρύματος σε 4 πόλεις, 
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και παράλληλα το γεγονός ότι σε τρεις από αυτές (Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη) οι 

φοιτητικές εστίες και οι πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις (campuses), όπου λαμβάνει χώρα η 

εκπαιδευτική διαδικασία, ευρίσκονται εκτός του αστικού ιστού, κατέστησαν αδήριτη την ανάγκη λήψης 

μέριμνας για την απρόσκοπτη και τακτική μετακίνηση των φοιτητών μεταξύ των χώρων του 

Πανεπιστημίου σε κάθε πόλη, αλλά και μεταξύ των χώρων αυτών και του εκάστοτε αστικού κέντρου. Η 

ανάγκη αυτή προέκυψε όταν το πανεπιστήμιο, στις πόλεις αυτές, άρχισε να λειτουργεί στις μόνιμες 

εγκαταστάσεις του (οι προσωρινές αρχικές εγκαταστάσεις που εν πολλοίς στεγάζουν νέα τμήματα και 

ευρίσκονται εντός του ιστού των πόλεων). 

Δυστυχώς, οι έχουσες μονοπωλιακά την αρμοδιότητα των αστικών συγκοινωνιών κοινοπραξίες 

(ΚΤΕΛ) υπήρξαν ιδιαίτερα απρόθυμες να δρομολογήσουν λεωφορεία, ώστε να καλυφθούν οι 

προαναφερθείσες ανάγκες, επικαλούμενες το ασύμφορο των εν λόγων δρομολογίων, έστω και εν μέρει 

επιδοτούμενων. Έτσι, το Πανεπιστήμιο είναι αναγκασμένο να επιδοτεί σε ποσοστό 100% το κόστος των 

δρομολογίων (ουσιαστικά μισθώνει οχήματα), οι δε φοιτητές μετακινούνται εντελώς δωρεάν, στοιχείο 

που εντοπίζεται, μεταξύ όλων των ελληνικών πανεπιστημίων, μόνον στο Δ.Π.Θ.. 

Επισημάνεται ότι σε σχέση με το παρελθόν, σήμερα υπάρχει μια δραματική μείωση της πυκνότητας των 

δρομολογίων, της τάξης περίπου του 20%, μείωση που οφείλεται στην δραματική ελάττωση της 

δημόσιας χρηματοδότησης του πανεπιστημίου. Συμπερασματικά, τα υπάρχοντα δρομολόγια 

εξυπηρετούν απλώς  ικανοποιητικά τις ανάγκες μετακίνησης των φοιτητών αναφορικά με τις φοιτητικές 

τους υποχρεώσεις, αλλά και αναφορικά με τις λοιπές συναφείς με την φοιτητική ιδιότητα, κοινωνικές 

τους δραστηριότητες. Μεγάλο πρόβλημα παρατηρείται όμως στη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων 

όταν ο όγκος των μετακινούμενων φοιτητών αυξάνει σημαντικά.  

Αναλυτικά το κόστος σίτισης, στέγασης και μεταφοράς των φοιτητών για την τελευταία πενταετία 

παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.  

 

Πίνακας Ποσών που διατέθηκαν για τη Φοιτητική Μέριμνα
*
 (σε Μ€) 

Ακαδημαϊκό Έτος Στέγαση
(1)

 Σίτιση
(2)

 Μεταφορά 

2006 1,565 1,811 0,701 

2007 1,569 1,953 0,907 

2008 1,562 1,852 0,763 

2009 1,461 2,303 0,640 

2010 1,385 2,433 0,787 

2011 1,479 2,707 0,557 

2012 1,006 2,024 0,530 

2013 0,736 3,255 0,521 

2014 0,510
(4)

 0,326
(5)

 0,311
(6)

 

ΣΥΝΟΛΟ 10.028,246  18.338,326 5.717 

* Τα ποσά αναφέρονται σε οικονομικά έτη 

 

Επεξηγήσεις: 

(1) Τα ποσά αφορούν στην επιπλέον δαπάνη του Πανεπιστημίου για τους ενοικιαζόμενους χώρους, χωρίς να 

συνυπολογίζεται το κόστος συντήρησης και η τεκμαρτή δαπάνη των ιδιόκτητων από το πανεπιστήμιο εστιών.  

(2) Από τον 9/2005 το ποσό αφορά στο κόστος σίτισης που βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δ.Π.Θ., χωρίς την 

πρόσθετη επιχορήγηση του ΥΠΔΜΘ προς το ΕΙΝ για την σίτιση των οικότροφων φοιτητών 

(3) μέχρι την 31-7-2012 

(4) μέχρι την 31-3-2014 

(5) μέχρι την 31-10-2013 

(6) μέχρι την 31-3-2014 
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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 

 

(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. 

Κάθε τμήμα του Πανεπιστημίου παρέχει ένα πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, το οποίο οδηγεί μετά 

από ορισμένο αριθμό ετών φοίτησης στην απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος, που εξασφαλίζει και 

συγκεκριμένη πρόσβαση σε ορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα – αναγνωρισιμότητα.  

Η κανονική χρονική διάρκεια (ν) των προπτυχιακών σπουδών κυμαίνεται από 4 έτη για τα τμήματα των 

Σχολών "Αγωγής", "Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών" καθώς και για το τμήμα 

Μοριακής Βιολογίας, 5 έτη για τα τμήματα της "Πολυτεχνικής" Σχολής και της Σχολής "Επιστημών 

Γης και Περιβάλλοντος" και 6 έτη για το τμήμα της Ιατρικής.  

Τα βασικά στοιχεία του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών κάθε Τμήματος παρουσιάζονται στους 

πίνακες όπου απεικονίζεται η ταυτότητα των Τμημάτων και στον πίνακα IV-1. Από τα σχετικά στοιχεία 

προκύπτει ότι (σε γενικές γραμμές) το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του κάθε τμήματος 

αναμορφώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και παρακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις σε συνάρτηση 

τόσο με τα αντίστοιχα Ελληνικά-Ευρωπαϊκά τμήματα όσο και με την εν γένει διεθνή πραγματικότητα. 

Από τα ίδια στοιχεία φαίνεται επίσης ότι όλες ακαδημαϊκές μονάδες έχουν εφαρμόσει το Ευρωπαϊκό 

Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Εμβάθυνση στις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης των 

τμημάτων δείχνει ότι σε ορισμένα τμήματα το πλήθος των μαθημάτων σε επίπεδο προπτυχιακών 

σπουδών για την απόκτηση πτυχίου/διπλώματος ξεπερνά τον Ευρωπαϊκό και διεθνή μέσο όρο 

διαπίστωση η οποία έχει επισημανθεί και στις εκθέσεις ορισμένων τμημάτων και η οποία παρατηρείται 

γενικότερα σε τμήματα των Ελληνικών Πανεπιστημίων έχοντας διάφορα αίτια προέλευσης. Η 

προβλεπόμενη στη νομοθεσία κατάτμηση των μεγάλων ακροατηρίων σε τάξεις με διαφορετικό 

διδάσκοντα αν και αποτελεί βελτιωμένη εκπαιδευτική διαδικασία απαιτεί την ύπαρξη μεγαλύτερου 

αριθμού διδασκόντων και σημαντικά μεγαλύτερων υποδομών (αμφιθέατρα, εργαστήρια, εξοπλισμό 

κ.λπ.) με αποτέλεσμα πρακτικά να μην βρίσκει εφαρμογή.   

Στα προγράμματα σπουδών αρκετών τμημάτων έχει καθιερωθεί η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, 

είτε ως υποχρεωτική (Πολυτεχνική Σχολή, Σχολή Επιστημών Γης και Περιβάλλοντος), είτε ως 

προαιρετική (στα περισσότερα από τα υπόλοιπα τμήματα), με τη συμμετοχή της βαθμολογίας της στη 

διαμόρφωση του μέσου όρου βαθμό πτυχίου με ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 20% έως 25% 

(ισοδύναμη με ένα έτος σπουδών). Η μέχρι σήμερα εμπειρία δείχνει ότι η εκπόνηση διπλωματικής 

εργασίας αποτελεί την ολοκλήρωση του κύκλου των προπτυχιακών μαθημάτων παρέχοντας στοιχειώδη 
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εξειδίκευση και παράλληλα λειτουργεί ως διαδραστικό πλαίσιο σύγχρονης εκπαίδευσης με επίλυση 

συγκεκριμένων προβλημάτων (Problem Based Learning). Η διαδικασία αυτή έχει εξαιρετικά θετική 

συμβολή στην παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας (προτείνεται να διερευνηθεί η δυνατότητα 

ενσωμάτωσής της - τουλάχιστον ως προαιρετικής- σε όσα από τα τμήματα υπάρχει στο πρόγραμμα 

σπουδών τους). 

Τέλος, από τη μελέτη των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης προέκυψαν οι παρακάτω παρατηρήσεις, 

περιλαμβάνοντας αρνητικά και θετικά σημεία, αναφορικά με τα Προγράμματα Προπτυχιακών 

Σπουδών. Όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου περιλαμβάνουν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών 

χωρίς υποχρεωτική παρακολούθηση, με εξαιρέσεις μεμονωμένα μαθήματα εργαστηριακής φύσης, αλλά 

και χωρίς τον ορισμό προαπαιτούμενων μαθημάτων για τη συμμετοχή των φοιτητών στις εξετάσεις. 

Παρατηρούνται μαθήματα αλυσίδα ή ετήσια που στον κύκλο σπουδών αναφέρονται ως εξαμηνιαία 

(Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) χωρίς να αποτελούν όμως, τη βασική κατεύθυνση των τμημάτων 

του Δ.Π.Θ. 

Το κάθε τμήμα ξεχωριστά διέπεται από ιδιαιτερότητες, δυνατά και αδύνατα σημεία, ωστόσο, 

κυριαρχούν κίνδυνοι γενικής φύσης για όλα τα τμήματα που επηρεάζουν την απόδοση των διδασκόντων 

(μεγάλη αναλογία διδασκόντων/ διδασκομένων), η μείωση του υποστηρικτικού προσωπικού, αυξημένες 

διοικητικές υποχρεώσεις αλλά και η απώλεια χρηματοδότησης και συντήρησης εγκαταστάσεων και 

υλικοτεχνικού βοηθητικού υλικού. Η γεωγραφική θέση του Δ.Π.Θ. αλλά και η τεσσαρακονταετής 

παρουσία του στον ακαδημαϊκό χώρο έχει προσελκύσει επιστήμονες διεθνούς εμβέλειας με 

αναγνωρισμένο έργο και διεθνείς συνεργασίες που σε κάθε κύκλο σπουδών εμπλουτίζουν την 

παρεχόμενη στους φοιτητές γνώση και προσφέρουν επίπεδο σπουδών διεθνούς κλίμακας.  

Ειδικότερα, όσον αφορά θετικά σημεία των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων, 

στις εκθέσεις των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων αλλά και από τη μελέτη των στοιχείων της 

αξιολόγησης των φοιτητών, τα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών αξιολογούνται υψηλού έως 

ιδιαιτέρως υψηλού επιπέδου, με βάση διεθνή κριτήρια. Για την αξιολόγηση της ποιότητας του 

διδακτικού έργου, σε όλες τις μονάδες του Ιδρύματος, έχουν αναπτυχθεί διαδικασίες αξιολόγησης μέσω 

ερωτηματολογίων, που περιλαμβάνουν κατά πλειοψηφία ερωτήσεις κλειστού τύπου. Τα 

ερωτηματολόγια συμπληρώνονται από τους φοιτητές συνήθως δύο (2) φορές ανά ακαδημαϊκό έτος, στο 

τέλος κάθε εξαμήνου. Από τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης, διαπιστώνεται στην πλειοψηφία των 

Τμημάτων, η πολύ υψηλή ποιότητα του διδακτικού προσωπικού, η χρήση σύγχρονων μεθόδων 

διδασκαλίας και η υποστήριξη από κατάλληλα εκπαιδευτικά συγγράμματα. Επιπλέον, με βάση τα 

στοιχεία από τις επιμέρους εκθέσεις ο βαθμός της εφαρμογής των τεχνολογιών πληροφορικής στη 

διδασκαλία των μαθημάτων φαίνεται να είναι ικανοποιητικός στο μεγαλύτερο ποσοστό των τμημάτων. 

Σε πολλά μαθήματα, έχουν αναπτυχθεί ιστοσελίδες μαθημάτων (E-class), όπου αναρτώνται όλες οι 

πληροφορίες του μαθήματος καθώς και υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό. Σε πολλά προγράμματα 

σπουδών έχουν θεσμοθετηθεί διαδικασίες πρακτικής άσκησης των φοιτητών και σε ορισμένα έχει 

εξασφαλιστεί και χρηματοδότηση της πρακτικής άσκησης μέσω προγραμμάτων. Σημαντική επίσης 

θετική συνιστώσα αποτελεί η έγκαιρη επαφή των φοιτητών με την έρευνα, μέσα από ερευνητικές 

διπλωματικές εργασίες, όπως προαναφέρθηκε. Ιδιαιτέρως επίσης εξαίρεται η φιλοτιμία του προσωπικού 

χάρη στην οποία και μόνο αντιμετωπίζονται οι σημαντικές δυσκολίες που πηγάζουν από την μειωμένη 

χρηματοδότηση και την έλλειψη διοικητικού, τεχνικού και γενικότερα υποστηρικτικού προσωπικού 

καθώς και οι σύγχρονες - σε ορισμένα Τμήματα - υποδομές εκπαίδευσης. 

Τα κυριότερα αρνητικά σημεία που σχετίζονται με τα προγράμματα σπουδών, μπορούν να συνοψιστούν 

στα ακόλουθα:  

- Μεγάλος αριθμός μαθημάτων 

- Μικρό ποσοστό συμμετοχής των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

- Μεγάλος όγκος εισακτέων σε σχέση με τις δυνατότητες ορισμένων Τμημάτων 

- Έλλειψη προαπαιτούμενων (σε ορισμένα Τμήματα)  

- Μέτριος βαθμός αξιοποίησης ΤΠΕ (σε ορισμένα Τμήματα). Πιθανή συμβολή στην υστέρηση αυτή 

να αποτελεί και η απουσία ειδικού τεχνικού προσωπικού, αλλά και η φύση ορισμένων 

επιστημονικών πεδίων 

- Μειωμένη χρήση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης (σε ορισμένα Τμήματα) 
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- Μέτρια σύνδεση της ερευνητικής παραγωγής των Τμημάτων με τη διδασκαλία 

 

(β) Ποιες ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ποιους ενδεχόμενους  κινδύνους από τα 

αρνητικά σημεία διακρίνει το Ίδρυμα; 

Η κεντρική διοίκηση όπως και κάθε τμήμα χωριστά, έχει ως σκοπό την προσέλκυση πόρων για την 

έρευνα και ενσωμάτωσή της στους κύκλους σπουδών για την αναβάθμισης των παρεχόμενων 

προγραμμάτων με στόχο την ανταγωνιστικότητα και την απορρόφηση των αποφοίτων στον 

επαγγελματικό χώρο, αλλά και την προώθηση της αριστείας των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας 

και των εξερχόμενων επιστημόνων. 

Τα θετικά στοιχεία των προγραμμάτων σπουδών παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες για την αύξηση της 

προσέλκυσης πόρων μέσω της παροχής προγραμμάτων δια βίου μάθησης σε αποφοίτους της 

δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό προγραμματίζεται να υλοποιηθεί μέσω της 

δημιουργίας δομής δια βίου μάθησης, η οποία προς το παρόν δεν υπάρχει στο Ίδρυμα. Επιπλέον, τα 

θετικά σημεία παρέχουν ευκαιρίες στη βελτίωση της διασύνδεσης του Ιδρύματος με την αγορά 

εργασίας μέσω της αύξησης του αριθμού των φοιτητών που παρακολουθούν προγράμματα πρακτικής 

άσκησης σε φορείς της περιοχής. Επιπλέον, θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της σύνδεσης του Ιδρύματος 

με τους περιφερειακούς και δημοτικούς φορείς διοίκησης, μέσω της ανάθεσης στο Ίδρυμα μελετών για 

διάφορες δράσεις της διοίκησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των Δήμων 

της περιοχής, γεγονός που θα συμβάλλει με τη σειρά του στην προώθηση της σύνδεσης της έρευνας με 

τη διδασκαλία. Τέλος, τα θετικά σημεία των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών μπορούν να 

αξιοποιηθούν για την προσέλκυση φοιτητών υψηλότερης βαθμολογικής επίδοσης στις πανελλήνιες 

εξετάσεις, μέσω κατάλληλων ενεργειών για την προβολή των θετικών σημείων και των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων των σπουδών στο Ίδρυμα. 

Οι κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία εντοπίζονται στην μείωση του ρυθμού αποφοίτησης από το 

Ίδρυμα, αλλά και στη αργή ανάπτυξη της ποιότητας της εκπαίδευσης, κυρίως λόγω του μεγάλου 

αριθμού εισακτέων. Επίσης, ο μεγάλος αριθμός μαθημάτων και η μειωμένη συνεκτικότητα σε ορισμένα 

προγράμματα σπουδών δεν ευνοεί την ανάπτυξη της συνθετικής και κριτικής ικανότητας των 

αποφοίτων, στοιχείο που μπορεί να καθυστερήσει την απορρόφηση τους από την αγορά εργασίας, 

καθώς οι εν λόγω ικανότητες εκτιμούνται ιδιαίτερα ως προσόν από τους εργοδότες. Τέλος, ο μέτριος 

βαθμός αξιοποίησης ΤΠΕ σε ορισμένα Τμήματα, στερεί από τους αποφοίτους των εν λόγω Τμημάτων 

κρίσιμες δεξιότητες πληροφορικής οι οποίες ενδέχεται να δυσκολέψουν την μετέπειτα ακαδημαϊκή και 

επαγγελματική τους εξέλιξη.     

 

(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. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα κυριότερα σχόλια των εξωτερικών αξιολογητών προς την κατεύθυνση 

της βελτίωσης των ΠΠΣ, όπως ενσωματώθηκαν στις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης (όσων 

υποβλήθηκαν μέχρι το Νοέμβριο του 2014): 

 

- ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1. Ανάγκη μείωσης των παρεχόμενων μαθημάτων. 

2. Ο περιορισμός του προγράμματος με τη διατήρηση 5-ετούς πτυχίου, θα μπορέσει να προσφέρει 

περισσότερες ευκαιρίες πρακτικής και καλύτερης προετοιμασίας για απορρόφηση στο 

επάγγελμα.  

3. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου μαθήματος που περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση των φοιτητών 

και την εμπλοκή της βιομηχανίας.  

4. Ορισμός προαπαιτούμενων μαθημάτων. 
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- ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

1. Αναδιοργάνωση του κύκλου σπουδών προς όφελος της καλύτερης επικοινωνίας με τους 

φοιτητές.  

2. Ενίσχυση της ταυτότητας του Τμήματος.  

3. Ενίσχυση και ενδυνάμωση της παρακολούθησης των φοιτητών και της συμμετοχής. 

4. Βελτίωση της εκπαιδευτικής και εξεταστικής μεθόδου. 

 

- ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1. Χρειάζεται ριζική αλλαγή στο πρόγραμμα σπουδών σε ότι αφορά στους στόχους και τις 

δεξιότητες, αφήνοντας περιθώριο για την καινοτομία και τον πειραματισμό που συνδέεται με το 

προφίλ, κυρίως βιώσιμη αρχιτεκτονική, ευρύτερη διεθνή ανάπτυξη, προηγμένο υπολογιστικό 

σχεδιασμό, το σχεδιασμό του τοπίου και την εισαγωγή στην επαγγελματική πρακτική.  

2. Το μοντέλο κτιρίου ως εργαλείο σχεδιασμού πρέπει να συμπληρωθεί με το σχέδιο, την 

χωροταξική ανάλυση, τον προγραμματισμό, καθώς και την ολοκληρωμένη εννοιολογική 

σκέψη. 

3. Ενθάρρυνση χρήσης λογισμικού ως πρόσθετα βοηθήματα. 

 

- ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

1. Μείωση μαθημάτων και ύλης - απαιτούμενος αριθμός μαθημάτων για την απόκτηση 

διπλώματος περίπου στα 45. 

2. Μείωση των υποχρεωτικών μαθημάτων και αύξηση του αριθμού των προσφερόμενων 

αντικειμένων που επιτρέπουν στους φοιτητές την επιλογή παρακολούθησης αντικειμένων που 

σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά τους.  

3. Καθιέρωση ενός συστήματος βαθμολόγησης που δεν εξαρτάται από την απόδοση σε μια ενιαία 

τελική εξέταση, αλλά ανταμείβει επίσης ενδιάμεσο (προοδευτική) απόδοση σε εργασίες και 

αναθέσεις.  

4. Ανάπτυξη βράβευση προπτυχιακού επιπέδου διπλωματικής εργασίας  ώστε να περιλαμβάνονται 

τα βραβεία σε μεταπτυχιακή έρευνα και επιτεύγματα.  

5. Ενθάρρυνση και προώθηση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, όπως η ομάδα-based learning, 

ανοικτού τύπου εργαστήρια της μάθησης, κ.λπ. 

 

- ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1. Δημιουργία ενός συνεκτικού πυρήνα των μαθημάτων. 

2. Περιορισμός του αριθμού των υποχρεωτικών μαθημάτων. 

3. Ενθάρρυνση μαθημάτων επιλογής διαφορετικών αντικειμένων χρησιμοποιώντας συνεχώς 

ενημερωμένο υλικό από τη διεθνή έρευνα και θεωρία. 

4. Ενθάρρυνση της χρήσης ξένων γλωσσών στην ακαδημαϊκή καθημερινότητα. 

 

- ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

1. Αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών.  

2. Μείωση των παρεχόμενων μαθημάτων.  

3. Ενθάρρυνση της ενσωμάτωσής της έρευνας στη διδασκαλία με σκοπό το κίνητρο.  
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4. Ενθάρρυνση δημιουργίας νέων εξειδικευμένων μαθημάτων και σεμιναρίων. 

 

- ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1. Ενθάρρυνση προαπαιτούμενων μαθημάτων για την βελτίωση του ποσοστού παρακολούθησης 

διαλέξεων.  

2. Δεν υπάρχει καλό ποσοστό κατανομής των φοιτητών στις προσφερόμενες κατευθύνσεις. 

3. Ενθάρρυνση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών στη βιομηχανία μεταποίησης αγροτικών 

προϊόντων ή δημόσιους οργανισμούς.  

 

- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

1. Ενθάρρυνση αναθεώρησης και αναβάθμισης προγράμματος σπουδών. 

 

- ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  

1. Μείωση αριθμού μαθημάτων. 

2. Σημειώνεται ότι η σημερινή ονομασία του Τμήματος παραποιεί το φάσμα των μαθημάτων που 

διδάσκονται.  

3. Μεγάλο ποσοστό αποφοίτων πέρα της φυσιολογικής διάρκειας σπουδών. 

4. Η αναλογία διδασκόντων και διδασκομένων είναι πολύ αυξημένη.  

 

-    ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ   

1. Αλλαγή και αναθεώρηση διαδοχής διδασκαλίας μεταξύ μαθημάτων. 

2. Ορισμός προαπαιτούμενων μαθημάτων. 

3. Δημιουργία συμβουλευτικής επιτροπής με αντικείμενο ‘Ειδικές Ανάγκες’. 

 

- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   

1. Αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών. 

2. Αύξηση του χρόνου πρακτικής άσκησης. 

3. Πολυδιάστατος χαρακτήρας τμήματος. 

4. Θεσμοθέτηση προαπαιτούμενων για την πολυπολιτισμική εκπαίδευση.  

 

- ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ  

1. Προσαρμογή του προγράμματος σπουδών για προσφορά δεξιοτήτων χρήσιμες για την 

σταδιοδρομία σε νέα επαγγέλματα.  

2. Έμφαση στην γεωγραφική θέση της Ελλάδας στη Βαλκανική, στη Μεσόγειο και στο ευρωπαϊκό 

δίκτυο αλληλεπιδράσεων, ως αναπτυσσόμενο σταυροδρόμι υποδοχής ευρωπαϊκών ιδεών. 

3. Ενθαρρύνεται η διαδικτυακή διάθεση πρόσθετου υλικού μαθημάτων.  

 

- ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 

1. Απαιτείται μεγαλύτερη έμφαση στα γονιδιωματικά μαθήματα.  

2. Υπερβολική έμφαση στα προ-κλινικά μαθήματα. 
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3. Μείωση της αναλογίας διδασκόντων/διδασκομένων.  

 

- ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

1. Αναγκαιότητα ομοιόμορφης κατανομής μεταξύ των προκλινικών και κλινικών πρακτικών και 

του φόρτου εργασίας των φοιτητών.  

2. Tο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, αν και ενισχύει τη θεωρητική διδασκαλία της ιατρικής, 

δε διατηρεί ωστόσο την ισορροπία μεταξύ θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης.  

3. Παρατηρείται μικρό ποσοστό παρακολούθησης και ενδιαφέροντος.  

 

- ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

1. Ενθαρρύνεται η μείωση των παρεχόμενων μαθημάτων. 

2. Ενθάρρυνση νέων διαδικτυακών τεχνολογιών εκμάθησης και σύγχρονων γνωστικών πεδίων. 

3. Αναθεώρηση του φόρτου εργασίας των φοιτητών.  

4. Αναθεώρηση τρόπου βαθμολόγησης και αξιολόγησης των φοιτητών. 

 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις των εξωτερικών αξιολογητών αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα και 

σεβασμό τόσο από τη Διοίκηση του Ιδρύματος όσο και από τις Διοικήσεις των Ακαδημαϊκών Μονάδων 

του, ως ερεθίσματα για περαιτέρω βελτίωση και ως βάση για τη συζήτηση σχετικά με απαιτούμενες 

αναθεωρήσεις ή τροποποιήσεις των προγραμμάτων σπουδών.  

Επιπλέον, καθώς στο σύνολο των εξωτερικών εκθέσεων περιλαμβάνονται επισημάνσεις και προτάσεις 

που αποτελούν ευθύνη και αρμοδιότητα της Πολιτείας, η Διοίκηση του Ιδρύματος χρησιμοποιεί τις 

επισημάνσεις αυτές ως επιπλέον επιχειρήματα στο πλαίσιο των ενεργειών της προς την Πολιτεία για την 

αντιμετώπιση των συγκεκριμένων αδυναμιών. 

Η χρονική περίοδος θεραπείας των αδυναμιών κάθε ακαδημαϊκής μονάδας του ιδρύματος ορίζεται στην 

έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, αλλά είναι απολύτως ενδεικτική καθώς στο μεγαλύτερο της μέρος, η 

αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών προϋποθέτει ενέργειες που υπερβαίνουν την αρμοδιότητα των 

Τμημάτων και ορισμένες του Ιδρύματος.  

 

(δ) Ημερομηνία τελευταίας μείζονος αναθεώρησης του προγράμματος σπουδών. 

 

Παρακάτω αναφέρονται οι ημερομηνίες απόφασης της τελευταίας αναμόρφωσης των Προγραμμάτων 

Προπτυχιακών Σπουδών των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων του Δ.Π.Θ..  

 

 

Τμήματα Ημερομηνία 

ΠΜ 4/7/2013 

ΗΜΜΥ 25/6/2014 

ΜΠ 24/5/2013 

ΑΜ 2012-2013 

ΜΠΔ 27/6/2013 

ΓΦΠΠΧ 27/5/2011 

ΕΦ 13/11/2013 

ΙΕ 6/4/2011 

Ν 6/10/2009 
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ΚΔ&ΠΕ 4/9/2013 

ΟΕ 29/5/2013 

ΤΕΦΑΑ 20/6/2012 

Ι 13/5/2008 

ΜΒΓ 3/7/2012 

ΠΤΔΕ 28/5/2013 

ΤΕΕΠΗ 7/10/2013 

ΑΑ 11/5/2011 

ΔΔΠΦΠ 28/5/2014 

 

 

Δ.2. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

(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. 

 

Τα βασικά στοιχεία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών κάθε Τμήματος παρουσιάζονται στους 

πίνακες όπου απεικονίζεται η ταυτότητα των Τμημάτων και στον Πίνακα IV-1. 

Σε όλα τα ΠΜΣ εφαρμόζεται το σύστημα Ευρωπαϊκών Πιστωτικών μονάδων (ECTS), και σχεδόν στο 

σύνολο τους υφίσταται αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών ώστε να συμβαδίζει με τις τελευταίες 

εξελίξεις στο επιστημονικό πεδίο που θεραπεύουν.  

Στα περισσότερα μαθήματα ΠΜΣ συγκεντρώνονται ερωτηματολόγια με απαντήσεις των φοιτητών 

σχετικά με την διδασκαλία του μαθήματος. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. ασπάζεται την πρόταση ορισμένων τμημάτων 

για την αξιολόγηση του συνόλου των μαθημάτων καθώς και της διαδικασίας εκπόνησης της 

Μεταπτυχιακής Εργασίας ή της Διδακτορικής Διατριβής, με τη βοήθεια σχετικών ερωτηματολογίων, 

μετά των ολοκλήρωση των Μεταπτυχιακών-Διδακτορικών σπουδών (ίσως πριν την ορκωμοσία τους) το 

δε στατιστικό δείγμα να περιλαμβάνει χρονικές περιόδους μεγαλύτερες του ενός έτους. Στο σύνολο του 

ΠΜΣ σημαντικό τμήμα των σπουδών αποτελεί η Μεταπτυχιακή Εργασία (ΜΕ) η οποία αποτελεί 

συνήθως και τον ερευνητικό βραχίονα των μεταπτυχιακών σπουδών. Λόγω της μεγάλης σημασίας που 

αποδίδεται στην Μεταπτυχιακή διατριβή στα περισσότερα ΠΜΣ έχει καθιερωθεί η συμμετοχή της 

βαθμολογίας της στη διαμόρφωση του μέσου όρου με το ισοδύναμο των μαθημάτων ενός εξαμήνου (με 

μέσο όρο αποφοίτησης τα 4 εξάμηνα).  

Τέλος, παρουσιάζονται συνοπτικά τα σχόλια όσων εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης αναφέρονται στα 

μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (μέχρι το Νοέμβριο του 2014):  

 

- ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1. Προτείνεται η μείωση των προσφερόμενων μαθημάτων γιατί η διδασκαλία γίνεται εις βάρος της 

έρευνας. 

 

- ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

1. Στέρεο μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών. 

2. Εντοπίζονται ανενεργά μέλη ΔΕΠ σε ερευνητικό επίπεδο με επίπτωση στις Μεταπτυχιακές 

Σπουδές. 
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- ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

1. Προτείνεται η ενσωμάτωση στο Πρόγραμμα Σπουδών ειδικών σεμιναρίων σύνταξης 

επιστημονικών κειμένων και παρουσιάσεων, χειρισμός βάσεων δεδομένων και δημόσιου λόγου, 

καθώς και αγγλικής ορολογίας. 

2. Προτείνεται η θέσπιση διδάκτρων για ΜΠΣ. 

 

- ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

1. Απαιτητικό Πρόγραμμα Σπουδών. 

2. Κάποιοι τομείς υστερούν και χρήζουν ενδυνάμωσης. 

3. Δεν υπάρχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και παρατηρούνται ελλείψεις στη 

βιβλιοθήκη.  

 

- ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

1. Οι Μεταπτυχιακές σπουδές περιλαμβάνουν ουσιαστικό και επαρκές υλικό για κάθε μάθημα, με 

εύλογο χρόνο ολοκλήρωσης (αυτοχρηματοδοτούμενες). 

2. Προτείνεται η θέσπιση της Αγγλικής γλώσσας στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 

μαθημάτων που υποβοηθούν στη διατριβή. 

 

 

- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ  

1. Περιλαμβάνονται διεθνής πρακτικές και διαστάσεις της επιστήμης. 

2. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: «Σπουδές Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης» πρέπει να προωθηθεί 

εκτενώς. 

3. Προτείνεται η συνεργασία των ΜΠΣ με summer schools. 

 

(β) Ποιες ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ποιους ενδεχόμενους  κινδύνους από τα 

αρνητικά σημεία διακρίνει το Ίδρυμα; 

Οι ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων αλλά και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά 

σημεία, είναι κατά βάση ανάλογα με αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω για τα προπτυχιακά 

προγράμματα σπουδών. 

Στα Τμήματα του Δ.Π.Θ που δε λειτούργησε ΠΜΣ τα τελευταία έτη θεωρείται πολύ σημαντική η 

οργάνωση και λειτουργία ΠΜΣ. Στην έκθεση Αυτοαξιολόγησης των τμημάτων αυτών αναφέρεται η 

ίδρυση και λειτουργία ΠΜΣ ως ένας από τους άμεσους στόχους στην κατεύθυνση αναβάθμισης του 

τμήματος, ζητώντας προς τούτο και την συνδρομή της Διοίκησης του Δ.Π.Θ..  

 

(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. 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις των εξωτερικών αξιολογητών αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα και 

σεβασμό τόσο από τη Διοίκηση του Ιδρύματος όσο και από τις Διοικήσεις των Ακαδημαϊκών Μονάδων 

του, ως ερεθίσματα για περαιτέρω βελτίωση και ως βάση για τη συζήτηση σχετικά με απαιτούμενες 

αναθεωρήσεις ή τροποποιήσεις των προγραμμάτων σπουδών.  

Επιπλέον, καθώς στο σύνολο των εξωτερικών εκθέσεων περιλαμβάνονται επισημάνσεις και προτάσεις 

που αποτελούν ευθύνη και αρμοδιότητα της Πολιτείας, η Διοίκηση του Ιδρύματος χρησιμοποιεί τις 
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επισημάνσεις αυτές ως επιπλέον επιχειρήματα στο πλαίσιο των ενεργειών της προς την Πολιτεία για την 

αντιμετώπιση των συγκεκριμένων αδυναμιών. 

Η χρονική περίοδος θεραπείας των αδυναμιών κάθε ακαδημαϊκής μονάδας του ιδρύματος ορίζεται στην 

έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, αλλά είναι απολύτως ενδεικτική καθώς στο μεγαλύτερο της μέρος, η 

αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών προϋποθέτει ενέργειες που υπερβαίνουν την αρμοδιότητα των 

Τμημάτων και ορισμένες του Ιδρύματος.  

 

(δ) Ημερομηνία τελευταίας μείζονος αναθεώρησης του προγράμματος σπουδών. 

 

Παρακάτω αναφέρονται οι ημερομηνίες απόφασης της τελευταίας αναμόρφωσης των Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων του Δ.Π.Θ..  

 

 

Τμήματα Ημερομηνία 

ΠΜ: ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ 

ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 25/6/2014 

ΠΜ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1/7/2014 

ΗΜΜΥ: ΜΔΕ 17/6/2014 

ΜΠ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 24/7/2013 

ΓΦΠΠΧ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ 5/12/2005 

ΕΦ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. 7/5/2014 

Ν: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 30/6/2010 

Ν: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 30/6/2010 

ΚΔ&ΠΕ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 19/9/2012 

ΟΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ: MASTER OF BUSINESS 

ADMINISTRATION) 11/7/2013    

ΤΕΦΑΑ: ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ 

ΤΙΤΛΟ «ΆΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» 04/07/2012 

Ι: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ- ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ 29/4/2014 

Ι: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗ 27/01/2015 

Ι: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 26/6/2012 

Ι: ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 24/6/2014 

Ι: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 5/2/2013 

Ι: ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΓΙΑ 29/4/2014 

Ι: ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΡΙΝΟΛΟΓΙΑ ΡΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 16/10/2012 

Ι: ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΎΠΝΟΥ 16/10/2012 

Ι: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 29/4/2014 

ΜΒΓ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 22/6/2012 

ΤΕΕΠΗ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ 

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 17/4/2013 

ΔΔΠΦΠ: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 28/2/2013 
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Δ.3. Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών 

 

Σε κάθε Τμήμα αντιστοιχεί και ένα πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών. Σε ότι αφορά στην εκπόνηση 

διδακτορικών διατριβών η ΜΟ.ΔΙ.Π. δεν έχει στην διάθεση της αναλυτικά στοιχεία από τις 

ακαδημαϊκές μονάδες πλην της μεταβολής του αριθμού των υποψηφίων διδακτόρων. Όμως από την 

εμπειρία των μελών της η επιτροπή γνωρίζει ότι η εκπόνηση ΔΔ καλύπτει ένα σημαντικότατο κομμάτι 

της ερευνητικής δραστηριότητας του πανεπιστημίου, η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί και από το 

πανεπιστήμιο (υποτροφίες, ΠΡΕΝΕΔ κ.λπ.).  

Σύμφωνα με κάποιες από τις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης (Νοέμβριος 2014) προέκυψαν οι 

παρακάτω παρατηρήσεις- προτάσεις αναφορικά με τα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών: 

 

- ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1. Προτείνονται ερευνητικές συνεργασίες και διμερείς προτάσεις, καθώς και κοινές εποπτικές και 

συμβουλευτικές επιτροπές σε επίπεδο Διδακτορικών Διατριβών. 

2. Ενθαρρύνεται η κινητικότητα μελών ΔΕΠ, αλλά και φοιτητών. 

3. Για την τελική κρίση των Υποψηφίων Διδακτόρων απαιτείται ορισμός ενός ελάχιστου αριθμού 

δημοσιεύσεων (δημοσιευμένων ή κατατεθειμένων) σε υψηλής ποιότητας διεθνή περιοδικά με 

κριτές, με πρώτο συγγραφέα τον Υποψήφιο.  

- ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1. Οι διδακτορικές σπουδές φαίνεται να εξελίσσονται ομαλά στο ερευνητικό πεδίο του Τμήματος. 

 

- ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1. Ο αριθμός των Υποψήφιων Διδακτόρων θα πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με τον αριθμό 

των μελών ΔΕΠ και τον φόρτο εργασίας τους, αλλά και με την έλλειψη πηγών 

χρηματοδότησης, διαδικασιών, συνεργασιών, ερευνητικών προγραμμάτων και διδασκαλίας.  

2. Οι διδακτορικές σπουδές θα πρέπει να διέπονται από ολοκληρωμένο και δομημένο πλαίσιο 

εργασίας και να ενισχύουν την εργασία σε μια κοινότητα μεταπτυχιακών σπουδών για τους 

υποψηφίους.   

3. Χρειάζεται ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας, χρηματοδοτούμενη από εξωτερικές 

πηγές.  

 

- ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

1. Ενθαρρύνεται η παροχή διδακτορικού προγράμματος σπουδών, που θα συμμορφώνεται με τις 

αρχές της Μπολόνια και των διεθνών προτύπων, περιορισμένου αριθμού υποψηφίων, με πλήρη 

υποστήριξη από υπάρχοντες πόρους και ορισμό υποτροφιών και ερευνητικών προγραμμάτων.  

2. Ενθάρρυνση της αναθεώρησης των διδακτορικών σπουδών. 

3. Προτείνεται η θέσπιση της Αγγλικής γλώσσας και μαθημάτων που υποβοηθούν στη διατριβή. 

 

Δ.4. Τεκμηριώστε για το κάθε Πρόγραμμα Σπουδών του Ιδρύματος ότι είναι αντίστοιχο 

του ακαδημαϊκού επιπέδου του και του τίτλου σπουδών που απονέμει. 

 

Όλα τα Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματος είναι 

απολύτως αντίστοιχα του ακαδημαϊκού επιπέδου και του τίτλου σπουδών που απονέμουν. Επιπλέον, με 

βάση τη νομοθεσία κατατάσσονται στα επίπεδα που προβλέπει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και 

φυσικά το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, αποδίδοντας στους αποφοίτους τους παρόμοια δικαιώματα με 
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αυτά αντίστοιχων αποφοίτων ΑΕΙ της αλλοδαπής (με την εξαίρεση των αποφοίτων των προγραμμάτων 

προπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, το οποίο αποτελεί κοινό πρόβλημα 

για όλες τις Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας).  

Επιπλέον, κρίνονται αντίστοιχα του ακαδημαϊκού επιπέδου και του τίτλου σπουδών τους από όλες 

ανεξαιρέτως τις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης.  

Τέλος, για όλα τα προγράμματα σπουδών παρέχονται στους δικτυακούς τόπους των Τμημάτων τους 

όλες οι πληροφορίες για τον παρεχόμενο τίτλο σπουδών, τα περιγράμματα των μαθημάτων, οι τρόποι 

διδασκαλίας, οι μέθοδοι αξιολόγησης, οι πιστωτικές μονάδες κ.λπ. Σε ορισμένα προγράμματα σπουδών 

δεν αναφέρονται πλήρως τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος και των μαθημάτων, αλλά 

αυτό βρίσκεται ήδη υπό αντιμετώπιση.  

 

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; 

 

Οι ημέρες και ώρες φυσικής παρουσίας και διδασκαλίας για τους Καθηγητές και Λέκτορες του 

Ιδρύματος, αλλά και για τους λοιπούς διδάσκοντες προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις 

κανονιστικές πράξεις του Ιδρύματος και των Τμημάτων και τηρούνται από το σύνολο των διδασκόντων. 

Στα περισσότερα Τμήματα η φυσική παρουσία των διδασκόντων είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που 

προβλέπεται στη νομοθεσία λόγω των αυξημένων διδακτικών υποχρεώσεων σε συνδυασμό με την 

έλλειψη προσωπικού, αλλά και για τη διεκπεραίωση των επιπλέον διοικητικών και ερευνητικών τους  

δραστηριοτήτων. Τα µέλη του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού βρίσκονται στο Ίδρυμα στις ημέρες 

και ώρες που προσδιορίζει η σύμβασή τους, ανάλογα µε τον αριθμό των μαθημάτων και ωρών που τους 

ανατίθενται. 

Η φυσική παρουσία των διδασκόντων σημειώνεται ως παραπάνω από επαρκής για την πλειονότητα των 

ακαδημαϊκών μονάδων του Δ.Π.Θ. Ωστόσο, σημειώνεται ότι η έλλειψη διοικητικού και υποστηρικτικού 

ερευνητικού προσωπικού δυσχεραίνει το έργο των μελών ΔΕΠ σε συνδυασμό με τις αυξημένες 

διοικητικές και ερευνητικές τούς δραστηριότητες με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η αλληλεπίδρασή τους 

με φοιτητές και η ανάπτυξη έρευνας σε βαθμό αριστείας. 

 

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 

 

 Βαθμολογική βάση εισαγωγής 

Πηγή: http://www.minedu.gov.gr/anazitisi-baseon-eisakteon-aei-kai-atei-2000-2010.html  

 

 

 

http://www.minedu.gov.gr/anazitisi-baseon-eisakteon-aei-kai-atei-2000-2010.html
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Σχολή 
Βάση 

2010 

Βάση 

2011 

Βάση 

2012 

Βάση 

2013 

Βάση 

2014 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 
20.921 19.323 18.615 15.493 14.917 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 

18.215 16.093 16.520 16.027 17.278 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 
16.484 13.559 14.127 12.437 12.778 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 
17.191 14.533 14.621 12.038 10.518 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 
18.342 16.208 16.191 14.305 15.589 

ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 

12.442 11.834 11.359 11.301 12.009 

ΔIOIKHΣHΣ EΠIΧEIPHΣEΩN 

ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 
15.106 13.109 13.576 

12.014 12.422 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 

14.481 12.622 13.150 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 
15.670 14.539 14.600 14.346 14.388 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 

13.195 12.781 12.514 12.886 13.618 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 
14.415 12.877 12.723 12.429 12.565 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 
13.717 12.719 12.441 12.030 12.359 

ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 18.276 17.883 18.276 17.914 18.303 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 
14.101 12.927 13.052 12.080 12.401 



71 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) 

16.078 14.098 13.163 12.026 12.523 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 

(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 
19.011 18.369 18.504 18.090 18.710 

ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & 

ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 

(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

17.898 16.914 17.023 16.626 17.286 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 

(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

17.514 15.581 14.506 13.366 13.579 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 
11.855 11.437 10.724 10.461 10.656 

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 

10.279 9.394 9.263 8.207 8.180 

 

 Ελκυστικότητα (% 1η προτίμηση) 

 

Σχολή Ποσοστό (2014) 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 3,12% 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 
1,30% 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 1,87% 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) 0,85% 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 1,74% 

ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 
2,69% 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 2,44% 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 1,87% 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 
9,04% 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 0,82% 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤ. (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 
0,90% 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΚΟΙΝ. ΔΙΟΙΚ. (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 
2,42% 

ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 5,68% 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 

ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) 
1,18% 
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ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 3,06% 

ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 

(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 
3,45% 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 
1,43% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 0,91% 

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 
2,40% 

 

Η ελκυστικότητα έχει υπολογιστεί ως ποσοστό των υποψηφίων που δήλωσαν το Τμήμα ως 1η 

προτίμηση επί του συνόλου των υποψηφίων που το δήλωσαν σε ημερήσια και εσπερινά λύκεια. 

 

 Κόστος ανά φοιτητή 

 

Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του κόστους ανά φοιτητή λήφθηκαν υπόψη οι λειτουργικές 

δαπάνες του Ιδρύματος, οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας και οι δαπάνες μισθοδοσίας του έκτακτου 

εκπαιδευτικού προσωπικού (ΠΔ 407/80). Επομένως, στο κόστος αυτό δεν περιλαμβάνονται τα κόστη 

της μισθοδοσίας του εκπαιδευτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού του Ιδρύματος και το κόστος 

των εκπαιδευτικών συγγραμμάτων που διανέμονται μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ. Με τις 

παραπάνω παραδοχές, το κόστος για κάθε ενεργό φοιτητή του Ιδρύματος (ν+2) παρουσιάζεται, για κάθε 

έτος και κατά μέσο όρο, στον παρακάτω πίνακα: 

 

Έτος 2014 2013 2012 2011 2010 Μ.Ο. 

Κόστος ανά ενεργό φοιτητή 

(ν+2) 
3.461 3.598 3.735 4.043 3.891 3.745 

 

Η μεταβολή του κόστους ανά φοιτητή σε κάθε έτος της πενταετίας, οφείλεται στη μέθοδο υπολογισμού 

του και δεν αντιστοιχεί σε μεταβολή του πραγματικού κόστους εκπαίδευσης του κάθε φοιτητή. Ως εκ 

τούτου εκτιμάται ότι ο μέσος όρος της πενταετίας, όπως παρουσιάζεται στην τελευταία στήλη, αποδίδει 

μια πιο ρεαλιστική τιμή, όσον αφορά στο κόστος ανά φοιτητή (σε αυτό πάλι δεν περιλαμβάνεται το 

κόστος μισθοδοσίας του εκπαιδευτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού του Ιδρύματος και το 

κόστος των εκπαιδευτικών συγγραμμάτων που διανέμονται μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ). 
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 Πλήθος τίτλων και διδακτορικών που απονεμήθηκαν 

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 

Σχολή 2010 2011 2012 2013 2014 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

(ΞΑΝΘΗ) 
115 122 105 157 205 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

(ΞΑΝΘΗ) 

101 84 87 96 96 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 
55 61 54 58 39 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

(ΞΑΝΘΗ) 
30 25 11 - 33 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 127 117 149 135 140 

ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ 

ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 

106 89 77 107 74 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 
123 141 123 144 201 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 
- 115 78 121 131 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 
199 180 220 213 232 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 
125 50 112 125 130 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 
- - - - - 

ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 312 403 425 397 436 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

(ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) 

111 130 147 119 139 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 74 108 104 86 105 

ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & 

ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 
60 87 62 54 89 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

181 168 253 258 224 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 

(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 
55 44 50 62 45 

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 

 

20 37 39 34 38 
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 

Σχολή 2010 2011 2012 2013 2014 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 
- - - - - 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 

34 28 22 26 18 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 

- - - - - 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

(ΞΑΝΘΗ) 

37 31 - - 13 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

(ΞΑΝΘΗ) 

35+29+17= 

81 

41+33+26= 

100 

32+22+38= 

92 

28+21+15= 

64 

24+17+15= 

56 

ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 

18 15 10 16 15 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 

26 31 32 31 21 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

(ΚΟΜΟΤΗΝΗ)  
3 5 4 9 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 

45 42 36 37 57 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 
- - - - - 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 
- - - - 11 

ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 94+17=111 85+25=110 79+34=113 131+22=153 131+29=160 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

(ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) 

- - - - - 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 
19+24=43 

11+1+31 

+2=45 

20+13+5 

+16=54 

7+6+20 

+18=51 

20+17+8 

+18=63 

ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & 

ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 

(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

- - - - - 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

- - - - 1 
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ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 
11 12 8 14 7 

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 

21 17 37 22 27 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ 

Σχολή 2010 2011 2012 2013 2014 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

(ΞΑΝΘΗ) 
1 - - - 3 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

(ΞΑΝΘΗ) 

11 10 8 7 6 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 
7 4 0 5 5 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

(ΞΑΝΘΗ) 
2 6 4 3 3 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 5 2 3 4 7 

ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ 

ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 

0 0 0 0 1 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 
2 2 - 1 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

(ΚΟΜΟΤΗΝΗ)  
2 2 4 3 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 
5 11 8 7 6 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 
- - 3 1 - 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 
1 1 4 - 2 

ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 5 3 2 7 2 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

(ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) 

0 0 2 0 0 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 27 24 37 22 21 

ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & 

ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 
3 1 0 6 3 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

1 5 0 4 2 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 

(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 
3 - 2 1 4 
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ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 

0 2 1 0 1 

Δ.7. Ψηφιακός χώρος εργασίας 

 

Ο κεντρικός συντονισμός και η υποστήριξη του ψηφιακού περιβάλλοντος εκπαίδευσης και εργασίας 

στο Ίδρυμα, έχει ανατεθεί στο Υπολογιστικό Κέντρο – Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (Κ.Δ.Δ.) του 

Δ.Π.Θ.. Το Κ.Δ.Δ. λειτουργεί από το 1976 στις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής στην Ξάνθη. 

Κύριος σκοπός του είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών 

της ακαδημαϊκής κοινότητας μέσω της ανάπτυξης, διαχείρισης και εποπτείας του δικτύου υπολογιστών 

και του τηλεφωνικού δικτύου του Πανεπιστημίου. Παρ’ όλα τα προβλήματα που δημιουργεί η 

πολυεδρικότητα του Πανεπιστημίου, το Κ.Δ.Δ. διασύνδεει δικτυακά με σύγχρονο δίκτυο οπτικών ινών 

όλα τα Τμήματα και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, για την εξυπηρέτηση των ακαδημαϊκών και 

διοικητικών αναγκών του. 

Στο δίκτυο, είναι συνδεδεμένα εκατοντάδες υπολογιστικά συστήματα (περίπου 2.500) και 

εξυπηρετούνται πάνω από 25.000 χρήστες. Επίσης υποστηρίζει ολόκληρο το εσωτερικό τηλεφωνικό 

δίκτυο του Πανεπιστημίου, με πάνω από 3.000 τηλεφωνικές συσκευές και FAX και είναι 

διασυνδεδεμένο τηλεφωνικά με τα υπόλοιπα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα με τεχνολογία VoIP.  

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες του Δ.Π.Θ. απευθύνονται είτε στους χρήστες (φοιτητές, καθηγητές, 

διοικητικό προσωπικό) είτε στους διαχειριστές του δικτύου. Οι χρήστες του Δ.Π.Θ. έχουν τη 

δυνατότητα να απολαύσουν μια σειρά από διαδικτυακές υπηρεσίες που προσφέρουν ασφαλή, σύγχρονη 

και ασύγχρονη επικοινωνία με άλλα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και λοιπούς φορείς. Αντίστοιχα, παρέχονται 

και ορισμένες υπηρεσίες που απευθύνονται στους διαχειριστές του δικτύου ώστε να βελτιωθούν οι 

υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες. 

Το σύνολο των υπηρεσιών αυτών, λόγω της φύσης τους, απαιτείται να είναι διαθέσιμες συνεχώς, 

εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, όλες τις ημέρες του χρόνου. 

Τέλος, στα πλαίσια των έργων «e-University» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» γίνεται μια σημαντική 

προσπάθεια να οδηγηθεί το Δ.Π.Θ. στον εικοστό πρώτο αιώνα με την ψηφιοποίηση και ολοκλήρωση 

των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Τμήματα και τις Διοικητικές Υπηρεσίες του. Αναλυτικά, οι 

σημαντικότερες παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι εξής:  

• Τηλεφωνία 

- Συντήρηση και διαχείριση του τηλεφωνικού δικτύου και των τηλεφωνικών κέντρων του 

Πανεπιστημίου. 

- Διαχείριση του συστήματος καταγραφής του τηλεφωνικού δικτύου για τον έλεγχο πρόσβασης 

και την καταγραφή των χρεώσεων.  

• Πρόσβαση στο διαδίκτυο 

- Διαχείριση και έλεγχος της διασύνδεσης των οκτώ Πανεπιστημιουπόλεων (Campus)  με το 

δίκτυο κορμού του ΕΔΕΤ. 

- Διαχείριση και έλεγχος της ενσύρματη πρόσβασης στο διαδίκτυο των υπολογιστών και λοιπών 

συστημάτων του Πανεπιστημίου (πέραν των 2.500 υπολογιστών). Παρακολουθείται σε 

εικοσιτετράωρη βάση η διασύνδεση του Πανεπιστημίου με το διαδίκτυο και με τους εσωτερικούς 

χρήστες (σε επίπεδο κτιρίου). 

- Ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπου σε διάφορα σημεία έχουν εγκατασταθεί συσκευές 

ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών. 

- Πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω κοινής τηλεφωνικής γραμμής (DialUp). Η υπηρεσία αυτή είναι 

παρωχημένη και θα καταργηθεί.  
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• Διαδικτυακές Υπηρεσίες 

- Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail). Σε όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου παρέχεται η 

δυνατότητα επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.   

- Ιστοσελίδες Πανεπιστημίου. Στο ΥΚ-ΚΔΔ διαχειρίζεται και συντηρεί τις ιστοσελίδες του 

Πανεπιστημίου και των υπηρεσιών του. 

- Τηλεφωνία μέσω δικτύου (VoIP). Στόχος της υπηρεσίας είναι η παροχή τηλεφωνικής 

επικοινωνίας χωρίς χρέωση μεταξύ των τελικών χρηστών των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Με 

αυτό τον τρόπο αξιοποιείται η δυνατότητα του δικτύου δεδομένων για μεταφορά πακέτων φωνής, 

ενισχύεται η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και 

ταυτόχρονα περιορίζονται τα τηλεπικοινωνιακά τέλη του Πανεπιστημίου.  

- Υπηρεσία “eduroam”. Το ΥΚ-ΚΔΔ έχει υλοποιήσει και συντηρεί την υπηρεσία “eduroam” με 

την οποία τα μέλη του Πανεπιστημίου μας μπορούν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο με τον 

λογαριασμό χρήστη που ήδη έχουν,  στα ιδρύματα που συμμετέχουν στην υπηρεσία αυτή. Μέχρι 

στιγμής συμμετέχουν τα σημαντικότερα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα και ιδρύματα από 41 

χώρες.  

- Λογαριασμός Χρήστη. Έγινε η διασύνδεση της πιστοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών του 

Υ.Κ.-Κ.Δ.Δ. με το πρόγραμμα των γραμματειών. Έτσι οι φοιτητές με έναν λογαριασμό χρήστη 

(όνομα χρήστη και κωδικό) μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληθώρα υπηρεσιών όπως ασύρματη 

σύνδεση με το διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προσωπικές ιστοσελίδες, διαδικτυακό 

αποθηκευτικό χώρο, ασύγχρονη και σύγχρονη τηλεκπαίδευση, βαθμολογίες μαθημάτων, επιλογή 

μαθημάτων, και στις υπηρεσίες «εύδοξος», «πάσο» κλπ.  

- Υπηρεσία καταλόγου (LDAP). Υπηρεσία πιστοποίησης χρηστών για την ελεγχόμενη πρόσβαση 

τους σε διαδικτυακές υπηρεσίες του Δ.Π.Θ. και τρίτων φορέων όπως ο συγγράμματα «Εύδοξος», 

«Πάσο» κλπ. 

- Λίστες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (mailing lists). Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας και 

διαχείρισης λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος. 

- Προστασία από Ιούς. Παρέχεται στα μέλη Δ.Ε.Π., ΕΤΕΠ και Διοικητικό προσωπικό λογισμικό 

προστασίας από ιούς, σε συνεργασία με την εταιρεία F-Secure. 

- Σύνδεση VPN.  Υπηρεσία η οποία παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στις διαδικτυακές 

υπηρεσίες του Πανεπιστημίου όταν η πρόσβαση στο διαδίκτυο γίνεται από άλλον φορέα. 

- Διαχείριση Συστημάτων Βιβλιοθήκης. Λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού στις 

βιβλιοθήκες, το ΚΔΔ διαχειρίζεται τους servers που παρέχουν πρόσβαση στον Κατάλογο των 

Βιβλιοθηκών. 

- Φιλοξενία Ηλεκτρονικών Σελίδων Χρηστών. Όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας 

μπορούν να δημιουργήσουν προσωπική ιστοσελίδα η οποία φιλοξενείται στα συστήματα του 

ΚΔΔ.  

- Τεχνική υποστήριξη-Helpdesk. Παρέχεται τηλεφωνική εξυπηρέτηση για τεχνικά θέματα στο 

τηλ. 71200 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο nac@duth.gr. 

- Διευθυνσιοδότηση (DNS). Το ΚΔΔ διαχειρίζεται την υπηρεσία διευθυνσιοδότησης της περιοχής 

ονομάτων duth.gr. 

- e-Πιστοποιητικά (PKI). Το ΚΔΔ είναι υπεύθυνο για την έκδοση και διαχείριση ψηφιακών 

πιστοποιητικών εξυπηρετητών και υπηρεσιών.  

- Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση (e-Class). Παρέχονται υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης με τη χρήση 

εξειδικευμένου λογισμικού. Η υπηρεσία αυτή καλύπτει σήμερα περίπου 1500 μαθήματα 

- Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση (bbb.duth.gr). Παρέχονται υπηρεσίες ζωντανής μετάδοσης 

μαθημάτων και επικοινωνίας εκπαιδευτή-εκαπιδευόμενων μέσω ειδικής πλατφόρμας λογισμικού 

(bbb.duth.gr). 

- Τηλε-Διάσκεψη. Το ΚΔΔ υποστηρίζει την επικοινωνία μέσω διαδικτύου χρηστών σε 
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απομακρυσμένα μέρη, όπως ομάδες εργασίες, εκλεκτορικά σώματα Τμημάτων κλπ. 

- Παρακολούθηση Υπηρεσιών. Παρακολουθείται σε εικοσιτετράωρη βάση (όσο αυτό είναι 

δυνατό) η διαθεσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

- Εικονικά ιδ. δίκτυα (VLAN). Διαχείριση εικονικών δικτύων για την ασφαλέστερη πρόσβαση 

κρίσιμων υπηρεσιών, όπως η μηχανοργάνωση των γραμματειών των τμημάτων, τα συστήματα 

της Επιτροπής Ερευνών κ.α. 

- Συγχρονισμός ώρας (NTP). Η υπηρεσία συγχρονισμού παρέχει υψηλής ακρίβειας ώρα UTC και 

συνιστάται η χρήση της σε όλους τους υπολογιστές.   

• Εργαστήρια Υπολογιστών 

- Διαχείριση και συντήρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων με 40 ΗΥ, διαδραστικό πίνακα, 

σύστημα βιντεοσκόπησης, σύστημα τηλεδιάσκεψης κλπ.  

• Μουσείο Υπολογιστών 

- Έχει γίνει προσπάθεια για τη συγκέντρωση και ανάδειξη παλιού υπολογιστικού εξοπλισμού. 

Παρέχεται η δυνατότητα επίσκεψης από σχολεία της περιοχής.  

• Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών 

- Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τις δικτυακές επεκτάσεις,  αναβαθμίσεις και για την 

προμήθεια πάσης φύσεως εξοπλισμού πληροφορικής από τα ακαδημαϊκά Τμήματα του 

Πανεπιστημίου. 

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την Πληροφορική Υποδομή σε επίπεδο Τμημάτων, Σχολών και 

Υπηρεσιών του Δ.Π.Θ. υπάρχουν στους Πίνακες ΙΙΙ.6. 

 

Δ.8. Από την υποδοχή στο πανεπιστήμιο στην εισαγωγή στην επαγγελματική ζωή/στον 

κόσμο της εργασίας 

 

 Υποδοχή και ακαδημαϊκή υποστήριξη φοιτητών 

Η πλειοψηφία των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Ιδρύματος οργανώνει δράσεις υποδοχής των 

νεοεισερχόμενων κάθε ακαδημαϊκού έτους, με τη μορφή ημερίδων ή διημερίδων. Παράλληλα, στους 

δικτυακούς τόπους του Ιδρύματος και των Τμημάτων περιέχονται πληροφορίες σχετικά με το 

Πανεπιστήμιο, τις πόλεις, τις μετακινήσεις, τη σίτιση, τη στέγαση και κάθε άλλη υπηρεσία προς τους 

φοιτητές. Ορισμένες μονάδες του Ιδρύματος έχουν προβεί σε αξιολόγηση των δράσεων αυτών, μέσω 

ερωτηματολογίων προς τους φοιτητές και τα αποτελέσματα έχουν καταδείξει την ανάγκη γενίκευσης 

ανάλογων δράσεων σε όλες τις Μονάδες του Ιδρύματος.  

Κατά τη διάρκεια των σπουδών παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής προς τους φοιτητές σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία, με ευθύνη των Τμημάτων, μέσα από το θεσμό του Σύμβουλου Καθηγητή. 

Από την αξιολόγηση των υπηρεσιών συμβουλευτικής σε ορισμένα Τμήματα, διαπιστώθηκαν αφενός τα 

σημαντικά οφέλη της διαρκούς ακαδημαϊκής υποστήριξης για την ακαδημαϊκή πρόοδο των φοιτητών, 

και αφετέρου προβλήματα που συνδέονται με την απουσία εκπαίδευσης των μελών Δ.Ε.Π., που 

λειτουργούν ως σύμβουλοι καθηγητές, σε θέματα συμβουλευτικής, την έλλειψη ενημέρωσης των 

φοιτητών, τόσο για τη διαδικασία, όσο και για τα οφέλη της συμβουλευτικής και τη μειωμένη 

συνέργεια των υπηρεσιών συμβουλευτικής μεταξύ των Τμημάτων. Για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που διαπιστώθηκαν, μελετάται η ανάληψη δράσεων, εκπαίδευσης, ενημέρωσης και 

συντονισμού των υπηρεσιών συμβουλευτικής, που ήδη προσφέρονται, αλλά και προώθηση νέων 

υπηρεσιών στο βαθμό που η αναλογία διδασκόντων-διδασκομένων το επιτρέπει.  

 

 Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης 

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της έρευνας και της εκπαίδευσης, λειτουργεί στο Δ.Π.Θ. ως ενιαία, 

αποκεντρωμένη και αυτοτελής Μονάδα Κεντρική Βιβλιοθήκη, η οποία έχει ως έδρα την Κομοτηνή.  
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Η Κεντρική Βιβλιοθήκη, λόγω της μεγάλης γεωγραφικής διασποράς του Πανεπιστημίου στις τέσσερις 

πόλεις της Θράκης (Κομοτηνή, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα), έχει αναπτύξει, διοικητικά, 

εννέα Βιβλιοθήκες Παραρτήματα σε επίπεδο Σχολών και Μονάδες Βιβλιοθηκών σε επίπεδο Τμημάτων, 

των οποίων αναλυτικά ο αριθμός τόμων και τίτλων για τα έτη 2010-2012 παρουσιάζεται στον πίνακα 

4.6. Συγκεκριμένα, οι βιβλιοθήκες του Δ.Π.Θ. είναι οι εξής: 

 

 5 στο Νομό Ροδόπης (στη πόλη της Κομοτηνής)  

1. Βιβλιοθήκη Νομικής, Κοινωνικής Διοίκησης, Δ.Ο.Σ.Α., Πολιτικών Επιστημών, Διοίκησης 

Επιχειρήσεων. 

Στεγάζεται στο νεόδμητο κτίριο της Νομικής Σχολής (1ος όροφος) στην Πανεπιστημιούπολη 

Κομοτηνής, καλύπτει 850 τ.μ. και κατανέμεται σε δύο επίπεδα. Η Βιβλιοθήκη έχει σύγχρονη 

δικτυακή υποδομή και ηλεκτρονικό εξοπλισμό καθώς και Αναγνωστήριο 80 θέσεων εργασίας. 

2. Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Φ.Α.Α. 

Στεγάζεται στο νέο κτίριο του Τ.Ε.Φ.Α.Α. στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, καλύπτει 

1.100 τ.μ. Η βιβλιοθήκη έχει σύγχρονη δικτυακή υποδομή και ηλεκτρονικό εξοπλισμό καθώς 

και Αναγνωστήριο 40 θέσεων εργασίας. 

3. Βιβλιοθήκη Ιστορίας & Εθνολογίας. 

Στεγάζεται στο ίδιο κτίριο όπου λειτουργεί το αντίστοιχο Τμήμα (κτίριο του ΟΣΚ) στην πόλη 

της Κομοτηνής, καλύπτει 560 τ.μ. Η Βιβλιοθήκη έχει σύγχρονη δικτυακή υποδομή και 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό καθώς και αναγνωστήριο 50 θέσεων. 

4. Βιβλιοθήκη Ελληνικής Φιλολογίας. 

Στεγάζεται σε εγκαταστάσεις ΠΡΟΚΑΤ όπου λειτουργεί το αντίστοιχο Τμήμα στην 

Πανεπιστημιούπολη της Κομοτηνής, καλύπτει 180 τ.μ.  Η Βιβλιοθήκη έχει σύγχρονη δικτυακή 

υποδομή και ηλεκτρονικό εξοπλισμό καθώς και Αναγνωστήριο 40 θέσεων εργασίας. 

5. Βιβλιοθήκη Γλώσσας, Πολιτισμού και Φιλολογίας των Παρευξεινίων  Χωρών. 

Στεγάζεται στο ίδιο κτίριο όπου λειτουργεί το αντίστοιχο Τμήμα στην πόλη της Κομοτηνής, 

καλύπτει 161 τ.μ.  Η βιβλιοθήκη έχει σύγχρονη δικτυακή υποδομή και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

καθώς και Αναγνωστήριο 40 θέσεων εργασίας. 

 

 1 στο Νομό Ξάνθης (στην πόλη της Ξάνθης) 

1. Βιβλιοθήκη Πολυτεχνικής Σχολής (Τμήματα Πολιτικών Επιστημών, Η/Υ, Μηχανικών 

Περιβάλλοντος, Μηχανικών Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.) 

Στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής στην πόλη της Ξάνθης, καλύπτει 600 

τ.μ.. Η Βιβλιοθήκη έχει σύγχρονη δικτυακή υποδομή και ηλεκτρονικό εξοπλισμό καθώς και 

Αναγνωστήριο 200 θέσεων εργασίας. 

 

 3 στο Νομό Έβρου (Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα) 

1. Βιβλιοθήκη Ιατρικής και Μοριακής Βιολογίας στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. 

Στεγάζεται στο νεόδμητο κτίριο της Ιατρικής Σχολής, στην Πανεπιστημιούπολη της 

Αλεξανδρούπολης, καλύπτει 1.400 τ.μ. και κατανέμεται σε επίπεδα. Η Βιβλιοθήκη έχει 

σύγχρονη δικτυακή υποδομή και ηλεκτρονικό εξοπλισμό καθώς και Αναγνωστήριο 160 θέσεων 

εργασίας. 

2. Βιβλιοθήκη της Σχολής των Επιστημών Αγωγής στη Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης. 

Στεγάζεται στα κτίρια της Σχολής Επιστημών Αγωγής, στην Χιλή της Αλεξανδρούπολης, 

καλύπτει 400 τ.μ. Η Βιβλιοθήκη έχει σύγχρονη δικτυακή υποδομή και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
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καθώς και Αναγνωστήριο 50 θέσεων εργασίας. 

3. Βιβλιοθήκη των Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Δασολογίας στην πόλη της Ορεστιάδας. 

Στεγάζεται στα κτίρια των αντίστοιχων Τμημάτων, στην πόλη της Ορεστιάδας, καλύπτει 160 

τ.μ.. Η Βιβλιοθήκη έχει σύγχρονη δικτυακή υποδομή και ηλεκτρονικό εξοπλισμό καθώς και 

Αναγνωστήριο 40 θέσεων εργασίας. 

 

Στόχος της Κεντρικής Βιβλιοθήκης είναι η ανάπτυξη και ο εμπλουτισμός των συλλογών της, με σκοπό 

την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου των Σχολών και των 

Τμημάτων του Πανεπιστημίου.  

Περισσότερα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για τις προσφερόμενες υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του 

Δ.Π.Θ. βρίσκονται στον Πίνακα ΙΙΙ.7. 

 

 Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας  

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ. έχει την ευθύνη για το συντονισμό και την 

υλοποίηση των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης, του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης & της 

Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας.  

Βασικός στόχος της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας είναι να προσφέρει στους φοιτητές & νέους 

αποφοίτους, τη δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας και παράλληλα, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να 

διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο.  

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών θεωρείται σε όλα τα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών πολύ 

σημαντική με μια σειρά πλεονεκτημάτων, με κυριότερο την επαφή του φοιτητή με την πρακτική 

εφαρμογή του αντικειμένου που σπουδάζει. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της τα περισσότερα Τμήματα 

του πανεπιστημίου έχουν προχωρήσει στην ένταξη της στο πρόγραμμα σπουδών και έχουν θεσπίσει 

κανονισμούς διεξαγωγής της  

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης έθεσε εξαρχής ως βασική 

οργανωτική του αρχή τη σύνδεση της θεωρητικής επιστημονικής κατάρτισης των φοιτητών/τριών των 

Τμημάτων που συμμετέχουν στο Έργο με την πράξη, σε συνθήκες πεδίου (ακόμη και αν αυτό δε 

διαφοροποιείται από τους χώρους του Πανεπιστημίου) και σε χώρους εργασίας. Σκοπός είναι η 

απόκτηση πρακτικής εμπειρίας και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Η πρακτική άσκηση των 

προπτυχιακών φοιτητών –τριών πραγματοποιείται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (σχολεία, 

νοσοκομεία, Δήμους, ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, Πολιτιστικούς Συλλόγους, κ.α.), κύρια στην 

Ελλάδα και σε μικρότερο βαθμό στο εξωτερικό.  

Οι στόχοι της ήταν και παραμένουν πολύπλευροι και πολυσήμαντοι, όπως η ανάπτυξη επαγγελματικών 

δεξιοτήτων και εμπειριών και η απόκτηση ουσιαστικής και αξιόπιστης προϋπηρεσίας, η καλύτερη και 

αποδοτικότερη αφομοίωση των γνώσεων που λαμβάνουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών 

τους, η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης, η εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον και τις 

απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου όπως έχει διαμορφωθεί στην ελληνική πραγματικότητα. 

Ιδιαίτερα σημαντικός στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός διαύλου αμφίδρομης μετάδοσης 

πληροφοριών μεταξύ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και παραγωγικών φορέων, που 

αναμένεται να λειτουργήσει ως διαδικασία ανατροφοδότησης και μεταφοράς τεχνογνωσίας, 

διευκολύνοντας έτσι τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίου και Επιχειρήσεων. 

Σε αυτό το πλαίσιο έγινε προσπάθεια να οργανωθεί το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του Δ.Π.Θ. 

λαμβάνοντας υπόψη την ουσιαστική εξοικείωση των φοιτητών με την αγορά εργασίας (τόσο στον 

ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα), λαμβάνοντας κάθε φορά υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 

προγραμμάτων σπουδών, των φορέων απασχόλησης και των παραδοτέων των επιμέρους 

συμμετεχόντων Τμημάτων. Σε γενικές γραμμές, πάντως, η διαδικασία τηρήθηκε από την πλειονότητα 

των Επιστημονικώς υπευθύνων: αίτηση του φοιτητή, επιλογή του, ενημέρωση και εκπαίδευση του 

φοιτητή/τριας, απασχόληση, αξιολόγηση του φοιτητή/τριας από το Φορέα, τον Επόπτη και αυτό-

αξιολόγηση, αξιολόγηση της Π.Α. από το φοιτητή.  
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Στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης συμμετέχουν 10 από τα 18 Τμήματα του Δ.Π.Θ. με περίπου 3.000 

φοιτητές έως σήμερα, οι οποίοι πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση σε περισσότερους από 400 φορείς 

της αγοράς εργασίας.  

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της παραπάνω δράσης πραγματοποιείται και η συλλογή ερωτηματολογίων 

αξιολόγησης του προγράμματος τόσο από τους φοιτητές όσο και από τους συνεργαζόμενους φορείς. Σε 

γενικές γραμμές, τόσο οι φοιτητές όσο και οι εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων φορέων φαίνεται να 

είναι ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα – συμπέρασμα ενός δειγματοληπτικού ελέγχου των 

ερωτηματολογίων που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής. Τα βασικά στοιχεία που φαίνεται να τους 

προβληματίζουν είναι θέματα γραφειοκρατίας (π.χ. αυξημένος όγκος παραδοτέων) και χρόνου 

πρακτικής απασχόλησης (σε κάποιες περιπτώσεις τόσο οι φορείς όσο και οι φοιτητές φαίνεται να 

επιθυμούν περισσότερο χρόνο). Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις (κυρίως σε σχολεία της πρωτοβάθμιας) 

οι φορείς αρνήθηκαν να συμπληρώσουν τόσο το έντυπο αξιολόγησης του προγράμματος της πρακτικής 

όσο και το αντίστοιχο του φοιτητή. 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε το 1997 στα πλαίσια 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), με σκοπό να αποτελέσει κέντρο πληροφόρησης των φοιτητών και αποφοίτων του 

Πανεπιστημίου μας, φιλοδοξώντας να γίνει συνδετικός κρίκος μεταξύ της Πανεπιστημιακής και 

Παραγωγικής Κοινότητας. 

 Κέντρο Πληροφόρησης σε θέματα Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Απασχόλησης & 

Επιχειρηματικότητας 

 Κέντρο Συμβουλευτικής στον Τομέα της Επαγγελματικής Ανάπτυξης  

 Δίαυλος Επικοινωνίας μεταξύ Φοιτητών-Αποφοίτων & Παραγωγικής Κοινότητας 

 

Βασικοί άξονες λειτουργίας του είναι: 

I. Πληροφόρηση 

II. Συμβουλευτική 

III. Δικτύωση 

 

Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Τον Οκτώβριο του 2006 δημιουργήθηκαν δύο δικτυακοί τόποι (όπως είναι στη σημερινή τους μορφή) 

στις παρακάτω διευθύνσεις: http://career.duth.gr και http://epixeireite.duth.gr (με μέσο όρο 153.000 

επισκέψεις/μήνα), μέσα από τους οποίους παρέχεται ενημέρωση σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, 

απασχόλησης και επιχειρηματικότητας (με μέσο όρο επωφελούμενων 1400/έτος).  

Στον τομέα της εκπαίδευσης, ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για:   

 Μεταπτυχιακά προγράμματα της Ελλάδος (Βάση Μεταπτυχιακών ΑΕΙ & ΤΕΙ)  

 Μεταπτυχιακά προγράμματα Εξωτερικού  

 Θέσεις Υποψήφιων Διδακτόρων (Ελλάδος & Εξωτερικού)  

 Υποτροφίες Εσωτερικού  

 Υποτροφίες Εξωτερικού 

 Διαγωνισμούς 

 Οδηγό Τμημάτων Δ.Π.Θ. 

 Οδηγό Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Δ.Π.Θ. 

 Στον τομέα της κατάρτισης ο δικτυακός τόπος περιλαμβάνει: 

 Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην Ελλάδα 

 Θέσεις Πρακτικής Άσκησης Εξωτερικού 

 Θέσεις Εθελοντισμού στην Ελλάδα 

 Θέσεις Εθελοντισμού στο Εξωτερικό 

 Προγράμματα Κινητικότητας 

 Προγράμματα Ανταλλαγών Φοιτητών 

 Σελίδα vrespraktiki.gr με θέσεις πρακτικής που προσφέρουν εταιρίες του ιδιωτικού τομέα 

Στον τομέα της απασχόλησης ο δικτυακός τόπος περιέχει: 

http://career.duth.gr/
http://epixeireite.duth.gr/
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 Θέσεις Εργασίας στο Δημόσιο (Τακτικό, Εποχικό, Μερικής Απασχόλησης, Συμβάσεις Έργου) 

 Θέσεις Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα (Ελλάδα, Εξωτερικό, Κύπρος) 

 Θέσεις Εργασίας σε Φορείς  

 Θέσεις Εργασίας στο Ε.Σ.Υ. 

 Θέσεις Εργασίας στο Δ.Π.Θ. 

 Θέσεις Εργασίας Φορείς Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Μηχανές Αναζήτησης Εργασίας JOBONE, ΥOURSE 

Επίσης, ο δικτυακός τόπος http://career.duth.gr περιέχει επιπλέον άρθρα που αφορούν: 

 Ειδήσεις 

 Εκδηλώσεις (Συνέδρια, Ημερίδες, Σεμινάρια, Θερινά Σχολεία κ.λ.π.) 

 Νομοθεσία 

 Επαγγελματικά Δικαιώματα 

 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 

 Ενδιαφέροντα Άρθρα 

 Ερευνητικά Προγράμματα 

 Δελτία Τύπου Φορέων 

Μέσω του δικτυακού τόπου http://epixeireite.duth.gr παρέχεται ενημέρωση σε θέματα 

επιχειρηματικότητας, όπως: 

 Ειδήσεις 

 Προγράμματα Χρηματοδότησης 

 Εκδηλώσεις 

 Ενδιαφέροντα Άρθρα 

 Νομοθεσία 

 Πληροφορίες για τη Σύσταση Επιχειρήσεων 

 Χρήσιμες Ιστοσελίδες (Επιμελητήρια, Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών, ΚΕΤΑ, Δίκτυο Enterprise 

Europe Network κλπ) 

Μέσα στο δικτυακό τόπο του Γραφείου Διασύνδεσης, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σελίδα με 

στοχευμένη πληροφόρηση για φοιτητές & αποφοίτους ιατρικής και συγκεκριμένα με άρθρα που 

αφορούν: 

 Θέσεις Εργασίας 

 Υποτροφίες 

 Εκδηλώσεις 

 Ειδήσεις 

 Πληροφορίες για Αγροτικό & Ειδικότητα στο Εξωτερικό 

Ακόμη, αναπτύχθηκε σύστημα, το οποίο περιέχει στοιχεία με τους γιατρούς που βρίσκονται σε αναμονή 

καθώς επίσης και εκείνους που κάνουν την ειδικότητά τους στα Νοσοκομεία της Θράκης 

http://career.duth.gr/anamones. 

 

ΙΙ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

Ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου του Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. μπορεί να βρει άρθρα σε 

θέματα: 

 Επαγγελματικής Ανάπτυξης 

 Ψυχολογίας καθώς επίσης και οδηγούς που αφορούν: 

 Επαγγελματική Συμβουλευτική για Νέους & Νέες  

 Συμβουλευτική στον Τομέα της Επιχειρηματικότητας 

Επιπρόσθετα, παρέχεται από τα στελέχη του Γραφείου Ομαδική & Ατομική Συμβουλευτική σε θέματα 

Επαγγελματικής Ανάπτυξης, καθώς και Ομαδική & Ατομική Συμβουλευτική στον Τομέα της 

Επιχειρηματικότητας. 

http://career.duth.gr/
http://epixeireite.duth.gr/
http://career.duth.gr/anamones
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ΙΙΙ. ΔΙΚΤΥΩΣΗ 

Το Γραφείο Διασύνδεσης διατηρεί βάση με 500 φορείς περίπου (με τους οποίους έχει έρθει σε επαφή 

την τελευταία τριετία), αποτελώντας έτσι, μέσω της εν λόγω βάσης, το Δίαυλο Επικοινωνίας μεταξύ 

Φοιτητών- Αποφοίτων και των ανωτέρω φορέων και η οποία περιλαμβάνει: 

 Ιδιωτικές Εταιρείες 

 Εταιρείες του Δημοσίου 

 Ινστιτούτα 

 ΜΚΟ 

 Συλλογικούς Φορείς  

 Φορείς Επιχειρηματικότητας 

Από την έως τώρα καταγραφή των σχετικών δεδομένων, διαπιστώνεται ότι ο αριθμός των επισκέψεων 

στους Δικτυακούς Τόπους του Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Π.Θ., από περίπου 450.000 το έτος 2007, 

σήμερα υπερβαίνει τα 3.500.000 επισκέψεις, ενώ παράλληλα ο αριθμός των ερωτημάτων που 

απαντήθηκαν από τα στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. κυμαίνεται ανά έτος μεταξύ 1.200 και 

3.000 απαντήσεων. 

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Δ.Π.Θ. στοχεύοντας στην ανάπτυξη της 

επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας των φοιτητών & αποφοίτων του, υποστηρίζει: 

 Την εισαγωγή και διδασκαλία μαθημάτων επιχειρηματικότητας σε διάφορα Τμήματα του 

Δ.Π.Θ. 

 Την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού) για την ανάδειξη της 

καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ως σημαντικής προοπτικής απασχόλησης των νέων 

 Τη διοργάνωση επισκέψεων σε παραγωγικούς φορείς για την ενδυνάμωση των σχέσεων 

Πανεπιστημίου – επιχειρηματικού κόσμου  

 Τη διεξαγωγή σεμιναρίων και την προβολή καλών πρακτικών/περιπτώσεων επιχειρηματικής 

δραστηριότητας  

 Τη διοργάνωση εκδηλώσεων ειδικής θεματολογίας 

 Τις υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring) σε θέματα Επιχειρηματικότητας & 

Καινοτομίας 

 Την ενημέρωση σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης επιχειρηματικών ιδεών & ερευνητικών 

δραστηριοτήτων. 
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Ε. Συμπεράσματα - προτάσεις 

 

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης μετά από 40 χρόνια λειτουργίας του έχει να επιδείξει 

σημαντικές επιτυχίες σε όλους σχεδόν τους τομείς της ακαδημαϊκής, αλλά και ευρύτερης παρουσίας του 

στη χώρα, αλλά και διεθνώς. Όμως εντοπίζονται και αδυναμίες του, οι οποίες ενταγμένες σε ένα 

ευρύτερο σχεδιασμό θα πρέπει να αποκατασταθούν.  

 

I. Ισχυρά σημεία 

 Εδραιωμένη πολυετής παρουσία στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο 

 Ισχυρό όραμα μακροπρόθεσμης ανάπτυξης με υψηλούς εκπαιδευτικούς και ακαδημαϊκούς 

στόχους 

 Αυξημένος βαθμός όσμωσης και αλληλεπίδρασης με την περιοχή στην οποία εδρεύει και 

λειτουργεί 

 Βασικός πόλος δημιουργίας και μοχλός ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής 

 Ποικιλομορφία στο αντικείμενο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων και 

Σχολών του 

 Ανάπτυξη και εισαγωγή σύγχρονων γνωστικών αντικειμένων που ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις της παγκόσμιας κοινωνίας και συνδυάζονται με τις καλύτερες δυνατές προοπτικές 

εξέλιξης των αποφοίτων 

 Παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών 

 Ακαδημαϊκό προσωπικό αναγνωρισμένης αξίας και κύρους 

 Έντονη δραστηριότητα όσον αφορά την παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλής στάθμης 

 

II. Αδύνατα σημεία 

 Περιορισμένες ικανότητες αυτοχρηματοδότησης και εξάρτηση από επιχορηγήσεις κρατικού 

προϋπολογισμού  

 Αδυναμία προσέλκυσης εξωγενών άμεσων επενδύσεων και κονδυλίων 

 Χαμηλός βαθμός ευελιξίας όσον αφορά την υλοποίηση δομικών και διαρθρωτικών μεταβολών 

 Η γεωγραφική θέση του Δ.Π.Θ. το καθιστά μη ελκυστικό για οικονομικά ευπαθείς σπουδαστές 

από μεγάλα αστικά κέντρα  

 Κλίμα αβεβαιότητας και ανασφάλειας μεταξύ σπουδαστών και εκπαιδευτικών 

 Διοικητικές και οργανωσιακές δυσλειτουργίες 

 

Από τα στοιχεία, τα οποία η ΜΟ.ΔΙ.Π. είχε στην διάθεση της, προέκυψαν ορισμένα βασικά 

συμπεράσματα τα οποία διατυπώνονται στη συνέχεια.  

Το πρώτο γενικό συμπέρασμα αφορά στην ίδια τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης του 

Ιδρύματος. Όλες οι ακαδημαϊκές μονάδες και οι διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος ανταποκρίθηκαν 

θετικά στη διαδικασία, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες στη συγκέντρωση των στοιχείων, αφενός 

λόγω της έλλειψης ενιαίου συστήματος μηχανοργάνωσης για την καταγραφή και αξιολόγηση των 

δεδομένων και αφετέρου λόγω ασαφειών στη προτεινόμενη από την Α.ΔΙ.Π. μεθοδολογία εσωτερικής 

αξιολόγησης. Κατά συνέπεια, τα δεδομένα της παρούσας έκθεσης είναι βέβαιο ότι δεν περιγράφουν σε 

απόλυτο βαθμό την πραγματική κατάσταση και μάλλον υποεκτιμούν παρά υπερεκτιμούν την ποιότητα 

και ποσότητα του παραγόμενου έργου στο Πανεπιστήμιο μας.  

 

Για την βελτίωση της διαδικασίας στη συνέχεια απαιτούνται τα εξής: 

α) οριστικοποίηση της μεθοδολογίας της εσωτερικής αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τις 

οδηγίες της Α.ΔΙ.Π., την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. μέχρι σήμερα και τις 

ιδιαιτερότητες του Ιδρύματος. Σε ακολουθία με τους στόχους που αφορούν στην εσωτερική διασφάλιση 

της ποιότητας των παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματος προτείνεται να 

ενσωματωθούν/τροποποιηθούν στη μέχρι τώρα ισχύουσα διαδικασία στοιχεία που αφορούν κύρια στο 

διδακτικό έργο και στην αξιολόγηση της επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων.  

β) ολοκλήρωση της προμήθειας της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής και ανάπτυξη όλων 
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των απαιτούμενων εφαρμογών μηχανογράφησης που θα συμβάλλουν στην αυτοματοποίηση των 

διαδικασιών, ώστε να είναι δυνατή η συλλογή των στοιχείων και των δεικτών αξιολόγησης, στον 

ελάχιστο χρόνο και με την ελάχιστη απαίτηση γραμματειακής υποστήριξης.  

γ) συστηματική ενημέρωση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και βελτίωση της 

συνεργασίας μεταξύ της ΜΟ.ΔΙ.Π. και των ΟΜ.Ε.Α. των ακαδημαϊκών μονάδων. Προτείνεται η 

διαρκής οργάνωση ημερίδων για την ενημέρωση των μελών του Ιδρύματος σχετικά με τη διαδικασία 

της αξιολόγησης, αλλά και για την ανατροφοδότησή τους με τα σχετικά αποτελέσματα. 

δ) ενίσχυση της στελέχωσης της ΜΟ.ΔΙ.Π. με μόνιμο διοικητικό προσωπικό μέσω 

μετακινήσεων από άλλες μονάδες του Δημόσιου τομέα, επιπλέον των εξωτερικών συνεργατών της.  

 

Το δεύτερο γενικό συμπέρασμα είναι ότι πλέον η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της ακαδημαϊκής 

κοινότητας του Ιδρύματος δείχνουν να αντιλαμβάνονται τη σημασία της εσωτερικής αξιολόγησης στο 

πλαίσιο της συστηματικής «χαρτογράφησης» σημαντικών ποιοτικών στοιχείων σε επίπεδο τμημάτων 

και πανεπιστημίου, της ποσοτικοποίησης των λειτουργιών του Ιδρύματος μέσω κρίσιμων δεικτών 

(διδακτικό και ερευνητικό αποτέλεσμα, ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές, εξοπλισμός, οικονομικά 

στοιχεία, φοιτητική μέριμνα κ.λπ.), καθώς και την αξία των παραπάνω πληροφοριών για τη χάραξη της 

βέλτιστης στρατηγικής για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ιδρύματος, τόσο από τη Διοίκηση του 

Ιδρύματος όσο και από την Πολιτεία.  

Αποτελεί ταυτόχρονα κοινό τόπο ότι οι εντοπιζόμενες «αδυναμίες» δεν θα πρέπει να αποτελέσουν από 

την πολιτεία σημεία για τα οποία οι ακαδημαϊκές μονάδες ή/και το Πανεπιστήμιο θα τύχουν δυσμενών 

κρίσεων ή θα «τιμωρηθούν» για τυχόν «ελλείψεις» στο παραχθέν έργο (π.χ με περικοπή 

χρηματοδότησης). Αντίθετα, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως τεκμήρια αναγκαιότητας και οδηγοί για 

τις αλλαγές και βελτιώσεις, για τις οποίες απαιτείται κοινή δράση, όπως η εξασφάλιση ικανών πόρων με 

μεγιστοποίηση της αξιοποίησής τους, η ενίσχυση της εξωστρέφειας του Ιδρύματος προς την κοινωνία 

και η διεύρυνση της ελκυστικότητάς του σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

 

 Πανεπιστήμιο – Διοίκηση 

1. Κατά την κρίση της ΜΟ.ΔΙ.Π. οι ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό στο Δ.Π.Θ. ήδη αποτελούν 

σήμερα το πρώτο ιεραρχικά πρόβλημά του, το οποίο παρουσιάζει σημαντική επιδείνωση, με 

αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών και συνεπώς αυτή του 

Πανεπιστημίου. Η επιτροπή αναγνωρίζει τη δύσκολη συγκυρία που διέρχεται η χώρα λόγω της 

οικονομικής κατάστασης, όμως θα πρέπει να υπάρξουν άμεσες προτάσεις προς την πολιτεία 

προκειμένου να στηριχθεί το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο στον τομέα αυτό (π.χ. μετατάξεις από 

συγχωνεύσεις υπηρεσιών, νέες θέσεις κατά προτεραιότητα, κ.λπ.). Επιπλέον, ένα μέρος του 

προβλήματος μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα από την επικείμενη αναδιάρθρωση του 

οργανισμού του Πανεπιστημίου σύμφωνα με το Ν.4009/2011, η οποία θα πρέπει να λάβει 

υπόψη της τη σημαντική μείωση του διοικητικού προσωπικού. 

2. Οι υποδομές του Πανεπιστημίου παρουσιάζουν γενικά αύξηση παρά τη δυσμενή οικονομική 

συγκυρία, αλλά δεν κατανέμονται ισομερώς στις επιμέρους έδρες των δομών του Ιδρύματος. 

Αντίθετα οι δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού ήταν περιορισμένες λόγω σημαντικής 

μείωσης των διαθέσιμων πόρων (πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων). 

3. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες του Ιδρύματος παρουσίασαν σημαντική βελτίωση την περίοδο 

αναφοράς. Το Υπολογιστικό Κέντρο – Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (ΚΔΔ) του Δ.Π.Θ. παρ’ 

όλα τα προβλήματα που δημιουργεί η πολυεδρικότητα του Πανεπιστημίου, υποστηρίζει, με 

σύγχρονο δίκτυο οπτικών ινών, δικτυακά όλα τα Τμήματα και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, 

καθ’ όλο το 24ωρο, για την εξυπηρέτηση των ακαδημαϊκών και διοικητικών αναγκών του. Η 

προσπάθεια για την ψηφιοποίηση και ολοκλήρωση των υπηρεσιών που παρέχονται από τα 

Τμήματα και τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Δ.Π.Θ. συνεχίζεται στο πλαίσια των έργων «e-

University» και «Ψηφιακή Σύγκλιση». Σύμφωνα με τις εκθέσεις των Τμημάτων χρειάζεται να 

αυξηθεί ο αριθμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και η κάλυψη wireless internet σε όλα τα 

Πανεπιστημιακά κτήρια, αλλά και η αύξηση του ωραρίου λειτουργίας όλων των υποδομών 

εκπαίδευσης και έρευνας και η επέκταση του και κατά τα Σαββατοκύριακα. Επίσης, οι 

υποδομές (εξοπλισμός) του Υπολογιστικού Κέντρου – Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων θα πρέπει 

να τύχουν άμεσης αναβάθμισης προκειμένου να αποφεύγονται δυσλειτουργίες οι οποίες 
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παρατηρούνται με αυξανόμενη συχνότητα.  

4. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος με τα εννέα (9) παραρτήματα της, παρουσίασε κατά την 

περίοδο αναφοράς αύξηση των αριθμητικών δεδομένων των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρά 

την έλλειψη κονδυλίων για ανάπτυξη και εμπλουτισμό των συλλογών των βιβλιοθηκών των 

Σχολών και Τμημάτων του Δ.Π.Θ. Επίσης, η απουσία θεσμοθετημένου πλαισίου λειτουργίας 

των διοικητικών υπηρεσιών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των Παρατημάτων της δυσχεραίνει 

τη λειτουργία της και θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί την επικείμενη αναδιάρθρωση του 

οργανισμού του Πανεπιστημίου. 

 

 Παρεχόμενα προγράμματα σπουδών 

Στα παρεχόμενα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων και Σχολών του Ιδρύματος εντοπίστηκαν 

αρκετά κοινά στοιχεία παρά τη μεγάλη ποικιλία των εκπαιδευτικών στόχων και των ιδιαιτεροτήτων της 

οργάνωσης τους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:  

1. Σε όλα τα Τμήματα εισάγεται πολύ μεγαλύτερος αριθμός φοιτητών σε σχέση με τις προτάσεις 

τους προς την Πολιτεία, δυσχεραίνοντας την αναλογία φοιτητών ανά διδάσκοντα και κατά 

συνέπεια την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Επιπλέον, λόγω αδυναμιών στο σύστημα 

εισαγωγής, αρκετοί φοιτητές εισάγονται στα Τμήματα χωρίς να έχουν ανάλογο ενδιαφέρον και 

υπόβαθρο για το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. Θεωρείται ότι η συμμετοχή των 

Τμημάτων στη διαδικασία επιλογής των εισακτέων τους αποτελεί σημαντικό βήμα προς την 

επίλυση του παραπάνω προβλήματος.   

2. Σε όλα τα Τμήματα λειτουργούν προγράμματα προπτυχιακών σπουδών, προσαρμοσμένα στις 

σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης κάθε ακαδημαϊκής μονάδας. Όλα τα προγράμματα 

διασφαλίζουν την επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων τους.  

3. Σχεδόν σε όλα τα Τμήματα λειτουργούν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που 

ανταποκρίνονται τόσο στα διεθνή πρότυπα όσο και στις ανάγκες της κοινωνίας. Αρκετά δε από 

αυτά έχουν διαπανεπιστημιακό ή διατμηματικό συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια του 

Ιδρύματος. Ορισμένα δεν έχουν προβεί στη σύνταξη των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας, 

ή δεν έχουν προσαρμοστεί στον ενιαίο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου και προτείνεται να το πράξουν. Επίσης προτείνεται ως στόχος για την επόμενη 

διετία η ίδρυση και λειτουργία ενός τουλάχιστον ΜΠΣ ανά Τμήμα.  

4. Παρά την εκτεταμένη χρήση της πληροφορικής στην εκπαίδευση, αλλά και καινοτόμων 

διδακτικών μεθόδων διδασκαλίας σε ορισμένες περιπτώσεις, η κύρια μέθοδος διδασκαλίας 

παραμένει η από έδρας διδασκαλία σε μεγάλα ακροατήρια, χωρίς υποχρεωτική συμμετοχή. Η 

γενίκευση των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας (ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, μέθοδος 

project, μικρο-διδασκαλία, κ.λπ.) και η ενίσχυση της σεμιναριακού τύπου διδασκαλίας. 

Επισημαίνεται βεβαίως ότι η μετάβαση αυτή δεν μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί με τις 

υπάρχουσες υποδομές, ενώ προϋποθέτει σημαντικά κονδύλια και χρόνο για την υλοποίηση της.  

5. Για την αξιολόγηση της επίτευξης των μαθησιακών στόχων οι φοιτητές αξιολογούνται και 

βαθμολογούνται κυρίως με εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Χρησιμοποιούνται βεβαίως και 

άλλες μέθοδοι όπως ενδιάμεσες αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, σύντομα τεστ 

αξιολόγησης κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, ενδιάμεσες ή/και τελικές εργασίες, αλλά σε 

μικρότερο βαθμό. Προτείνεται η ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών εξέτασης, 

αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις πρακτικές δυσκολίες που υπάρχουν λόγω του υπερβολικού 

αριθμού των φοιτητών στα προγράμματα σπουδών, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

6. Τα περισσότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου έχουν εντάξει την πρακτική άσκηση των 

φοιτητών στα προγράμματα σπουδών τους. Ένα μέρος της πρακτικής άσκησης υποστηρίζεται 

στο πλαίσιο της χρηματοδοτηθείσας από το  Ε.Σ.Π.Α., 2007-2013, ΕΒΔΒΜ σχετικής δράσης. 

Προτείνεται η γενίκευση της ένταξης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών στα προγράμματα 

σπουδών όλων των Τμημάτων και η αναζήτηση επιπλέον πόρων για την υποστήριξη της. 

7. Παρατηρείται καθυστέρηση στο χρόνο λήψης του πτυχίου στα περισσότερα Τμήματα 

(λιμνάζοντες φοιτητές). Η καθυστέρηση για μέχρι ένα χρόνο φαίνεται να σχετίζεται με τη 
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γενικότερη κουλτούρα των φοιτητών αλλά και της κοινωνίας. Αντίθετα, μεγαλύτερη 

καθυστέρηση στη λήψη του πτυχίου φαίνεται να σχετίζεται στις περισσότερες περιπτώσεις με 

μειωμένο ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών, ενώ λιγότερες είναι οι 

περιπτώσεις αντικειμενικών – κυρίως κοινωνικοοικονομικών – δυσκολιών.  

8. Όλες οι εκθέσεις των ΟΜ.Ε.Α. αναφέρουν ότι το διδακτικό προσωπικό θεωρείται υψηλής 

ποιότητας και πολύ καλά εκπαιδευμένο, ικανό να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της 

ανώτατης εκπαίδευσης. Ο αριθμός των διδασκόντων όμως παρουσιάζει ανησυχητική μείωση 

καθώς την τελευταία διετία δεν έχει αναπληρωθεί το προσωπικό που αποχώρησε λόγω 

συνταξιοδοτήσεων, αλλά και δεν έχει προχωρήσει ο διορισμός νέων μελών Δ.Ε.Π. σχεδόν στο 

σύνολο των Τμημάτων. Το μέγεθος του προβλήματος είναι σημαντικό και αντιμετωπίζεται 

μόνο με την διάθεση περισσότερων πόρων στην ανώτατη εκπαίδευση από πλευράς της 

πολιτείας. 

9. Η κινητικότητα διδασκόντων και διδασκόμενων του Δ.Π.Θ. κρίνεται απλώς ικανοποιητική και 

θα πρέπει να ενισχυθεί. Προτείνεται κάθε ακαδημαϊκή μονάδα να εντάξει στους στόχους της 

ένα ελάχιστο κατ’ έτος αριθμό μετακινήσεων μελών ΔΕΠ και φοιτητών. Παράλληλη αύξηση 

κινητικότητας θα πρέπει να υπάρξει και προς το πανεπιστήμιο με ανάπτυξη κυρίως μέσα από 

δίκτυα ερευνητικών συνεργασιών.  

10. Σε πολλά Τμήματα υπάρχει έλλειψη βασικών κτιριακών υποδομών (αίθουσες διδασκαλίας, 

εργαστήρια κ.λπ.) και εξοπλισμού (όργανα κλπ). Επιπλέον, όλα τα Τμήματα αναφέρουν ότι 

χρειάζονται καλύτερη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη, με ενίσχυση του διοικητικού 

προσωπικού. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η ενίσχυση των Τμημάτων με διοικητικό 

προσωπικό πρέπει αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της Διοίκησης για το επόμενο διάστημα. 

11. Παρά την προμήθεια λογισμικού για τη μηχανοργάνωση των Γραμματειών των Τμημάτων, 

παρατηρήθηκε ότι σε αρκετά Τμήματα αυτό δεν έχει συμβεί. Προτείνεται η ένταξη των 

Γραμματειών όλων των Τμημάτων στο σύστημα της μηχανοργάνωσης τα επόμενα δύο χρόνια, 

ώστε να υπάρξει σημαντική βελτίωση αφενός στη συντόμευση του χρόνου εξυπηρέτησης των 

ενδιαφερόμενων και αφετέρου στην παροχή αξιόπιστων πληροφοριών από τα Τμήματα προς τη 

ΜΟ.ΔΙ.Π.  

12. Βελτίωση παρουσιάζει την περίοδο αναφοράς η σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με την 

κοινωνία και την αγορά εργασίας, με ενέργειες της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του 

Δ.Π.Θ. Η προσπάθεια θα πρέπει να ενισχυθεί για την καλύτερη διασύνδεση των Τμημάτων και 

του Ιδρύματος συνολικά με την κοινωνία, μέσω προγραμμάτων με αποδέκτες ευαίσθητες και 

ειδικές ομάδες του πληθυσμού, αλλά και στο πλαίσιο ενεργειών δια βίου εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης.  Επίσης, αυξημένη προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί από το Γραφείο  

Διασύνδεσης και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας για την ενημέρωση των 

μελών του Ιδρύματος,  για την καλύτερη σύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας και για 

την παρακολούθηση των αποφοίτων.  

 Έρευνα 

1. Σχεδόν όλες οι ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου παρουσιάζουν σημαντικό σε μέγεθος 

ερευνητικό έργο, το οποίο προβάλλεται επαρκώς, με πληθώρα μέσων και πηγών (επιστημονικά 

περιοδικά, συνέδρια, βιβλία).  Επίσης, ως δείκτης ποιότητας του παραπάνω έργου, θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι στη συντριπτική του πλειοψηφία το ερευνητικό αυτό έργο δημοσιεύεται σε 

επιστημονικά περιοδικά με κριτές και παρουσιάζεται σε επιστημονικά συνέδρια επίσης μετά 

από κρίση. 

2. Μικρός αριθμός διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μεγαλύτερος αλλά μη ικανοποιητικός αριθμός 

βραβείων και λοιπών τιμητικών τίτλων μελών του Πανεπιστημίου, κατά την περίοδο αναφοράς. 

Επιπλέον, διαπιστώθηκε περιορισμένη συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά δίκτυα Αριστείας. Οι τομείς 

αυτοί θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα κατά την επόμενη περίοδο, καθώς οι ακαδημαϊκές 

μονάδες του Πανεπιστημίου διαθέτουν όλα τα στοιχεία προς αυτό και η χαμηλή επίδοση 

μάλλον προέρχεται από την έλλειψη σχετικού στόχου. 

3. Αυξητική τάση των ερευνητικών έργων που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς φορείς είτε 

αυτόνομα είτε στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης (ΕΣΠΑ), στοιχείο που επισημαίνεται ως 
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ιδιαιτέρως θετικό. Προτείνεται μεγαλύτερη επιδίωξη χρηματοδοτήσεων κυρίως από 

Ευρωπαϊκούς πόρους και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Στην κατεύθυνση αυτή 

προτείνεται η βελτίωση της υποδομής υποστήριξης των μελών ΔΕΠ και των ερευνητικών 

ομάδων στη διεκδίκηση μεγάλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.  

4. Τα περισσότερα Τμήματα διαθέτουν σύγχρονες και υψηλού επιπέδου υποδομές έρευνας 

(εργαστήρια και επιστημονικός εξοπλισμός). Υπάρχουν όμως Τμήματα με σημαντικές 

ελλείψεις ερευνητικών υποδομών. Επιπλέον, διαπιστώνεται μειωμένη προβολή και 

δημοσιοποίηση, κυρίως του μη χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ και 

των φοιτητών, στις ιστοσελίδες των Τμημάτων, στοιχείο που οφείλει να αντιμετωπιστεί άμεσα. 

5. Σχετικά με την προβολή στο κοινό των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιείται στο 

Πανεπιστήμιο, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει έλλειψη ενός κεντρικού συγκροτήματος διάδοσης της 

έρευνας, με τη μορφή που υπάρχει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εν μέρει η 

έλλειψη αυτή αντιμετωπίζεται με τη διάθεση αμφιθεάτρων και αιθουσών διδασκαλίας των 

Τμημάτων αλλά και με ενοικίαση αιθουσών σε ξενοδοχεία της περιοχής. Προτείνεται η 

υλοποίηση μελέτης σχετικά με τη δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου είτε αυτόνομα, είτε σε 

σύμπραξη με φορείς της τοπικής κοινωνίας, καθώς ένα τέτοιο συγκρότημα μπορεί να έχει 

πολλαπλό ρόλο στη διάδοση και προβολή γενικότερων κι όχι μόνο ερευνητικών πληροφοριών. 

 

 Φοιτητική μέριμνα 

1. Πλήρης δωρεάν κάλυψη των φοιτητικών αναγκών σε σίτιση, στέγαση και μεταφορά από και 

προς τις Παν/πόλεις με το μεγαλύτερο, ως προς τα άλλα πανεπιστήμια, ποσοστό φοιτητών, 

καθώς και πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επισημαίνεται ότι αυτό είναι εφικτό λόγω 

πρόσθετης επιβάρυνσης του προϋπολογισμού του Ιδρύματος.  

2. Ειδικά για τη στέγαση επισημαίνεται ως ιδιαίτερα αρνητικό σημείο το «πάγωμα» από πλευράς 

πολιτείας όλων των διαδικασιών για την υλοποίηση του έργου σχετικά με την ανέγερση νέων 

φοιτητικών εστιών στις τέσσερις πόλεις Δ.Π.Θ., κατά την περίοδο αναφοράς. 

3. Την περίοδο αναφοράς παρουσιάστηκαν φαινόμενα έκπτωσης της ποιότητας όλων των 

υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας, αποκλειστικά και μόνο λόγω της σταδιακής μείωσης των 

διατιθέμενων κονδυλίων, από την πολιτεία. Με δεδομένη την παρούσα δυσχερή οικονομική 

κατάσταση της χώρας, προτείνεται ταυτόχρονα με την απαίτηση για διάθεση επιπλέον πόρων 

από την κρατική χρηματοδότηση, να υλοποιηθούν ενέργειες προσέλκυσης χορηγών και 

δωρητών, από την έλλειψη των οποίων πάσχει σοβαρά το Ίδρυμα.     

 Άλλες προτάσεις για βελτίωση 

1. Δημιουργία Σχολής Δια Βίου Μάθησης, για τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση σε τομείς 

υψηλού ενδιαφέροντος, με προτεραιότητα για τους αποφοίτους του Ιδρύματος.  

2. Δημιουργία γραφείου - υπηρεσίας ειδικά για τους απόφοιτους του Ιδρύματος και κατάρτιση 

μητρώου αποφοίτων. Οι απόφοιτοι του Ιδρύματος αποτελούν την έξωθεν καλή μαρτυρία για το 

έργο που συντελείται στο Ίδρυμα, ενώ οι σχετικές πληροφορίες θα επιτρέψουν την εξαγωγή 

χρήσιμων συμπερασμάτων για τη βελτίωση του παραγόμενου από το Ίδρυμα προϊόντος. 

3. Υλοποίηση δράσεων στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας, όπως η ενεργειακή 

αναπροσαρμογή των κτιρίων και υπηρεσιών του Ιδρύματος, η συμμετοχή του σε προγράμματα 

ανακύκλωσης, αλλά και η ευαισθητοποίησης όλων των μελών του στην κατεύθυνση της 

πράσινης ανάπτυξης. 
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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. 

 

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) βρίσκεται στο στάδιο της τελικής διαμόρφωσης 

του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) το οποίο θα αποτελεί το εργαλείο 

ανάπτυξης της Πολιτικής και της Στρατηγικής για τη Διασφάλιση της Ποιότητας των 

εκπαιδευτικών και λοιπών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. 

Κατά την περίοδο αναφοράς διαμορφώθηκε η Στρατηγική για τη Διασφάλισης της Ποιότητας και 

εφαρμόστηκαν επιμέρους πολιτικές για τον προσδιορισμό δεικτών ποιότητας, την καταγραφή των 

σχετικών δεδομένων από τις ακαδημαϊκές και διοικητικές μονάδες του Ιδρύματος, την 

επεξεργασία και παραγωγή συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων, την αξιολόγηση των ευρημάτων και 

την παρουσίαση τους με τη μορφή εκθέσεων και αναφορών, σε αρμονία με την ισχύουσα 

νομοθεσία και τις οδηγίες της ΑΔΙΠ.     

 

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;  

Η πολιτική του Δ.Π.Θ. για τη Διασφάλιση και τη Βελτίωση της Ποιότητας υλοποιείται από τη 

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος η οποία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

είναι αρμόδια για: 

α) την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών για 

τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του ιδρύματος, που 

αποτελεί το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος,  

β) την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης 

της ποιότητας του ιδρύματος,  

γ) το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων 

και των λοιπών υπηρεσιών του ιδρύματος και  

δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των 

προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του 

ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ.  

 

Η πολιτική του Ιδρύματος για τη Διασφάλιση και Βελτίωση της Ποιότητας στο Ίδρυμα 

διαμορφώνεται σε ένα Σύστημα Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας που αναπτύσσεται σε 

πέντε (5) κατευθύνσεις: 

1. Διαμόρφωση και τεκμηρίωση οράματος και στρατηγικής για την ποιότητα του έργου και 

των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο ενός πολιτισμού ποιότητας 

2. Εφαρμογή  συγκεκριμένων πολιτικών διασφάλισης και πιστοποίησης ποιότητας του 

εκπαιδευτικού έργου, του ερευνητικού έργου, της μέριμνας για τους φοιτητές και το 

προσωπικό, των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών, των υποδομών και του 

εξοπλισμού, καθώς και του κοινωνικού έργου του Ιδρύματος. 

3. Συνεχής παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση των δεικτών ποιότητας του έργου 

όλων των Μονάδων του Ιδρύματος 

4. Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειών υποστήριξης και βελτίωσης της ποιότητας του 
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έργου όλων των Μονάδων του Ιδρύματος 

5. Αξιολόγηση και αναθεώρηση του συστήματος διασφάλισης και πιστοποίησης ποιότητας 

ώστε να εναρμονίζεται με τις στρατηγικές επιλογές του Ιδρύματος 

 

Οι αντικειμενικοί στόχοι της πολιτικής για τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας στο 

Ίδρυμα είναι: 

1. Η αξιολόγηση της ποιότητας του έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδρύματος, 

μέσα από την καταγραφή και αξιολόγηση συγκεκριμένων ποσοτικών και ποιοτικών 

δεικτών, τη σύνταξη ετήσιων εσωτερικών εκθέσεων όλων των μονάδων του Ιδρύματος, 

τη διαβούλευση με εκπροσώπους των ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων, την 

περιοδική σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης του ιδρύματος και τις εισηγήσεις προς τα 

αρμόδια όργανα διοίκηση για τη λήψη σχετικών αποφάσεων. 

2. Η διαμόρφωση και υποστήριξη πολιτικών υποστήριξης και ενίσχυσης της ποιότητας του 

έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών των μονάδων του Ιδρύματος, η διάχυση αυτών 

των πολιτικών και η καθοδήγηση των απαραίτητων ενεργειών.  

3. Η ανάπτυξη ενός γενικότερου πολιτισμού ποιότητας, η δημιουργία κλίματος παρακίνησης 

και αριστείας, μέσω επιβράβευσης ατόμων, ομάδων, ακαδημαϊκών μονάδων και 

διοικητικών υπηρεσιών για εξαιρετικές επιδόσεις τους 

4. Η διαρκής ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών, του εξοπλισμού και της μέριμνας προς 

τους φοιτητές και τα υπόλοιπα μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού 

5. Η ανάπτυξη συστήματος εξέλιξης όλων των κατηγοριών του προσωπικού με αξιοποίηση 

των διεθνών κριτηρίων ποιότητας και η υλοποίηση ενεργειών προσέλκυσης 

επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού υψηλής κατάρτισης και προσόντων. 

6. Η υλοποίηση ενεργειών για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Ιδρύματος, μέσα από την 

αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας των συνεργασιών του με ακαδημαϊκά ιδρύματα 

και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και με άλλους εθνικούς και 

διεθνείς φορείς. 

7. Η υλοποίηση ενεργειών για την προσέλκυση πόρων μέσω της αύξησης των εγκεκριμένων 

χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και δράσεων, τόσο σε ερευνητική κατεύθυνση όσο 

και στην κατεύθυνση της παροχής εκπαιδευτικών ή άλλων υπηρεσιών 

8. Η υλοποίηση ενεργειών για την ενίσχυση της σύνδεσης του Ιδρύματος με την τοπικοί 

κοινωνία, μέσω δράσεων κοινωνικής προσφοράς, πολιτισμού, αθλητισμού και 

εθελοντισμού 

9. Η υλοποίησης ενεργειών προώθησης, προβολής και διαφήμισης του Ιδρύματος και του 

έργου του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

 

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; 

Η πολιτική αυτή δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του 

Ιδρύματος: http://modip.duth.gr/. Στην ιστοσελίδα επίσης δημοσιοποιούνται οι διαδικασίες και τα 

μέσα για την εφαρμογή της συγκεκριμένης πολιτικής. 

Οι κυριότερες διαδικασίες για την υλοποίηση και παρακολούθηση της πολιτικής διασφάλισης 

ποιότητας είναι:  

α) Σύνταξη και υποβολή ετήσιων εσωτερικών εκθέσεων από τις ακαδημαϊκές και διοικητικές 

μονάδες προς τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος  

β) Τακτικές συναντήσεις των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για 

http://modip.duth.gr/
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θέματα διασφάλισης και βελτίωσης ποιότητας 

γ) Εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα διοίκησης για τη λήψη των απαραίτητων αποφάσεων όταν 

αυτές υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. 

δ) Καθοδήγηση των ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων για την υλοποίηση ενεργειών 

διασφάλισης και βελτίωσης ποιότητας, με διαρκή επικοινωνία των εξωτερικών συνεργατών 

με τους υπεύθυνους των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και 

τους προϊσταμένους των διοικητικών υπηρεσιών καθώς και με περιοδικές ενημερώσεις που 

οργανώνονται σε κάθε μια από τις τέσσερις πόλεις (Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, 

Ορεστιάδα). 

ε) Διαμόρφωση, ανάπτυξη και διαρκής αναθεώρηση των μέσων και των οδηγιών διασφάλισης 

ποιότητας στο πλαίσιο των αναθεωρημένων αποφάσεων και οδηγιών της Α.ΔΙ.Π.  

    

Τα μέσα για την υλοποίηση και παρακολούθηση της πολιτικής διασφάλισης ποιότητας είναι: 

α) Τα μέλη των Ο.ΜΕ.Α. των μονάδων του Ιδρύματος και οι Προϊστάμενοι των διοικητικών 

υπηρεσιών του 

β) το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. τόσο στην παρούσα όσο και στην υπό ανάπτυξη 

μορφή του 

γ) ψηφιακές φόρμες για την καταγραφή και συγκέντρωση δεδομένων 

δ) ψηφιακά και έντυπα υποδείγματα περιγραμμάτων μαθημάτων, απογραφικών δελτίων, 

ερωτηματολογίων αξιολόγησης κ.λ.π. 

ε) Έντυπος και ψηφιακός οδηγός σύνταξης ετήσιων εσωτερικών εκθέσεων 

στ) Ψηφιακοί οδηγοί για τη σύνταξη και συμπλήρωση των ζητούμενων ψηφιακών φορμών 

   

1.3 Έχει το ίδρυμα διαμορφώσει συγκεκριμένο σύστημα ΔΠ; 

Το σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος είναι διαμορφωμένο με τον τρόπο που 

αναπτύσσεται στο παρόν κεφάλαιο. Το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του 

ιδρύματος και οι διαδικασίες υλοποίησής του, δεν έχουν όμως καθοριστεί ακόμη με απόφαση του 

Συμβουλίου και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπως προβλέπεται στην 

ισχύουσα νομοθεσία. Το Ίδρυμα προτίθεται να προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση το 

συντομότερο δυνατό. 

 

1.4 Πώς έχει οργανωθεί το εσωτερικό σύστημα ΔΠ του Ιδρύματος; 

Το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος οργανώνεται σε τρία (3) επίπεδα: 

1. στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος 

2. στις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) των ακαδημαϊκών μονάδων του 

3. στους Προϊσταμένους των Διοικητικών Υπηρεσιών και των Γραμματειών των 

Τμημάτων/Σχολών του Ιδρύματος  

4. στους φοιτητές των προγραμμάτων όλων των κύκλων σπουδών του Ιδρύματος 

 

α) Η ΜΟ.ΔΙ.Π.  συντάσσει και υποβάλλει στην Α.ΔΙ.Π. την εσωτερική έκθεση αξιολόγησης του 

Ιδρύματος. Επίσης, εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για θέματα διασφάλισης 

ποιότητας. 

β) Οι ΟΜ.Ε.Α. υποβάλλουν στη ΜΟ.ΔΙ.Π. ετήσιες εσωτερικές εκθέσεις με ποσοτικά και 

στοιχεία για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού, διοικητικού και κοινωνικού 

τους έργου. Οι εκθέσεις αυτές αποτελούν τη βάση για την εσωτερική έκθεση του Ιδρύματος, 
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αλλά και κύρια πηγή πληροφοριών για κάθε εισήγηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. προς τα αρμόδια 

όργανα 

γ) Οι προϊστάμενοι των διοικητικών υπηρεσιών και των Γραμματειών των Τμημάτων/Σχολών 

του Ιδρύματος παρέχουν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για τη δομή, το έργο και τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες στους τομείς της αρμοδιότητας τους σε ετήσια βάση, αλλά και 

εκτάκτως όταν απαιτείται. 

δ) Οι φοιτητές του Ιδρύματος παρέχουν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία μέσα από τη 

συμπλήρωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης των συνιστωσών του εκπαιδευτικού έργου (με 

συντονισμό από τις ΟΜ.Ε.Α. των αντίστοιχων Τμημάτων), καθώς και ψηφιακών και έντυπων 

φορμών καταγραφής γενικότερων στοιχείων και απόψεων για το έργο και τις λειτουργίες του 

Ιδρύματος.  

  

Για τη λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π. στο πλαίσιο οργάνωσης που αναφέρθηκε παραπάνω γίνεται 

ευρεία χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και του υπάρχοντος 

πληροφοριακού συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. Στην παρούσα φάση το πληροφοριακό σύστημα της 

ΜΟ.ΔΙ.Π. εξελίσσεται ώστε να διασυνδεθεί με όλες τις βάσεις δεδομένων των υποδομών 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών του Ιδρύματος ώστε να αυξηθεί ο όγκος των 

δεδομένων που συγκεντρώνονται, να μειωθεί ο χρόνος συγκέντρωσης τους, να μειωθεί η 

σημερινή πρακτική των διπλοκαταχωρήσεων και των επικαλύψεων, να σταματήσει η ανταλλαγή 

ψηφιακών αρχείων μεταξύ των διαφορετικών μονάδων του Ιδρύματος και να επιταχυνθούν οι 

διαδικασίες αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων.   

 

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 στην κατεύθυνση αυτή προσδιορίζεται ως εξής: 

1. Διαμόρφωση και τεκμηρίωση συγκεκριμένων στόχων και μαθησιακών αποτελεσμάτων 

για κάθε πρόγραμμα σπουδών, που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της επιστήμης, 

της τεχνολογίας, των τεχνών και της διεθνούς επιστημονικής πρακτικής, λαμβάνοντας 

επίσης υπόψη τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

2. Οργάνωση όλων των προγραμμάτων σπουδών για την εξυπηρέτηση των παραπάνω 

στόχων, μέσα από ευρεία διαβούλευση στα όργανα του Τμήματος και με συμμετοχή 

αποφοίτων και εκπροσώπων φορέων των συναφών επαγγελματικών πεδίων, με εφαρμογή 

του συστήματος πιστωτικών μονάδων και με περιγράμματα για όλα τα μαθήματα  και τις 

λοιπές εκπαιδευτικές δράσεις, στα οποία να αναφέρονται εκτός από τα στοιχεία του 

μαθήματος και των διδασκόντων, οι στόχοι, τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι μέθοδοι 

αξιολόγησης και η απαραίτητη και προαιρετική βιβλιογραφία. 

3. Διαμόρφωση παραρτημάτων διπλώματος για κάθε τίτλο σπουδών στην ελληνική και 

αγγλική γλώσσα. 

4. Προμήθεια και συντήρηση των απαιτούμενων εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών 

καθώς και του απαραίτητου εξοπλισμού και αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας 

και επικοινωνίας στην εκπαιδευτική, εργαστηριακή και ερευνητική διαδικασία. 

5. Διαμόρφωση διαδικασιών αξιολόγησης το διδακτικού έργου από τους φοιτητές, με 

διακριτές ενότητες για την αξιολόγηση των μαθημάτων, της διδασκαλίας και των 

διδασκόντων. Παράλληλα, οργάνωση διαδικασιών αξιολόγησης των υποδομών, του 

εξοπλισμού, του γενικότερου έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Τμήματος από 

τους φοιτητές και τα μέλη του διδακτικού προσωπικού.  

6. Οργάνωση διαδικασιών επικαιροποίησης της διδακτέας ύλης και των διδακτικών 

μεθόδων, καθώς και ελέγχου και αναθεώρησης των προγραμμάτων σπουδών σε επίπεδο 

Τμήματος 

7. Οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών επιμόρφωσης, υποστήριξης της διδασκαλίας και 
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κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού 

8. Οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών που θα εξασφαλίζουν την πρακτική άσκηση των 

φοιτητών όλων των προγραμμάτων σπουδών και την κινητικότητα τους μέσω 

προγραμμάτων ανταλλαγών (Erasmus, I.A.E.S.T.E., κ.λπ.).  

9. Οργάνωση συστήματος εξέλιξης και επιλογής διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού με 

βάση τα διεθνή κριτήρια ποιότητας 

10. Θεσμοθέτηση βραβείων και υποτροφιών για εξαιρετικές εκπαιδευτικές, ερευνητικές αλλά 

και κοινωνικές επιδόσεις. 

11. Ίδρυση Σχολής Δια Βίου Μάθησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα 

νομοθεσία. 

 

1.6 Πώς ορίζονται οι άξονες ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας της 

εκπαίδευσης; 

Οι εν λόγω άξονες ορίζονται ως εξής: 

 Προγράμματα σπουδών με σαφώς διατυπωμένους μαθησιακούς στόχους σε σύνδεση με 

την κοινωνία 

 Διδασκαλία υψηλού επιπέδου, με εφαρμογή σύγχρονων και ποικίλων μεθόδων 

διδασκαλίας και με αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας 

 Διαφάνεια και πλουραλισμός μεθόδων εξέτασης και αξιολόγησης 

 Κεντρική υποστήριξη εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, σε επίπεδο υποδομών, 

εξοπλισμού, διδασκαλίας και κινητικότητας προσωπικού 

 Κεντρική υποστήριξη πρακτικής άσκησης και κινητικότητας φοιτητών 

 Επιβράβευση της αριστείας και τήρηση ακαδημαϊκής δεοντολογίας 

 

1.7 Πού υπάρχει διατυπωμένη πολιτική σχετικά με θέματα ακαδημαϊκής ελευθερίας, 

ακαδημαϊκής δεοντολογίας και αντίστοιχες διαδικασίες; 

Η εν λόγω πολιτική διατυπώνεται στον κώδικα ηθικής και δεοντολογίας του ιδρύματος που 

δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας του Ιδρύματος: 

http://ethics.duth.gr/. 

Επιπλέον η πολιτική για θέματα ακαδημαϊκής ελευθερίας, ακαδημαϊκής δεοντολογίας και οι 

αντίστοιχες διαδικασίες περιγράφονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του υπό διαμόρφωση 

Οργανισμού του Ιδρύματος. Τέλος, σε θέματα ακαδημαϊκής ηθικής και δεοντολογίας 

ακολουθούνται και εφαρμόζονται πλήρως από το Ίδρυμα όσα σχετικά προβλέπονται στην 

ισχύουσα νομοθεσία. 

 

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); 

Τα παραπάνω προβλέπονται και ρυθμίζονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του υπό διαμόρφωση 

Οργανισμού του Ιδρύματος. Επίσης, γίνεται περιορισμένη αναφορά γίνεται στον κώδικα ηθικής 

και δεοντολογίας του ιδρύματος. Σε κάθε περίπτωση στο Ίδρυμα ακολουθούνται και 

εφαρμόζονται πλήρως όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικά για τα πρώην 

μέλη Δ.Ε.Π., μεταξύ άλλων, στα άρθρα 326 και 327 Ν. 5343/32, στο άρθρο 7 Ν. 249/76, στο 

άρθρο 79 παρ. 6, εδ. ιγ, Ν. 1566/85, στα άρθρα 23 έως 26 ΠΔ 160/08 και στα άρθρα 117, 134 και 

http://ethics.duth.gr/
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135 Ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 2 Ν. 4057/12. 

 

1.9 Πώς προστατεύονται οι φοιτητές και το προσωπικό του ιδρύματος από 

μεροληπτικές παρεμβάσεις και διακρίσεις; 

Οι φοιτητές προστατεύονται όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, στα 

Τμήματα του Ιδρύματος λειτουργούν Επιτροπές Φοιτητικών Θεμάτων στις οποίες μπορούν να 

απευθύνονται οι φοιτητές μέσω αιτήσεων τους για κάθε θέμα. Επίσης, σε κάθε Τμήμα έχει οριστεί 

τουλάχιστον ένα μέλος (Καθηγητής ή Λέκτορας) ως Σύμβουλος Σπουδών ο οποίος βρίσκεται στη 

διάθεση των φοιτητών σε συγκεκριμένες ώρες οι οποίες δημοσιοποιούνται στους φοιτητές. 

Παράλληλα, όλοι οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο Αναπληρωτή Πρύτανη για 

τα Φοιτητικά Θέματα είτε μέσω του Τμήματος Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας κάθε εργάσιμη 

μέρα μεταξύ 11:00 και 15:00. Τέλος, στον υπό διαμόρφωση Οργανισμό του Ιδρύματος 

προβλέπεται η ίδρυση Γραφείου Συνηγόρου Φοιτητή. 

Για το υπόλοιπο προσωπικό του Ιδρύματος, πλην των Καθηγητών και των Λεκτόρων,  

εφαρμόζονται μετά από ερμηνεία οι διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας και του άρθρου 15 του Ν. 4009/2011. 

Εκτός των παραπάνω, σε κάθε περίπτωση, κάθε φοιτητής ή μέλος του προσωπικού μπορεί να 

υποβάλλει έγγραφη αναφορά ή καταγγελία προς την Πρυτανεία, η οποία αντιμετωπίζεται με τη 

μέγιστη σοβαρότητα και διαβιβάζεται από τον Πρύτανη προς τα αρμόδια όργανα μετά από 

εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος. 

 

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 και το σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας δεν έχουν εγκριθεί επισήμως 

από τα αρμόδιο όργανο (Συμβούλιο Ιδρύματος) και δεν έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

Στοιχεία της εν λόγω πολιτικής καθώς και σχετικές διαδικασίες για την εφαρμογή του συστήματος 

ΔΠ δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π.: http://modip.duth.gr/. 

 

1.11 Έχει συνταχθεί αναλυτικός οδηγός εφαρμογής με λεπτομερή περιγραφή των 

διαδικασιών λειτουργίας του συστήματος ΔΠ; 

Ο αναλυτικός οδηγός βρίσκεται υπό διαμόρφωση καθώς παρακολουθεί την εξέλιξη της 

διαμόρφωσης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας, των οδηγών της Α.ΔΙ.Π. και την ανάπτυξη 

και εξέλιξη του νέου πληροφοριακού συστήματος με χρηματοδότηση από το έργο ΜΟ.ΔΙ.Π., που 

δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.  

Έχουν συνταχθεί όμως συνοπτικοί οδηγοί σχετικά με την σύνταξη των ετήσιων εσωτερικών 

εκθέσεων, οδηγίες για τη συμπλήρωση διαφόρων απογραφικών πινάκων, επεξηγήσεις στις 

ψηφιακές φόρμες για τη συμπλήρωση αντίστοιχων κελιών δεδομένων και υποδείγματα για το 

περίγραμμα του μαθήματος, το απογραφικό δελτίου του διδάσκοντα, το ερωτηματολόγιο 

αξιολόγησης του μαθήματος, της διδασκαλίας και του διδάσκοντα από τους φοιτητές, κ.λπ. 

 

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 κάθε Τμήμα έχει οριστεί η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσής του Τμήματος, στην οποία συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος των φοιτητών. 

Την τελική ευθύνη, για το συντονισμό των μελών του Τμήματος και της Γραμματείας, 

http://modip.duth.gr/
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προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο της κάθε ΟΜ.Ε.Α. την έχει ο Πρόεδρος του αντίστοιχου 

Τμήματος. 

Οι αρμοδιότητες και η ανάλογη ευθύνη των ΟΜ.Ε.Α., όπως ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, 

είναι:  

 Έχει την ευθύνη της διεξαγωγής, σε συνεργασία με την οικεία ΜΟ.ΔΙ.Π., 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 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση της ακαδημαϊκής μονάδας, την οποία 

διαβιβάζει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. 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; 

Οι φοιτητές του Ιδρύματος παρέχουν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία μέσα από τη συμπλήρωση 

ερωτηματολογίων αξιολόγησης των συνιστωσών του εκπαιδευτικού έργου (με συντονισμό από τις 

ΟΜ.Ε.Α. των αντίστοιχων Τμημάτων), καθώς και ψηφιακών και έντυπων φορμών καταγραφής 

γενικότερων στοιχείων και απόψεων για το έργο και τις λειτουργίες του Ιδρύματος. 

Επίσης, συμμετέχουν με εκπροσώπους τους τόσο στις ΟΜ.Ε.Α. των Τμημάτων όσο και στη 

ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος. Επισημαίνεται ότι στις ΟΜ.Ε.Α. ορισμένων Τμημάτων καθώς και στη 

ΜΟ.ΔΙ.Π. δεν έχει οριστεί από τους φοιτητές εκπρόσωπος τους. 

 

1.14 Συμμετέχουν στην ΔΠ  του ιδρύματος άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) 

πέραν της ακαδημαϊκής κοινότητος; 

Δεν συμμετέχουν. 

 

1.15 Πώς αξιολογεί το ίδρυμα την αποτελεσματικότητα του συστήματος ΔΠ στην 

επίτευξη των στόχων του; 

Η αποτελεσματικότητα του συστήματος διασφάλισης ποιότητας πιστοποιείται από: 

α) την υποβολή Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων από όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος, σε 

ετήσια βάση. 

β) την ολοκλήρωση των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης όλων των Τμημάτων του 

Ιδρύματος (πλην όσων ιδρύθηκαν με το Σχέδιο Αθηνά), όπως προβλεπόταν 

γ) την υποβολή της παρούσας Έκθεσης Αυτο-αξιολόγησης του Ιδρύματος 

δ) τα σχόλια και τις παρατηρήσεις των Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων, όπως διατυπώνονται 

στις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων, όπου αναφέρονται στο γενικά 

υψηλό επίπεδο του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που επιτελείται στο Ίδρυμα, αλλά 

και στο πολύ καλό επίπεδο των υπολοίπων υπηρεσιών που παρέχονται. 

ε) τις αναθεωρήσεις των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων στη βάση των 

παρατηρήσεων των εξωτερικών αξιολογητών 

στ) στην αναθεώρηση της στρατηγικής του Ιδρύματος στη βάση των πληροφοριών και των 

στοιχείων που συγκεντρώνονται και αξιολογούνται στο πλαίσιο του συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας 
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1.16 Πώς ελέγχεται, και αναθεωρείται η πολιτική ΔΠ στο ίδρυμα με στόχο τη συνεχή 

βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης;  

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος δίνει μεγάλη βαρύτητα στον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της 

διασφάλισης ποιότητας και επιζητεί την ανατροφοδότηση από όλους τους συμμετέχοντες (μέλη 

ΟΜ.Ε.Α., εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, φοιτητές). Για το σκοπό αυτό οργανώνονται 

περιοδικά ημερίδες, σεμινάρια και συναντήσεις των ομάδων που εμπλέκονται στην όλη 

διαδικασία. Επιπλέον, σε κάθε συνάντηση των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. αναθεωρούνται επιμέρους 

στοιχεία του συστήματος προς όφελος της αποτελεσματικότητας του, αλλά και στο πλαίσιο της 

συμμόρφωσης με τους αναθεωρημένους στόχους και οδηγίες της Α.ΔΙ.Π.  

 

1.17 Πώς στηρίζεται η ανάπτυξη θυλάκων αριστείας στο ίδρυμα και πώς 

διασφαλίζεται η βιωσιμότητα και διάρκειά τους στο χρόνο;  

       Η πολιτική αριστείας είναι η επιβράβευση και ανάδειξη της διάκρισης του ερευνητικού 

δυναμικού σε όλα τα πεδία επιστημονικής γνώσης. Η επιβράβευση των υψηλών ατομικών 

επιδόσεων, η δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών καθώς και ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος 

για καινοτόμες δράσεις αποτελούν βασικά συστατικά της πολιτικής αυτής. Από τη μια πλευρά, η 

πολιτική ποιότητας υποστηρίζει τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης των ερευνητικών 

μονάδων του πανεπιστημίου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τα κελεύσματα της εποχής. Από 

την άλλη πλευρά, η πολιτική αριστείας τροφοδοτεί με κίνητρα ηθικής και δευτερευόντως υλικής 

φύσης το ερευνητικό δυναμικό του Πανεπιστημίου. 

      Επιπλέον, η Επιτροπή Ερευνών του Δ.Π.Θ. σκοπεύει στη δημιουργία πιλοτικής 

εξειδικευμένης ομάδας υποστήριξης για το συντονισμό και την οργάνωση υποβολής προτάσεων 

καθώς και την επεξήγηση των παραμέτρων που συμβάλλουν στην αξιολόγηση μιας επιτυχούς 

πρότασης σε ερευνητές του Δ.Π.Θ. με μικρή ή και καθόλου ανάλογη εμπειρία με στόχο την 

αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας και την διεκδίκηση με αξιώσεις ερευνητικών προτάσεων και 

συνεργασιών από μέλη ΔΕΠ του Δ.Π.Θ.. Η ομάδα υποστήριξης σχεδιάζεται να λειτουργήσει σε 

συνεργασία τόσο με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας όσο και με την Μονάδα Καινοτομίας 

και Επιχειρηματικότητας του Δ.Π.Θ.. 

 

1.18 Ποια είναι η σχέση μεταξύ διδασκαλίας και έρευνας στο ίδρυμα; 

Παρά την απουσία ολοκληρωμένης πληροφορίας στην κατεύθυνση αυτή, εκτιμάται ότι η σχέση 

αυτή διαφέρει σε κάθε Σχολή και Τμήμα. Κυρίως η έρευνα συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη 

διδασκαλία στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων.   
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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 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; 

Στα  προγράμματα σπουδών όλων των Τμημάτων του Ιδρύματος και για όλα τα επίπεδα 

σπουδών, περιγράφονται το είδος και το γνωστικό αντικείμενο του κάθε μαθήματος, ενώ 

αναλύονται με σαφήνεια τα περιεχόμενα και οι αναμενόμενοι μαθησιακοί του 

στόχοι/αποτελέσματα. Παράλληλα με όλες τις πληροφορίες του μαθήματος παρουσιάζονται και 

τα προτεινόμενα συγγράμματα (βιβλιογραφία μέσω ΕΥΔΟΞΟΥ) στα οποίο μπορεί να απευθυνθεί 

ο κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής προκειμένου να γνωρίσει περισσότερες λεπτομέρειες για το 

αντικείμενο και τους στόχους του κάθε μαθήματος. Τα παραπάνω βρίσκονται εμφανώς 

αναρτημένα στην κεντρική ιστοσελίδα του κάθε τμήματος, καθώς και στις έντυπες εκδόσεις των 

προγραμμάτων σπουδών που είναι διαθέσιμες στις γραμματείες των Τμημάτων. Επιπρόσθετα, σε 

πολλά μαθήματα, έχουν αναπτυχθεί και ανεξάρτητες ιστοσελίδες μαθημάτων (E-class), όπου 

αναρτώνται όλες οι πληροφορίες του μαθήματος με περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και με 

υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό. 

Το Ίδρυμα διασφαλίζει την τήρηση όλων των προαναφερθέντων μέσω των αποφάσεων των 

συλλογικών οργάνων και της προβλεπόμενης διαδικασίας αξιολόγησης, διαμόρφωσης ή 

τροποποίησης των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων. 

 

2.2 Πώς ελέγχεται η επίτευξη των μαθησιακών στόχων; 

Για την αξιολόγηση της επίτευξης των μαθησιακών στόχων οι φοιτητές αξιολογούνται και 

βαθμολογούνται κυρίως με εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Χρησιμοποιούνται βεβαίως και 

άλλες μέθοδοι όπως ενδιάμεσες αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, σύντομα τεστ 

αξιολόγησης κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, ενδιάμεσες ή/και τελικές εργασίες, αλλά σε 

μικρότερο βαθμό. 

 

2.3 Υπάρχει δημοσιευμένος Οδηγός για την οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών; 

Τι ακριβώς περιλαμβάνει; 

Στην ιστοσελίδα κάθε Τμήματος του Δ.Π.Θ. είναι διαθέσιμος ο αναλυτικός Οδηγός των 

αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ο 

οδηγός των προγραμμάτων σπουδών ενσωματώνεται επίσης και στην ετήσια εσωτερική έκθεση 

του κάθε Τμήματος, ενώ διατίθεται και σε έντυπη συνοπτική μορφή στη Γραμματεία των 

περισσότερων Τμημάτων. 

Στον Οδηγό αυτό παρατίθενται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες/λεπτομέρειες των μαθημάτων 

που συνθέτουν το πρόγραμμα σπουδών. Συγκεκριμένα, για το κάθε μάθημα αναφέρονται: τίτλος, 

κωδικός, εξάμηνο σπουδών στο οποίο προσφέρεται, κατηγορία (π.χ. υποχρεωτικό, υποχρεωτικό 

κατ’ επιλογήν, ελευθέρας επιλογής κλπ), είδος (π.χ. υποβάθρου, κατεύθυνσης, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων), πιστωτικές μονάδες ECTS, ώρες θεωρητικής διδασκαλίας/εβδομάδα, ώρες 

εργαστηριακής διδασκαλίας/εβδομάδα, ώρες φροντιστηρίου/εβδομάδα, προαπαιτούμενα 
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μαθήματα, δικτυακός τόπος, υπεύθυνος διδάσκων και συνεργάτες, τρόπος διδασκαλίας, 

προτεινόμενη βιβλιογραφία, χρήση ΤΠΕ και μέθοδοι εξέτασης. Ταυτόχρονα, αναφέρονται το 

σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων, το σύνολο των απαιτούμενων μαθημάτων που πρέπει 

να παρακολουθηθούν επιτυχώς για τη λήψη πτυχίου/διπλώματος και αν απαιτείται η εκπόνηση 

πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας, καθώς και αν προσφέρεται δυνατότητα πρακτικής άσκησης. 

 

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; 

Ακολουθείται πλήρως η ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, για την κατάρτιση του περιεχομένου 

νέου προγράμματος σπουδών συγκροτείται από τον Κοσμήτορα ή σε περίπτωση συνεργασίας 

Σχολών του Ιδρύματος από τους οικείους Κοσμήτορες  ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από 

τουλάχιστον πέντε Καθηγητές της Σχολής του οικείου γνωστικού πεδίου. Για την μερική 

τροποποίηση υφιστάμενου προγράμματος σπουδών η ειδική επιτροπή, αποτελούμενη από 

τουλάχιστον πέντε Καθηγητές του Τμήματος, συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος με τη 

σύμφωνη γνώμη του Κοσμήτορα της οικείας Σχολής. Το περιεχόμενο κάθε προγράμματος 

σπουδών εγκρίνεται από τον Πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της οικείας Κοσμητείας ή των 

Κοσμητειών, σε περίπτωση συνεργασίας περισσοτέρων Σχολών του ιδρύματος και σύμφωνη 

γνώμη της Συγκλήτου. 

Κάθε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών καταρτίζεται από ειδική επιτροπή, η οποία 

αποτελείται από καθηγητές του οικείου γνωστικού πεδίου, και συγκροτείται από την κοσμητεία 

της οικείας σχολής ή, σε περίπτωση συνεργασίας σχολών του ιδίου Α.Ε.Ι., από τις κοσμητείες 

των οικείων σχολών προπτυχιακών σπουδών. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών 

εγκρίνεται από τον πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της κοσμητείας της οικείας σχολής ή των 

οικείων κοσμητειών σε περιπτώσεις συνεργασίας σχολών και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου ή 

των Συγκλήτων σε περιπτώσεις συνεργασίας ιδρυμάτων. Μετά την έγκριση του προγράμματος 

μεταπτυχιακών σπουδών, η αρμόδια Κοσμητεία ή Κοσμητείες αναθέτουν την υλοποίησή του στο 

οικείο Τμήμα ή σε Τμήματα σε περιπτώσεις συνεργασίας. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό 

ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη συγκρότηση της επιτροπής, οι προϋποθέσεις και η 

διαδικασία της κατ’ έτος αναθεώρησης επί μέρους πτυχών του περιεχομένου του προγράμματος 

σπουδών και ο τρόπος διοίκησης του προγράμματος. Το Συμβούλιο του Ιδρύματος που υλοποιεί 

το ΠΜΣ αποφασίζει τον ορισμό ή μη διδάκτρων και του ύψους τους, ύστερα από γνώμη της 

Κοσμητείας της αντίστοιχης Σχολής και κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος. 

Επί του παρόντος δεν έχει θεσμοθετηθεί η συμμετοχή φυσικών προσώπων ή φορέων εκτός της 

πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις για την αναθεώρηση προγραμμάτων 

σπουδών συγκεντρώνονται απόψεις από φορείς αντίστοιχων επαγγελματικών πεδίων, στην 

κατεύθυνση της σύνδεσης των σπουδών με την αγορά εργασίας. 

Επισημαίνεται ότι, θεωρείται επιβεβλημένη η ενεργός και ουσιαστική συμμετοχή της ΜΟ.ΔΙ.Π. 

του  Ιδρύματος, στην όλη διαδικασία, καθότι ο ρόλος της είναι η διασφάλιση της ποιότητας στις 

εσωτερικές διαδικασίες. Ακολούθως, τα προγράμματα υποβάλλονται στην Α.ΔΙ.Π. για τη 

διαδικασία ακαδημαϊκής πιστοποίησης από επιτροπές εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τα άρθρα 

70 – 72 του Ν.4009/11. Με ευθύνη του Ιδρύματος τα ως άνω νέα Προγράμματα Σπουδών 

μπορούν να τεθούν σε λειτουργία πριν την πιστοποίηση τους από την Α.ΔΙ.Π. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η διαδικασία ακαδημαϊκής πιστοποίησης 

εφαρμόζεται για τα προγράμματα σπουδών που εκπονούνται μετά τη δημοσίευση του Ν.4009/11, 

ενώ τα προγράμματα σπουδών που παρέχονται από τα Τμήματα του Ιδρύματος κατά τη 

δημοσίευση του παραπάνω νόμου θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών αξιολόγησης των τμημάτων (Ν.3374/2005), και τη συνακόλουθη πρόσκληση τους 

από την Α.ΔΙ.Π. για να πιστοποιηθούν. 

 

2.5 Με ποιους τρόπους ελέγχεται και παρακολουθείται ο σχεδιασμός των 

προγραμμάτων σπουδών και το περιεχόμενο των μαθημάτων; Λαμβάνεται υπόψη 
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και εφαρμόζεται το σύστημα ECTS; 

Τόσο ο σχεδιασμός των προγραμμάτων σπουδών όσο και το περιεχόμενο των μαθημάτων 

παρακολουθούνται από τα αρμόδια συλλογικά όργανα του κάθε Τμήματος. Σε όλα τα 

προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Δ.Π.Θ. εφαρμόζεται το σύστημα 

ECTS. Τα προγράμματα σπουδών δομούνται με βάση το φόρτο εργασίας, ώστε σε κάθε μάθημα 

να κατανέμονται κατάλληλα πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ταυτόχρονα, προς τη σωστή 

κατεύθυνση του ελέγχου του περιεχομένου των μαθημάτων συμβάλλουν και τα ερωτηματολόγια 

αξιολόγησης των διδασκόντων από τα οποία μπορούν να εξαχθούν μερικώς συμπεράσματα για 

την επίτευξη ή μη των μαθησιακών στόχων.  

Στο υπό διαμόρφωση εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας η ΜΟ.ΔΙ.Π. έχει εντάξει 

συγκεκριμένη διαδικασία παρακολούθησης των προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών, 

μεταπτυχιακών και δια βίου μάθησης) με βάση γενικά κριτήρια ακαδημαϊκής πιστοποίησης που 

προβλέπονται στο Ν.4009/2011.    

 

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); 

Η εξ’ ολοκλήρου μερική και εξ’ αποστάσεως φοίτηση, καθώς και η αποκλειστική χρήση της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης δεν προβλέπονται στο Ίδρυμα ως μέσα υλοποίησης της εκπαίδευσης. 

Ωστόσο, ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι διδάσκοντες αξιοποιούν την πλατφόρμα 

ηλεκτρονικής διδασκαλίας (e-learning platform), παρέχοντας στους φοιτητές σε ψηφιακή μορφή 

το απαραίτητο (αλλά και επιπλέον υποστηρικτικό) εκπαιδευτικό υλικό για τα διάφορα μαθήματα, 

χωρίς όμως να καταργείται ή να απαξιώνεται η δια ζώσης παρακολούθηση στους χώρους 

εκπαίδευσης. 

 

2.7 Με ποιες διαδικασίες προβλέπονται, αναπτύσσονται και διατίθενται οι 

κατάλληλες για κάθε περίπτωση εκπαιδευτικές υποδομές στα Τμήματα; 

Η Γενική Συνέλευση προβλέπει τις κατάλληλες εκπαιδευτικές υποδομές, ανάλογα με τις ανάγκες 

του Τμήματος. Σε περίπτωση που απαιτούνται νέες υποδομές το σχετικό αίτημα υποβάλλεται 

προς έγκριση στη διοίκηση του Ιδρύματος, το οποίο αξιολογεί την αναγκαιότητα του αιτήματος 

και αποφασίζει σύμφωνα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους. 

 

2.8 Υπάρχουν και εφαρμόζονται κεντρικές διαδικασίες για την παρακολούθηση και 

έλεγχο της προόδου και επιτυχίας των φοιτητών; 

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της προόδου και επιτυχίας των φοιτητών πραγματοποιείται από 

τους ίδιους τους διδάσκοντες. Ταυτόχρονα, κατά τη σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης Εσωτερικής 

Αξιολόγησης συλλέγονται δεδομένα από τη Γραμματεία του Τμήματος που συμβάλλουν στο να 

παρουσιάσουν μια ευρεία εικόνα της επίδοσης των φοιτητών. 

Όλα τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης καταχωρούνται 

στη βάση δεδομένων της ΜΟ.ΔΙ.Π, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών 

δεδομένων τόσο σε επίπεδο Τμημάτων όσο και σε επίπεδο Ιδρύματος. 

Τα αρχικά δεδομένα (raw data) που καταχωρούνται σε ετήσια βάση για όλα τα επίπεδα σπουδών 

και από τα οποία μπορούν να εξαχθούν οι διάφοροι δείκτες παρακολούθησης της επίδοσης των 

φοιτητών είναι: 

1. Κατανομή βαθμολογίας 

2. Μέσος βαθμός πτυχίου 

3. Αριθμός αποφοίτων ανά έτος 
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4. Χρονική διάρκεια περάτωσης σπουδών 

 

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; 

Η αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών λαμβάνει χώρα κατά τη σύνταξη της Ετήσιας 

Έκθεσης Εσωτερική Αξιολόγησης των Τμημάτων του Ιδρύματος, όπου λαμβάνονται υπόψη όλα 

τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την επίδοση των φοιτητών και την ποιότητα διδασκαλίας. 

Στόχος της Εσωτερικής αξιολόγησης, στην οποία δεν συμμετέχουν εξωτερικά μέλη, είναι 

δημιουργία στόχων σε ετήσια βάση και αξιολογείται ο βαθμός επίτευξής τους το επόμενο έτος. 

Συνεπώς, κατά την αξιολόγηση αναδεικνύονται όλα τα θετικά και αρνητικά σημεία του 

υπάρχοντος προγράμματος σπουδών και προτείνονται μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του 

διδακτικού έργου. Αυτό συχνά οδηγεί σε ενέργειες αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών 

ώστε αυτά να συνάδουν με τις σύγχρονες τάσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και να 

διασφαλίζουν την επίτευξη των μαθησιακών στόχων στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 

Στο υπό διαμόρφωση εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας η ΜΟ.ΔΙ.Π. έχει εντάξει 

συγκεκριμένη διαδικασία παρακολούθησης των προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών, 

μεταπτυχιακών και δια βίου μάθησης) με βάση γενικά κριτήρια ακαδημαϊκής πιστοποίησης που 

προβλέπονται στο Ν.4009/2011. 

 

2.10 Προβλέπεται τακτική ανατροφοδότηση από εργοδότες, εκπροσώπους της 

αγοράς εργασίας και άλλους συναφείς φορείς που έχουν σχέση με την επαγγελματική 

απασχόληση των αποφοίτων;  

Προς το παρόν δεν είναι θεσμοθετημένη η ανατροφοδότηση από φορείς/εργοδότες που 

απασχολούν επαγγελματικά τους αποφοίτους των Τμημάτων του Ιδρύματος. Ωστόσο, ορισμένα 

Τμήματα ή/και το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων, μέσω προσωπικής 

επικοινωνίας, επιδιώκοντας να εξακριβώσουν το βαθμό σύνδεσης των μαθησιακών στόχων του 

εκάστοτε προγράμματος σπουδών με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

 

2.11 Συμμετέχουν οι φοιτητές στις διαδικασίες ΔΠ των προγραμμάτων σπουδών; 

Οι φοιτητές του Ιδρύματος παρέχουν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία μέσα από τη συμπλήρωση 

ερωτηματολογίων αξιολόγησης των συνιστωσών του εκπαιδευτικού έργου (με συντονισμό από 

τις ΟΜ.Ε.Α. των αντίστοιχων Τμημάτων), καθώς και ψηφιακών και έντυπων φορμών 

καταγραφής γενικότερων στοιχείων και απόψεων για το έργο και τις λειτουργίες του Ιδρύματος. 

Επίσης, συμμετέχουν με εκπροσώπους τους τόσο στις ΟΜ.Ε.Α. των Τμημάτων όσο και στη 

ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος. Επισημαίνεται ότι στις ΟΜ.Ε.Α. ορισμένων Τμημάτων καθώς και στη 

ΜΟ.ΔΙ.Π. δεν έχει οριστεί από τους φοιτητές εκπρόσωπος τους. 

 

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; 

Οι συστάσεις/παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες στις 

Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων 

διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν όλες εκείνες που αφορούν το 

περιεχόμενο, τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργικότητα του προγράμματος σπουδών (π.χ. 

εισαγωγή προαπαιτούμενων σε κάποια μαθήματα, επανεξέταση ωρών διδασκαλίας, προσθήκη, 
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συγχώνευση ή/και κατάργηση μαθημάτων, σαφής διατύπωση των στόχων και των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων κλπ). Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι παρατηρήσεις εκείνες που αφορούν στη 

δυνατότητα του Τμήματος να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις ανάγκες του προγράμματος σπουδών 

και στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων (π.χ. βελτίωση εργαστηριακού εξοπλισμού ή/και 

υποδομών, αύξηση μελών ΔΕΠ και έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, στελέχωση με 

μεγαλύτερο αριθμό διοικητικού προσωπικού, μείωση εισακτέων). 

Οι συστάσεις της πρώτης κατηγορία λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τόσο από τη Διοίκηση των 

Τμημάτων όσο και του Ιδρύματος και γίνεται προσπάθεια υλοποίησης όσων ενεργειών κρίνονται 

απαραίτητες από τα όργανα κάθε Τμήματος, μέσα από την αναμόρφωση/επικαιροποίηση του 

προγράμματος σπουδών. Από την άλλη μεριά, οι παρατηρήσεις της δεύτερης κατηγορίας 

συνδέονται άμεσα με πολιτικές αποφάσεις και τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος από την 

πολιτεία η οποία έχει ήδη υποστεί δραματική μείωση τα τελευταία έτη. Η Διοίκηση του 

Ιδρύματος προβαίνει σε σχετικές ενέργειες προς το αρμόδιο υπουργείο, με στόχο την αύξηση των 

διαθέσιμων πόρων, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εκπλήρωση του εκπαιδευτικού σκοπού 

του Ιδρύματος. 

 

2.13 Πώς διασφαλίζει το ίδρυμα ότι τα προγράμματα σπουδών αντιστοιχούν στο 

επίπεδο του προγράμματος και του απονεμόμενου τίτλου; 

Όλα τα Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του 

Ιδρύματος είναι απολύτως αντίστοιχα του ακαδημαϊκού επιπέδου και του τίτλου σπουδών που 

απονέμουν. Επιπλέον, με βάση τη νομοθεσία κατατάσσονται στα επίπεδα που προβλέπει το 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και φυσικά το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, αποδίδοντας στους 

αποφοίτους τους παρόμοια δικαιώματα με αυτά αντίστοιχων αποφοίτων ΑΕΙ της αλλοδαπής (με 

την εξαίρεση των αποφοίτων των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων της 

Πολυτεχνικής Σχολής, το οποίο αποτελεί κοινό πρόβλημα για όλες τις Πολυτεχνικές Σχολές της 

χώρας).  

Επιπλέον, κρίνονται αντίστοιχα του ακαδημαϊκού επιπέδου και του τίτλου σπουδών τους από 

όλες ανεξαιρέτως τις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης.  

Επίσης, για όλα τα προγράμματα σπουδών παρέχονται στους δικτυακούς τόπους των Τμημάτων 

τους όλες οι πληροφορίες για τον παρεχόμενο τίτλο σπουδών, τα περιγράμματα των μαθημάτων, 

οι τρόποι διδασκαλίας, οι μέθοδοι αξιολόγησης, οι πιστωτικές μονάδες κ.λπ. Σε ορισμένα 

προγράμματα σπουδών δεν αναφέρονται πλήρως τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος 

και των μαθημάτων, αλλά αυτό βρίσκεται ήδη υπό αντιμετώπιση. 

Τέλος, τα προγράμματα σπουδών κάθε Τμήματος αναμορφώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα 

και παρακολουθούν τις σύγχρονες τάσεις σε συνάρτηση τόσο με τα αντίστοιχα Ελληνικά-

Ευρωπαϊκά Τμήματα όσο και με την εν γένει διεθνή πραγματικότητα, ενώ όλες οι ακαδημαϊκές 

μονάδες έχουν εφαρμόσει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).  

 

2.14 Ποια είναι η συνάφεια του προγράμματος με ομόλογα προγράμματα του 

εξωτερικού; 

Σε όλα τα Τμήματα λειτουργούν προγράμματα προπτυχιακών σπουδών, προσαρμοσμένα στις 

σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης κάθε ακαδημαϊκής μονάδας. Όλα τα προγράμματα 

διασφαλίζουν την επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων τους. Σχεδόν σε όλα τα Τμήματα 

λειτουργούν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που ανταποκρίνονται τόσο στα διεθνή 

πρότυπα όσο και στις ανάγκες της κοινωνίας. Αρκετά δε από αυτά έχουν διαπανεπιστημιακό ή 

διατμηματικό χαρακτήρα συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια του Ιδρύματος. 

Όπως προέκυψε από την αξιολόγηση, η σε τακτά χρονικά διαστήματα αναμόρφωση του 

προπτυχιακού προγράμματος σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματος διασφαλίζει την 

εναρμόνιση τους με τις σύγχρονες τάσεις και τα πρότυπα με τα ομόλογα τμήματα του 

εξωτερικού. Εμβάθυνση στις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης των τμημάτων δείχνει ότι σε 

ορισμένα Τμήματα το πλήθος και η ποιότητα των μαθημάτων σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών 
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για την απόκτηση πτυχίου/διπλώματος ξεπερνά τον Ευρωπαϊκό και διεθνή μέσο όρο, διαπίστωση 

η οποία έχει επισημανθεί και στις εξωτερικές εκθέσεις ορισμένων τμημάτων. 

 

2.15 Πώς τεκμαίρεται η αναγκαιότητα διατήρησης του εν λόγω προγράμματος 

σπουδών; 

Η αναγκαιότητα διατήρησης ενός προγράμματος σπουδών επιβεβαιώνεται σε μεγάλο βαθμό από 

τον αριθμό των εισακτέων που προσελκύονται κάθε χρόνο. Ταυτόχρονα, υπάρχουν και άλλοι 

παράγοντες που πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη, όπως η επίτευξη των μαθησιακών στόχων, η 

δυνατότητα υποστήριξης του προγράμματος σπουδών με τις κατάλληλες υποδομές/εξοπλισμό, 

καθώς και η ζήτηση/αναγκαιότητα των αντίστοιχων ειδικοτήτων στην αγορά εργασίας. 

Σύμφωνα με το νόμο 4009/2011, η αναγκαιότητα διατήρησης ή κατάργησης ενός προγράμματος 

σπουδών θα βασίζεται στην εισήγηση της επιτροπής πιστοποίησης της Α.ΔΙ.Π. που θα το 

αξιολογεί σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στο άρθρο 72. 
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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 στην 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; 

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των φοιτητών δημοσιεύονται στον Οδηγό Σπουδών κάθε 

Τμήματος. Επιπλέον πληροφορίες, βρίσκονται στον κεντρικό ιστότοπο του Ιδρύματος καθώς σε 

επιμέρους κανονισμούς (π.χ. Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών, Κανονισμός Φοιτητικών 

Εστιών). Κατά τον ίδιο τρόπο, είναι αναρτημένες, εφόσον υπάρχουν, και ειδικές ρυθμίσεις των 

δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των φοιτητών που απορρέουν από τις εκάστοτε 

ιδιαιτερότητες κάθε Τμήματος και διατυπώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα  

παραπάνω ισχύουν  σε αναμονή του νέου Οργανισμού  και του Εσωτερικού Κανονισμού, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4009/2011 και 4115/2013.  

 

3.2 Προβλέπονται ποικίλες αλλά συνεκτικές μαθησιακές διαδρομές ανάλογα με τις 

ανάγκες των φοιτητών στα Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματός σας; Περιγράψτε. 

Οι εκάστοτε μαθησιακές διαδρομές συνδέονται με τους σκοπούς και τους στόχους των Τμημάτων 

του Δ.Π.Θ.  και συνεπώς, με τις διαφοροποιημένες ανάγκες των φοιτητών. Στα περισσότερα 

προγράμματα σπουδών οι μαθησιακές διαδρομές αντιστοιχούν σε διαφορετικές – μη 

θεσμοθετημένες – κατευθύνσεις σπουδών τις οποίες οι φοιτητές επιλέγουν ανάλογα με τα 

ενδιαφέροντα τους. Σε ορισμένα Τμήματα υπάρχουν κριτήρια επίδοσης για την ένταξη των 

φοιτητών σε κάθε κατεύθυνση, ενώ σε άλλα όχι. Επιπλέον, οι μαθησιακές διαδρομές 

διαφοροποιούνται με βάση τα μαθήματα επιλογής που περιλαμβάνονται σε όλα τα προγράμματα 

σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, η συνοχή συνιστά αναπόσπαστο στοιχείο των μαθησιακών 

διαδρομών και, στο βαθμό που αυτές συνδέονται με τον συνεκτικό ιστό των μαθημάτων του 

Προγράμματος Σπουδών κάθε Τμήματος, οι αρμόδιες επιτροπές εισηγούνται βελτιώσεις και η 

Γενική Συνέλευση τις επικυρώνει. Στον υπό διαμόρφωση Εσωτερικό Κανονισμό του  Ιδρύματος 

και στα ειδικά κεφάλαια που αναφέρονται στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές θα 

ρυθμιστούν ενιαία θέματα που αφορούν στις διαφορετικές μαθησιακές των προγραμμάτων 

σπουδών. 

 

3.3. Μέσω ποιας διαδικασίας διασφαλίζεται το απαιτούμενο ελάχιστο των 

υποχρεώσεων των φοιτητών ως προς τις διαδρομές αυτές, π.χ. προαπαιτήσεις 

μαθημάτων; 

Το γενικό πλαίσιο των, κατ’ ελάχιστο, απαιτούμενων υποχρεώσεων των φοιτητών υπαγορεύεται 

από τα ισχύοντα στη νομοθεσία. Όμως, οι ειδικότερες, κατά Τμήμα, διαδικασίες διασφάλισης του 

απαιτούμενου ελάχιστου των υποχρεώσεων των φοιτητών αναφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών 

του εκάστοτε Τμήματος καθώς και στον Οδηγό Σπουδών του. Οι προαπαιτήσεις μαθημάτων, 

όπου υπάρχουν, διαφοροποιούνται από Τμήμα σε Τμήμα.  Όπως, π.χ. στο προπτυχιακό 

ορισμένων Τμημάτων υπάρχουν προαπαιτήσεις αναφορικά με τη δυνατότητα του φοιτητή να 

εκπονήσει πτυχιακή εργασία και σε άλλα οι προαπαιτήσεις συνδέονται με την λογική αλληλουχία 

υποχρεωτικής παρακολούθησης θεωρητικών σεμιναρίων στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. 

Επιπλέον, τα Τμήματα  κατά την Εξωτερική Αξιολόγησή τους έλαβαν οδηγίες και συστάσεις από 

τους εξωτερικούς αξιολογητές τις οποίες σταδιακά ενσωματώνουν στη λειτουργία των 

προγραμμάτων τους. 
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 3.4 Ποιος είναι ο ρόλος των Σχολών σε σχέση με τις ως άνω υποχρεώσεις των 

φοιτητών; 

Οι αρμόδιες επιτροπές για θέματα του Προγράμματος Σπουδών εισηγούνται σχετικά στη Γενική 

Συνέλευση όπου λαμβάνονται οι  ανάλογες αποφάσεις. Κατά τη διάρκεια των σπουδών 

παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής προς τους φοιτητές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 

με ευθύνη των Τμημάτων, μέσα από το θεσμό του Σύμβουλου Καθηγητή. Από την αξιολόγηση 

των υπηρεσιών συμβουλευτικής σε ορισμένα Τμήματα, διαπιστώθηκαν αφενός τα σημαντικά 

οφέλη της διαρκούς ακαδημαϊκής υποστήριξης για την ακαδημαϊκή πρόοδο των φοιτητών, και 

αφετέρου προβλήματα που συνδέονται με την ελλιπή εκπαίδευση, σε θέματα συμβουλευτικής, 

των μελών Δ.Ε.Π., που λειτουργούν ως Σύμβουλοι Καθηγητές. Για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που διαπιστώθηκαν, μελετάται η ανάληψη δράσεων.  

Ο ρόλος των Σχολών συνολικά προσδιορίζεται στον Ν. 4009/2011, άρθρα 7, 9 και σε άλλες 

διατάξεις, ενώ στο άρθρο 50 προβλέπεται η σύσταση ειδικών Συμβουλίων Σπουδών ανά Σχολή ή 

Τμήμα. Στον Ν. 4009/2011, άρθρο 34, προβλέπεται η ύπαρξη του Κανονισμού Προπτυχιακών 

Σπουδών, ως ιδιαίτερο κεφάλαιο του Εσωτερικού Κανονισμού, που συντάσσεται μετά από 

εισήγηση των Κοσμητειών. 

 

3.5 Χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τρόποι διδασκαλίας, όπου χρειάζεται στα 

Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματός σας; Περιγράψτε. 

Όσον αφορά στη διδασκαλία, αν και υποστηρίζεται από μορφές της σύγχρονης τεχνολογίας και 

για την υλοποίησή της χρησιμοποιούνται σύγχρονες μέθοδοι (π.χ.  μορφές ομαδοσυνεργατικής, 

project), αυτή, διεξάγεται κυρίως σε αμφιθέατρα με πολυπληθή ακροατήρια. Η κατάτμηση των 

μεγάλων ακροατηρίων σε μικρές ομάδες αναβαθμίζει την ποιότητα της εκπαιδευτικής πράξης 

αφού δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αλληλεπιδρούν και να συμμετέχουν ενεργά κατά την 

υλοποίησή της. Κάτι ανάλογο όμως απαιτεί μεγαλύτερο αριθμό διδασκόντων και αναβαθμισμένες 

σε χωρητικότητα και αριθμό υποδομές (αμφιθέατρα, εργαστήρια, εξοπλισμό κ.λπ.). Με δεδομένο 

ότι οι συγκεκριμένες ανάγκες δεν ικανοποιούνται, η κατάτμηση των μεγάλων ακροατηρίων, 

πρακτικά, δεν είναι εφικτή παρά μόνο σε ορισμένα Τμήματα. Παρά την εκτεταμένη χρήση των 

τεχνολογιών στην εκπαίδευση, αλλά και των καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, σε ορισμένες 

περιπτώσεις η κύρια μέθοδος διδασκαλίας παραμένει η από έδρας διδασκαλία σε μεγάλα 

ακροατήρια, χωρίς υποχρεωτική συμμετοχή. Η εξ ολοκλήρου εφαρμογή σύγχρονων, καινοτόμων, 

εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας θα καταστήσει την εκπαιδευτική διαδικασία ελκυστική για 

τους φοιτητές και θα συμβάλλει στην ποιότητα της εκπαίδευσής τους. Επισημαίνεται ότι η 

μετάβαση αυτή δεν μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί με τις υπάρχουσες υποδομές, ενώ 

προϋποθέτει σημαντικά κονδύλια και χρόνο για την υλοποίηση της. Στον υπό διαμόρφωση 

Οργανισμό που Ιδρύματος προβλέπεται η ίδρυση Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας, θεσμός 

που εκτιμάται ότι θα συμβάλλει ιδιαίτερα θετικά προς την κατεύθυνση αυτή. 

 

3.6 Με ποιους τρόπους παρέχεται στους εκπαιδευόμενους κατάλληλη καθοδήγηση 

και στήριξη από τους διδάσκοντες στα Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματός σας; 

Όπως προαναφέρθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής 

προς τους φοιτητές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με ευθύνη των Τμημάτων, μέσα από το 

θεσμό του Σύμβουλου Καθηγητή. Επιπλέον, στο Δ.Π.Θ., λειτουργεί Γραφείο Διασύνδεσης ενώ 

σε ορισμένα Τμήματα συστήνονται επιτροπές υπεύθυνων μελών Δ.Ε.Π. για κάθε  έτος Σπουδών. 

Στον υπό διαμόρφωση Οργανισμό που Ιδρύματος προβλέπεται η θεσμοθέτηση Υπηρεσίας 

Υποστήριξης Φοιτητών, μεταξύ των αρμοδιοτήτων της οποίας θα είναι και ενέργειες 

καθοδήγησης των φοιτητών σε θέματα σπουδών. 

 

3.7 Πώς επιλέγονται οι διαδικασίες και οι μέθοδοι αξιολόγησης των φοιτητών στα 

Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματός σας; 

Οι μορφές, οι μέθοδοι και οι τεχνικές αξιολόγησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων εκ 
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μέρους των φοιτητών, επιλέγονται από τον διδάσκοντα. Κυρίως επιλέγονται είδη εξετάσεων 

(προφορικές, γραπτές εξετάσεις κλπ) στο τέλος του εξαμήνου. Γενικότερα ακολουθείται η λογική 

της εξέτασης. Χρησιμοποιούνται βεβαίως και άλλες μορφές, μέθοδοι ή τεχνικές, όπως ενδιάμεσες 

αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, πρόοδοι, σύντομα τεστ αξιολόγησης κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων, ενδιάμεσες ή/και τελικές εργασίες, αλλά σε μικρότερο βαθμό. 

Προτείνεται η ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών και μεθόδων αξιολόγησης, αναγνωρίζοντας 

ταυτόχρονα τις πρακτικές δυσκολίες που υπάρχουν λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού των 

φοιτητών στα προγράμματα σπουδών, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Περισσότερες ρυθμίσεις για 

τα θέματα αυτά θα προβλεφθούν μετά από διαβούλευση στον Κανονισμό Προπτυχιακών 

Σπουδών, ως ιδιαίτερο κεφάλαιο του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος. 

 

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; 

Οι μέθοδοι αξιολόγησης κάθε μαθήματος αναφέρονται στο περίγραμμα του μαθήματος που 

βρίσκεται, στις περισσότερες περιπτώσεις, αναρτημένο στον κεντρικό ιστότοπο του Ιδρύματος 

και σε ορισμένες στη δικτυακή πλατφόρμα υποστήριξης διδασκαλίας e-class. Ο κάθε διδάσκων 

στην έναρξη του εξαμήνου, παράλληλα με τους σκοπούς-στόχους και το διάγραμμα διδασκαλίας 

του μαθήματός του, παρουσιάζει στους φοιτητές την/τις μέθοδο/μεθόδους αξιολόγησης που 

πρόκειται να εφαρμόσει. Αυτή η παρουσίαση αναρτάται σε ορισμένες περιπτώσεις και στο e-

class.  Επίσης οι ημερομηνίες και ο τόπος  των εξετάσεων αναρτώνται στον ιστότοπο του 

Τμήματος. Όταν πρόκειται για γραπτές εξετάσεις, και μετά την ανάρτηση της  βαθμολογίας, οι 

φοιτητές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν πληροφορίες επί του γραπτού τους  από τον διδάσκοντα. 

Σε περιπτώσεις προφορικών εξετάσεων αυτές πραγματοποιούνται με την παρουσία άλλων 

φοιτητών. 

 

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; 

Οι φοιτητές ενημερώνονται, μέσω του ιστότοπου του Τμήματός τους, σαφώς και με κάθε 

λεπτομέρεια αναφορικά με το Πρόγραμμα Σπουδών τους, τις στρατηγικές και μεθόδους 

αξιολόγησης που θα εφαρμοστούν καθώς και τα κριτήρια της αξιολόγησής τους. 

Ειδικότερα, οι διδάσκοντες, παράλληλα με το περίγραμμα του μαθήματος και τους στόχους, των 

οποίων η δημοσιοποίηση αναφέρθηκε παραπάνω, παρουσιάζουν σε αρκετές περιπτώσεις στους 

φοιτητές αναλυτικά, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα κατάκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων, 

καθώς και τα κριτήρια της αξιολόγησης των φοιτητών επί των παραπάνω κατακτήσεων. 

Ο έλεγχος της τήρησης της δημοσιοποίησης προς το παρόν, γίνεται μέσω των ΟΜ.Ε.Α. των 

ακαδημαϊκών μονάδων και των απαντήσεων των μονάδων σε σχετικά πεδία της ετήσιας 

εσωτερικής έκθεσης τους, μέσω επισκόπησης των δικτυακών τόπων του ακαδημαϊκών μονάδων 

του Ιδρύματος από εξωτερικό συνεργάτη της ΜΟ.ΔΙ.Π.. Με την ολοκλήρωση του 

πληροφοριακού συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. ο έλεγχος θα γίνεται και μέσω της καταγραφής των 

απόψεων των φοιτητών με ψηφιακά ερωτηματολόγια. 

 

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; 

Η υποχρέωση φυσικής παρακολούθησης, σε θεωρητικά μαθήματα, εργαστήρια, κλινικές, 

φροντιστήρια, σεμινάρια πρακτικής κατάρτισης, κ.α., ορίζεται από το Πρόγραμμα Σπουδών του 
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Τμήματος. Επίσης με αποφάσεις της Γ.Σ. του κάθε Τμήματος αποφασίζεται το ποσοστό των 

απουσιών που θεωρούνται αιτιολογημένες και η διαδικασία αιτιολόγησης. Αυτές οι πληροφορίες 

υπάρχουν και στους οδηγούς σπουδών των Τμημάτων. Για τα υπόλοιπα μαθήματα, εφαρμόζονται 

οι  ισχύουσες διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ότι ο διδάσκων κρίνει αν πρέπει να 

παίρνει παρουσίες, ανάλογα με τη φύση του μαθήματος.  

 

3.11 Επιδιώκεται κατά το δυνατόν η αξιολόγηση από περισσότερους του ενός 

αξιολογητές στα Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματός σας; 

Αξιολόγηση με περισσότερους του ενός αξιολογητές πραγματοποιείται σε περιπτώσεις 

μαθημάτων όπου υπάρχει ομάδα διδασκόντων. Αυτό ισχύει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στα 

μεταπτυχιακά σε σχέση με τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Επίσης, τριμελής επιτροπή 

εξετάζει και αξιολογεί φοιτητή, μετά από αίτησή του στη Γ.Σ., και εφόσον έχει αποτύχει για 

περισσότερες από  τρεις (3) φορές σε συγκεκριμένο μάθημα. Διαδικασίες αξιολόγησης από 

περισσότερους του ενός αξιολογητές πραγματοποιούνται  ακόμη και κατά  την επιλογή των 

μεταπτυχιακών φοιτητών, εφόσον προβλέπεται εξέταση, καθώς και στην περίπτωση των 

κατατακτηρίων εξετάσεων.  

 

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; 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής προς τους φοιτητές 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με ευθύνη των Τμημάτων, μέσα από το θεσμό του 

Σύμβουλου Καθηγητή. Επιπλέον, οι φοιτητές καταθέτουν τα αιτήματα ή τις ενστάσεις και τα 

παράπονά τους στη Γ.Σ. του Τμήματός τους, η οποία συζητά και, κατά περίπτωση, λαμβάνει 

αποφάσεις ενώ οι φοιτητές καλούνται να συμμετέχουν, μέσω των εκπροσώπων τους, στις Γ.Σ. 

προκειμένου να διατυπώνουν αιτήματα ή να εκφράζουν την άποψή τους σε ζητήματα που 

αφορούν στις σπουδές τους καθώς και στην διαβίωσή τους στο Πανεπιστήμιο. Αναφορικά με το 

Συνήγορο του Φοιτητή προβλέπεται η θεσμοθέτησή του στον υπό διαμόρφωση Οργανισμό του 

ιδρύματος. 

Εκτός των παραπάνω, σε κάθε περίπτωση, κάθε φοιτητής ή μέλος του προσωπικού μπορεί να 

υποβάλλει έγγραφη αναφορά ή καταγγελία προς την Πρυτανεία, η οποία αντιμετωπίζεται με τη 

μέγιστη σοβαρότητα και διαβιβάζεται από τον Πρύτανη προς τα αρμόδια όργανα μετά από 

εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος. 

 

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 ανάλυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης για τον έλεγχο της επίτευξης των 

επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων βασίζεται στην εξέλιξη της επίδοσης των φοιτητών, όπως 

καταγράφεται στην ετήσια εσωτερική έκθεση κάθε Τμήματος. Σε πολύ λίγα Τμήματα παρέχεται 

συνολική ανατροφοδότηση στους φοιτητές μέσω κεντρικής δράσης του Τμήματος. Σε όλα τα 

Τμήματα η ανατροφοδότηση παρέχεται δια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της 

αξιολόγησης σε πίνακες ανακοινώσεων ή μέσω του πληροφοριακού συστήματος Unistudent.   

Στο υπό διαμόρφωση σύστημα διασφάλισης ποιότητας προβλέπονται περισσότερες ρυθμίσεις για 

τη διάχυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, για κάθε μάθημα, μέσω του πληροφοριακού 

συστήματος.  

Σχετική συμβουλευτική παρέχεται σε όσους φοιτητές το επιθυμούν τόσο από τους διδάσκοντες, 

όσο και από το Σύμβουλο Σπουδών του Τμήματος. 
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3.14 Προβλέπεται επικαιροποίηση των κριτηρίων, των μεθόδων και των 

διαδικασιών αξιολόγησης στα Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματός σας; 

Εφ’ όσον κρίνεται αναγκαία η επικαιροποίηση των κριτηρίων, των μεθόδων και των διαδικασιών 

αξιολόγησης στα Τμήματα, τότε αυτή πραγματοποιείται σε κεντρικό επίπεδο μέσα από τις 

διαδικασίες αναμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών, με αποφάσεις των Συνελεύσεων των 

Τμημάτων. Σε επικαιροποίηση των κριτηρίων, των διαδικασιών και των μεθόδων αξιολόγησης 

προβαίνουν οι διδάσκοντες κατά την κρίση τους, με την υποχρέωση της σχετικής ενημέρωσης 

του περιγράμματος του μαθήματος τους και των φοιτητών. 
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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;  

Η εισαγωγή σε όλα τα Τμήματα του Δ.Π.Θ. - είτε πρόκειται για προπτυχιακές είτε για 

μεταπτυχιακές σπουδές - γίνεται σύμφωνα με προκαθορισμένες διαδικασίες εισδοχής. Εκτός από 

τις Πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις, που γίνονται με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας 

συνολικά για όλα τα ανώτατα Ιδρύματα και αποτελούν έναν από τους διαχρονικά αδιάβλητους 

διαγωνισμούς στην Ελλάδα, με επίσης προκαθορισμένες, αντικειμενικές διαδικασίες γίνεται και η 

εισαγωγή σε προπτυχιακό επίπεδο των πτυχιούχων άλλων σχολών (κατατακτήριες εξετάσεις, που 

διενεργούνται με ευθύνη των επιμέρους σχολών υποδοχής), καθώς και η εισδοχή μεταπτυχιακών 

φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων. 

 

4.2 Προβλέπεται κινητικότητα των φοιτητών στα Τμήματα/Σχολές σας; 

Περιγράψτε. 

Με τις ισχύουσες διατάξεις οι φοιτητές δεν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης μεταξύ Τμημάτων 

ή Σχολών, αλλά υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων άλλων Τμημάτων με τις 

«ελεύθερων επιλογές».  

Στον υπό διαμόρφωση Οργανισμό του Ιδρύματος προβλέπεται η δυνατότητα ώστε στα 

προγράμματα σπουδών μιας Σχολής του Ιδρύματος να μπορούν να περιλαμβάνονται, με την 

αναγνώριση των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων, και μαθήματα που παρέχονται σε 

προγράμματα σπουδών άλλων Σχολών Ιδρύματος ή άλλων Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής, μετά από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των συνεργαζομένων Σχολών και με 

βάση ειδικά πρωτόκολλα συνεργασίας. 

Η κινητικότητα μπορεί να υλοποιηθεί και μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων (σε προπτυχιακό 

και μεταπτυχιακό επίπεδο, για πρακτική άσκηση, προγράμματα ERASMUS-MUNDUS), των 

διμερών συμφωνιών Διεθνών Σχέσεων, με περισσότερα από 140 πανεπιστήμια του εξωτερικού 

και των επιμέρους προγραμμάτων των Τμημάτων, καθώς και στα πλαίσια της IAESTE. 

Λειτουργούν ακόμη κοινά προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με πανεπιστήμια και ΤΕΙ του 

εσωτερικού και του εξωτερικού. 

 

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.  

Για την αναγνώριση των Τίτλων Σπουδών της αλλοδαπής αρμόδιο είναι το ΔΟΑΤΑΠ. 

Για τις εκπαιδευτικές περιόδους που διανύονται σε Ιδρύματα εξωτερικού στο πλαίσιο των 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία. Τέλος, στο Ν.4115/2013 

προβλέπεται η αναγνώριση μαθημάτων και χρόνου φοίτησης για φοιτητές από κατάταξη, από 

μεταφορά θέσης, για το 10% και για όσους έχουν ήδη φοιτήσει σε άλλο Τμήμα και υπάρχουν 

μαθήματα που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα σπουδών του νέου Τμήματος που έχουν 

εγγραφεί, με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων. Για τις αντίστροφες 

περιπτώσεις παρέχεται στους μετακινούμενους φοιτητές πλήρης βεβαίωση των μαθημάτων και 

της ύλης που διδάχθηκε, καθώς και του βαθμού επίδοσής τους. 

Όλες οι παραπάνω διαδικασίες καθώς και κάθε σχετική πληροφορία είναι προσβάσιμες μέσω των 
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Γραμματειών των αντίστοιχων ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος. Ο συντονισμός των 

Γραμματειών και η επικαιροποίηση των πληροφορικών που αφορούν στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο 

αποτελούν αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Ιδρύματος. 

 

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; 

Για τους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής είναι αρμόδιο το ΔΟΑΤΑΠ, με κοινά κριτήρια για όλα 

τα ΑΕΙ. Στη σύνθεσή του μετέχουν και μέλη του Δ.Π.Θ. 

 

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;  

Κάθε απόφοιτος του Ιδρύματος παραλαμβάνει το πτυχίο του, καθώς και αναλυτική βαθμολογία 

με τις λεπτομέρειες των μαθημάτων και των υποχρεώσεων που προβλέπονται από το πρόγραμμα 

σπουδών προκειμένου για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. 

Επιπλέον, με απόφαση Συγκλήτου έχει εγκριθεί πρότυπο παραρτήματος διπλώματος για κάθε 

Τμήμα/Σχολή του Δ.Π.Θ, το οποίο δύναται να χορηγείται στους πτυχιούχους και στην αγγλική 

γλώσσα και όπου εμφαίνονται λεπτομερώς τα μαθήματα, οι πιστωτικές μονάδες τους, ο βαθμός 

επιτυχίας του κάθε αποφοίτου σε αυτά, καθώς και οι δυνατότητες επιστημονικής ή 

επαγγελματικής τους αξιοποίησης. Προς το παρόν δεν χορηγούν όλα τα Τμήματα παράρτημα 

διπλώματος, αλλά καταβάλλονται προσπάθειες στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης του εν λόγω 

στόχου. 

Τέλος, πληροφορίες για τους τίτλους, τα προγράμματα σπουδών, το περιεχόμενο των μαθημάτων 

κ.λπ. στους Οδηγούς Σπουδών των Τμημάτων/Σχολών του Ιδρύματος. 
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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. 

Η επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του  Νόμου 

4009/2011 (άρθρα 18, 19, 20 και 77) με τις τροποποιήσεις του, σε συνδυασμό με την 

Κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου για τις εκλογές Καθηγητών και Λεκτόρων του Ιδρύματος. 

Επίσης, γίνεται εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης 

διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων 

εσωτερικών και εξωτερικών μελών (ΑΠΕΛΛΑ). Τέλος, η διαφάνεια της όλης διαδικασίας 

ενισχύεται από την ανάρτηση των πρακτικών και των λοιπών εγγράφων που αφορούν εκλογικές 

διαδικασίες στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του κάθε Τμήματος. 

 

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; 

Οι διαδικασίες εκλογής/εξέλιξης εστιάζουν στο επιστημονικό έργο και στις 

παιδαγωγικές/διδακτικές ικανότητες των υποψηφίων. Για την κρίση των υποψηφίων από τους 

εισηγητές/αξιολογητές καθώς και τα μέλη της επιτροπής εκλογής/εξέλιξης λαμβάνεται υπόψη το 

ερευνητικό και το διδακτικό έργο των υποψηφίων. Για την αξιολόγηση του ερευνητικού έργου 

λαμβάνεται υπόψη ελάχιστα κριτήρια σε συνδυασμό με την Κανονιστική απόφαση της 

Συγκλήτου για τις εκλογές Καθηγητών και Λεκτόρων του Ιδρύματος.  

Για την αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας των νέων υποψηφίων διοργανώνονται πριν την 

εκλογή δοκιμαστικά μαθήματα. Τα μαθήματα αυτά καλούνται με σχετική πρόσκληση, η οποία 

αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Τμήματος, να παρακολουθήσουν οι φοιτητές και τα μέλη του 

Τμήματος, καθώς και τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος. Η ακριβής διαδικασία  αξιολόγησης 

της διδακτικής ικανότητας των υποψηφίων ρυθμίζεται από την Κανονιστική απόφαση της 

Συγκλήτου κατ’ άρθρον 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 για τις εκλογές Καθηγητών και Λεκτόρων 

του Ιδρύματος.  Λεπτομέρειες της διαδικασίας αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας των 

υποψηφίων περιλαμβάνονται και στον υπό διαμόρφωση Οργανισμό και Εσωτερικό Κανονισμό 

του Ιδρύματος. 

 

5.3 Με ποιους τρόπους προσφέρονται ευκαιρίες για επαγγελματική/επιστημονική 

ανάπτυξη του διδακτικού προσωπικού; Ιδιαίτερα για ανάπτυξη και διεύρυνση των 

εκπαιδευτικών τους ικανοτήτων/δεξιοτήτων; 

Οι τρόποι αφορούν στη χορήγησης αδειών για διδασκαλία ή απασχόληση σε ΑΕΙ της αλλοδαπής 

και προκειμένου να απασχοληθούν σε Έδρες Ελληνικών Σπουδών σε Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, για 

χρονικό διάστημα έως τριών ετών, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία Επίσης με τη 

χορήγηση αδειών για επιστημονικούς και ερευνητικούς λόγους, για συμμετοχή σε συνέδρια, 
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σεμινάρια και σε προγράμματα ανταλλαγής ERASMUS. 

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 εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε εθνικά και 

διεθνή ερευνητικά προγράμματα καθώς και σε προγράμματα κατάρτισης και επικαιροποίησης 

γνώσεων. Η συμμετοχή του εκπαιδευτικού προσωπικού στις παραπάνω δράσεις αξιολογείται 

κατά τις κρίσεις του προσωπικού. 

Πέραν της ενθάρρυνσης, το Ίδρυμα καλύπτει μέρος των εξόδων για τη μετακίνηση και διαμονή 

των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού, τόσο για συνέδρια του εξωτερικού όσο και του 

εσωτερικού, με δαπάνη του τακτικού προϋπολογισμού του.  

Η διαδικασία αυτή υλοποιείται σε ετήσια βάση, για κάθε βαθμίδα του εκπαιδευτικού 

προσωπικού. 

 

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. 

Η διαδικασία αξιολόγησης της ποιότητας των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που λαμβάνει 

χώρα στο Ίδρυμα (βλέπε απάντηση στην ερώτηση 5.7 παρακάτω) επιτρέπει τη διαπίστωση τυχόν 

αδυναμιών του εκπαιδευτικού προσωπικού σε ότι αφορά στην εκτέλεση του εκπαιδευτικού έργου. 

Η διαδικασία αυτή υλοποιείται κάθε εξάμηνο. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 

4009/2011 οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας και οι αναπληρωτές καθηγητές, εφόσον δεν έχουν 

υποβάλλει αίτηση για εξέλιξη, αξιολογούνται κάθε πέντε έτη ως προς το ερευνητικό, 

εκπαιδευτικό, διδακτικό και επιστημονικό έργο τους, καθώς και ως προς την εν γένει προσφορά 

τους στο Ίδρυμα, από επιτροπές αξιολόγησης με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως, ιδίως, το 

συγγραφικό έργο, η συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα και η ποιότητα του 

εκπαιδευτικού έργου. Επίσης η κρίση για εξέλιξη καθηγητών ή λεκτόρων στην επόμενη βαθμίδα, 

βασίζεται στο συνολικό διδακτικό έργο των κρινόμενων, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησής 

τους από τους φοιτητές. 

 

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 στα αναλυτικά αποτελέσματα της αξιολόγησης της ποιότητας 

των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από τους φοιτητές. Στα αποτελέσματα αυτά μπορεί να δει 

όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την αξιολόγηση του μαθήματος που τον ενδιαφέρει, όπως για 

παράδειγμα τον αριθμό των φοιτητών που συμμετείχαν στην αξιολόγηση, την βαθμολογία των 

φοιτητών σε κάθε ερώτηση, τυχόν σχόλια κλπ. 

 

5.7 Περιγράψτε τη διαδικασία αξιολόγησης της ποιότητας των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από τους φοιτητές 

πραγματοποιείται δύο φορές σε κάθε ακαδημαϊκό έτος (μία για κάθε εξάμηνο), με τη 

συμπλήρωση των σχετικών ερωτηματολογίων. Τα Τμήματα έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσουν για τον σκοπό αυτό το πρότυπο ερωτηματολόγιο της ΜΟ.ΔΙ.Π., ή να 

προσθέσουν ερωτήσεις διαμορφώνοντας ένα δικό τους ερωτηματολόγιο που να ταιριάζει 

καλύτερα στις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες. Ο κάθε διδάσκων έχει πρόσβαση στα 

αποτελέσματα της ατομικής του αξιολόγησης ενώ ο Πρόεδρος του Τμήματος και τα μέλη της 
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ΟΜ.Ε.Α. έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα όλου του Τμήματος.  

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. ενθαρρύνει τη διαδικασία της αξιολόγησης της ποιότητας των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων από τους φοιτητές. Για το σκοπό αυτό υπενθυμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα 

την υποχρέωση των Τμημάτων να ακολουθούν τη διαδικασία αυτή. Επίσης, διοργανώσει 

ημερίδες στις τέσσερις πόλεις της Θράκης όπου εδρεύουν Τμήματα  του Δ.Π.Θ. με σκοπό την 

ενημέρωση των μελών σχετικά με την όλη διαδικασία και την επίλυση των σχετικών αποριών. 

 

5.8 Περιγράψτε τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται στο εκπαιδευτικό-

ερευνητικό προσωπικό και έχουν υλοποιηθεί την τελευταία πενταετία. 

Δεν έχουν οργανωθεί σε επαρκή βαθμό εκπαιδευτικά προγράμματα για το 

εκπαιδευτικό/ερευνητικό προσωπικό του ιδρύματος. Τα μέλη του εν λόγω προσωπικού 

συμμετέχουν με ίδιες ενέργειες  σε ανάλογα προγράμματα στο πλαίσιο της αυτοβελτίωσης τους. 

Στον υπό διαμόρφωση Οργανισμό του Ιδρύματος προβλέπεται η ίδρυση Γραφείο Υποστήριξης 

Διδασκαλίας το οποίο θα είναι επιφορτισμένο με την οργάνωση τέτοιων προγραμμάτων. 

 

5.9 Πώς αξιολογεί τις ανάγκες και παρέχει το ίδρυμα στους λιγότερο ικανούς 

διδάσκοντες ευκαιρίες για βελτίωση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων τους; 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τόσο στις εσωτερικές εκθέσεις των Τμημάτων όσο και στις 

εξωτερικές εκθέσεις αξιολόγησης αναφέρεται ότι η διδακτικές ικανότητες του εκπαιδευτικού 

προσωπικού είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Για την περεταίρω βελτίωση, το κάθε Τμήμα αξιολογεί τις 

δικές του ανάγκες και παρέχει στους διδάσκοντες που το επιθυμούν ευκαιρίες για βελτίωση των 

δεξιοτήτων τους με διάφορους τρόπους κατά την κρίση του (π.χ. εκπαιδευτικές άδειες, 

επιμόρφωση, προγράμματα κινητικότητας). Το Ίδρυμα βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση μέσω 

διεθνών συμφωνιών στις οποίες προβλέπεται μετακίνηση καθηγητών και φοιτητών, ενώ στο 

μέλλον η συμβολή θα αυξηθεί μέσω του Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας που προβλέπεται 

στον υπό διαμόρφωση Οργανισμό. 

 

5.10 Πώς συμμετέχει το εκπαιδευτικό-ερευνητικό προσωπικό στις διοικητικές 

δραστηριότητες του ιδρύματος; 

Το εκπαιδευτικό-ερευνητικό προσωπικό συμμετέχει στις διοικητικές δραστηριότητες των 

Τμημάτων, των Σχολών και του Ιδρύματος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ισχύουσα 

νομοθεσία. Θα πρέπει επιπλέον να τονιστεί ότι λόγω της τεράστιας έλλειψης σε διοικητικό 

προσωπικό, τόσο σε επίπεδο Ιδρύματος όσο και στο επίπεδο των Τμημάτων, τα μέλη του 

εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού αναγκάζονται να αναλάβουν πολύ μεγαλύτερο 

όγκων διοικητικών ενεργειών και δραστηριοτήτων, από αυτό κανονικά τους αναλογεί. 

 

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; 

Εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Δεν υπάρχουν εν γνώσει της 

ΜΟ.ΔΙ.Π. τέτοια περιστατικά κατά την τελευταία τουλάχιστον πενταετία, αλλά και η γενική 

εκτίμηση είναι ότι τέτοιες διαδικασίες έχουν σπανίως εφαρμοστεί, καθώς δεν έχουν καταγγελθεί 

ανάλογα φαινόμενα. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην ισχύουσα νομοθεσία, προβλέπεται ότι καθηγητές των οποίων η 

αξιολόγηση είναι εξαιρετικά αρνητική, μπορεί, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της οικείας 

κοσμητείας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του κοσμήτορα, να αποκλείονται εφεξής: α) από 

τη συμμετοχή σε επιτροπές επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών, β) από τη διδασκαλία σε 

μεταπτυχιακά προγράμματα και γ) από την επίβλεψη και την εξέταση διδακτορικών διατριβών. 

Στις περιπτώσεις αυτές η διαδικασία αξιολόγησης επαναλαμβάνεται το αργότερο σε τρία έτη, 
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εκτός αν ο καθηγητής ζητήσει να αξιολογηθεί νωρίτερα.  

Επιπλέον, αν κατά την αξιολόγηση προκύψουν στοιχεία για παραμέληση των υπηρεσιακών 

καθηκόντων ή τη διάπραξη άλλου πειθαρχικού παραπτώματος, ο κοσμήτορας υποχρεούται να 

ενημερώσει τον πρύτανη, ο οποίος προβαίνει στις πειθαρχικές ενέργειες που προβλέπονται από 

τις σχετικές διατάξεις. 

Γενικά, για τις πειθαρχικές ενέργειες, σε επίπεδο Ιδρύματος, προβλέπεται ότι για τα μέλη Ε.Ε.Π., 

Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και το λοιπό βοηθητικό και έκτακτο διδακτικό-εκπαιδευτικό προσωπικό η 

πειθαρχική δίωξη αρχίζει με την κλήση σε απολογία από το μονομελές πειθαρχικό όργανο ή με 

την παραπομπή της υπόθεσης στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. Αφού ασκηθεί 

πειθαρχική δίωξη ο Πρύτανης μπορεί να αποφασίσει ότι ο παραπεμπόμενος οφείλει να απέχει από 

την άσκηση των καθηκόντων του μέχρι και την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης.  

 

5.12 Υπάρχει διατυπωμένη πολιτική –για το εκπαιδευτικό προσωπικό- σχετικά με 

θέματα ακαδημαϊκής δεοντολογίας (περιλαμβανομένης της κλεψιτυπίας) και 

αντίστοιχες διαδικασίες; 

Όπως προαναφέρθηκε, η εν λόγω πολιτική διατυπώνεται στον κώδικα ηθικής και δεοντολογίας 

του ιδρύματος που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας του 

Ιδρύματος: http://ethics.duth.gr/.   

Επιπλέον η πολιτική για θέματα ακαδημαϊκής ελευθερίας, ακαδημαϊκής δεοντολογίας και οι 

αντίστοιχες διαδικασίες περιγράφονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του υπό διαμόρφωση 

Οργανισμού του Ιδρύματος. Τέλος, σε θέματα ακαδημαϊκής ηθικής και δεοντολογίας 

ακολουθούνται και εφαρμόζονται πλήρως από το Ίδρυμα όσα σχετικά προβλέπονται στην 

ισχύουσα νομοθεσία. 

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. 

Σε κάθε περίπτωση στο Ίδρυμα ακολουθούνται και εφαρμόζονται πλήρως όσα προβλέπονται από 

την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικά για τα πρώην μέλη Δ.Ε.Π., μεταξύ άλλων, στα άρθρα 326 και 

327 Ν. 5343/32, στο άρθρο 7 Ν. 249/76, στο άρθρο 79 παρ. 6, εδ. ιγ, Ν. 1566/85, στα άρθρα 23 

έως 26 ΠΔ 160/08 και στα άρθρα 117, 134 και 135 Ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκαν και 

ισχύουν με το άρθρο 2 Ν. 4057/12. 

Επιπλέον, στο αντίστοιχο κεφάλαιο του υπό διαμόρφωση Οργανισμού του Ιδρύματος, 

προβλέπεται ειδικότερα το ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο Ιδρύματος. Στο πλαίσιο αυτό 

αναφέρονται οι κατηγορίες πειθαρχικών παραπτωμάτων, οι πειθαρχικές ποινές, τα πειθαρχικά 

όργανα και οι δικαιοδοσίες τους με ιεραρχική σειρά από το ανώτερο πειθαρχικό όργανο προς τα 

κατώτερα, καθώς και οι λεπτομέρειες της πειθαρχικής διαδικασίας. Καθώς το κεφάλαιο αυτό δεν 

έχει λάβει ακόμη έγκριση από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος η ΜΟ.ΔΙ.Π. θεωρεί ότι δεν 

δύναται να αναφέρει αναλυτικότερα τις προβλέψεις του. 

Επίσης, περιορισμένη αναφορά γίνεται στον κώδικα ηθικής και δεοντολογίας του ιδρύματος. 
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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; 

Τα προγράμματα σπουδών πιστοποιούνται μέσα από θεσπισμένες διαδικασίες που ορίζει η 

νομοθεσία, όπως:  

1. Εσωτερική αξιολόγηση/ αυτοαξιολόγηση 

2. Εξωτερική αξιολόγηση  

3. Πιστοποίηση (δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη) 

4. Αξιολόγηση διδασκόντων από εκπαιδευόμενους 

5. Διοικητικών διαδικασιών των ακαδημαϊκών μονάδων.  

Πιο συγκεκριμένα, οι εσωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις περιέχουν σχόλια και 

παρατηρήσεις για την υφιστάμενη κατάσταση των ακαδημαϊκών μονάδων περιέχοντας ισχυρά και 

αδύναμα σημεία σε πέντε τομείς μεταξύ των οποίων και το πρόγραμμα σπουδών και τις 

διαθέσιμες υποδομές υποστήριξης. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη στην έκθεση αυτοαξιολόγησης 

και καταγράφονται τα αρνητικά ή αδύνατα σημεία. Μάλιστα, μέσω των διαδικασιών 

πιστοποίησης θα ελέγχεται στο μέλλον το επίπεδο του προγράμματος σπουδών και τι χρειάζεται 

για την επίτευξή του. Επιπλέον, η γνώμη των φοιτητών για το παρεχόμενο πρόγραμμα σπουδών 

καταγράφεται στην έγγραφη αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων αλλά και των 

δομών υποστήριξης του μαθήματος και τα μέσα διδασκαλίας του. Τα εξαγόμενα όλων των 

παραπάνω διαβιβάζονται στα διοικητικά όργανα των ακαδημαϊκών μονάδων (Επιτροπή σπουδών, 

Γενική Συνέλευση Τμήματος κ.λπ.), με σκοπό την λήψη αποφάσεων για την ανατροπή των 

αρνητικών σημείων, κατά σειρά σπουδαιότητας όπως θα κριθεί από τα μέλη της συνέλευσης και 

την εύρεση πόρων όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τέλος, σε κάθε  περίπτωση ενημερώνεται και 

υποβοηθά η κεντρική διοίκηση του Δ.Π.Θ.. 

 

6.2 Ποια είναι η γνώμη των φοιτητών, όπως αποτυπώνεται στις αξιολογήσεις τους, 

για τις διαθέσιμες υποδομές υποστήριξης της μάθησης; 

Η γνώμη των φοιτητών για τις διαθέσιμες υποδομές υποστήριξης της μάθησης ποικίλει, καθώς 

υπάρχουν Τμήματα με άριστες υποδομές μάθησης (Ιατρική Σχολή, Νομική Σχολή, ΣΕΦΑΑ κ.λπ.) 

και Τμήματα που υστερούν (π.χ. Ελληνικής Φιλολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής 

Επιστήμης) σε επιμέρους υποδομές. Σε γενικές γραμμές, οι φοιτητές έχουν πολύ θετική γνώμη 

για τις διαδικτυακές υπηρεσίες υποστήριξης μάθησης (e-class, ψηφιακή βιβλιοθήκη), πολύ θετική 

γνώμη για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, πολύ θετική 

γνώμη για την Κεντρική Βιβλιοθήκη και τις βιβλιοθήκες του Ιδρύματος και αρκετά θετική γνώμη 

για τον εργαστηριακό εξοπλισμό και τις αίθουσες υπολογιστών. Για τις εγκαταστάσεις και τον 

λοιπό εξοπλισμό οι γνώμες κυμαίνονται ανάλογα με το Τμήμα όπως αναφέρθηκε παραπάνω.  

 

6.3 Πώς ενημερώνονται οι φοιτητές σχετικά με τις διαθέσιμες εκπαιδευτικές 

υποδομές και υπηρεσίες; 

Το Δ.Π.Θ. έχει προσαρμοστεί στις σύγχρονες απαιτήσεις διάδοσης της πληροφορίας για τις 

διαθέσιμες υποδομές και υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου. Ο δικτυακός τόπος του Δ.Π.Θ. 
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(www.duth.gr) περιλαμβάνει ξεχωριστό πεδίο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του και τα τμήματά 

του. Οι πληροφορίες παρέχονται και στην αγγλική και ενημερώνονται συνεχώς.  

Επιπλέον, η πλειοψηφία των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος οργανώνει δράσεις υποδοχής 

των νεοεισερχόμενων κάθε ακαδημαϊκού έτους, με τη μορφή ημερίδων ή διημερίδων. 

Παράλληλα, στους δικτυακούς τόπους του Ιδρύματος και των Τμημάτων περιέχονται 

πληροφορίες σχετικά με το Πανεπιστήμιο, τις πόλεις, τις μετακινήσεις, τη σίτιση, τη στέγαση και 

κάθε άλλη υπηρεσία προς τους φοιτητές. Επίσης, οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές ενημερώνονται με 

σχετικό έντυπο υλικό που τους χορηγείται κατά την εγγραφή τους από τις γραμματείες.  

Παράλληλα, η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ., έχοντας την ευθύνη για το 

συντονισμό και την υλοποίηση των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης, του Γραφείου 

Πρακτικής & της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ενημερώνει με μαζικά 

μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας για τις τελευταίες 

ανακοινώσεις.  

Επίσης, η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας παρέχει σε φοιτητές μια σειρά από 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξειδικευμένης πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και 

καθοδήγησης σε θέματα διασύνδεσης σπουδών, πρακτικής άσκησης και σταδιοδρομίας, ενώ οι 

συντονιστές Erasmus των Τμημάτων οργανώνουν δράσεις ενημέρωσης για τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες μέσω του εν λόγω προγράμματος. 

 

6.4 Είναι οι υποστηρικτικές υποδομές και υπηρεσίες εύκολα προσβάσιμες; 

Το Δ.Π.Θ. έχει μία ιδιαίτερη φυσιογνωμία λόγω των τεσσάρων πόλεων της Θράκης (Ξάνθη, 

Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα) που φιλοξενεί τα Τμήματά του. Έχουν δημιουργηθεί 

πανεπιστημιουπόλεις (campuses) σε κάθε πόλη  στις οποίες συγκεντρώνονται Τμήματα και 

Υπηρεσίες. Οι πανεπιστημιουπόλεις βρίσκονται είτε στο κέντρο των τεσσάρων πόλεων είτε 

εκτός. Στην περίπτωση αυτή παρέχονται ειδικά δρομολόγια πρόσβασης για την εξυπηρέτηση 

φοιτητών και υπαλλήλων. Σημειώνεται ότι το Δ.Π.Θ. είναι το μόνο πανεπιστήμιο στη χώρα που 

παρέχει δωρεάν μετακίνηση στους φοιτητές. Λόγω των τεσσάρων πόλεων που εδράζουν τα 

τμήματα του Δ.Π.Θ. καθίσταται αδύνατο να υπάρχουν παραρτήματα κάθε υπηρεσίας σε κάθε 

πόλη. Για τους λόγους αυτούς χρησιμοποιείται το δίκτυο ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης για τον 

εκμηδενισμό των αποστάσεων και την παροχή των υπηρεσιών ηλεκτρονικά.   

Το Δ.Π.Θ. με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις προσφέρει την ικανότητα σε άτομα με αναπηρία να 

μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην ακαδημαϊκή ζωή του πανεπιστημίου καθώς προσφέρει την 

πρόσβαση στις πανεπιστημιουπόλεις. Σημειώνεται ότι το σύστημα πρόσβασης, μετακίνησης και 

εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρία έχει ακόμη αρκετά περιθώρια βελτίωσης και 

αναβάθμισης. Ωστόσο, οι λοιπές υπηρεσίες παρέχονται χωρίς διάκριση. 

 

6.5 Υπάρχουν διαδικασίες τακτικού συστηματικού ελέγχου, αξιολόγησης, 

αναθεώρησης και βελτίωσης της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των 

υπηρεσιών υποστήριξης που διατίθενται στους φοιτητές; 

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. έχει αναλάβει την συστηματική καταγραφή και αποτύπωση παροχών και 

αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του πανεπιστημίου και την ενημέρωση της κεντρικής 

διοίκησης για τις αδυναμίες των υπηρεσιών που χρήζουν βελτίωσης ή αναβάθμισης.  

Παράλληλα, οι προϊστάμενοι των Τμημάτων με αρμοδιότητα τις υπηρεσίες προς τους φοιτητές 

έχουν την ευθύνη να καταγράφουν την πορεία και την ποιότητα της καταλληλόλητας και 

αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που διατίθενται στους φοιτητές και μέσω της προϊστάμενης 

αρχής να γίνονται προτάσεις βελτίωσης στην κεντρική διοίκηση για την βελτιστοποίηση της 

υπηρεσίας προς τους επωφελούμενους. 

Οι ίδιοι οι φοιτητές αξιολογούν τις υπηρεσίες που τους παρέχονται στο πλαίσιο της αξιολόγησης 

του διδακτικού έργου και σε ορισμένα Τμήματα στο πλαίσιο της σύνταξης της ετήσιας 

εσωτερικής έκθεσης. Στο υπό διαμόρφωση εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας 
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προβλέπεται η χρήση ψηφιακών ερωτηματολογίων για την καταγραφή των απόψεων των 

φοιτητών για την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του κεντρικού 

πληροφοριακού συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π.  

 

6.6 Υπάρχει διαδικασία αναβάθμισης των διαθέσιμων υποδομών με γνώμονα την 

ανατροφοδότηση από εκείνους που χρησιμοποιούν τις προσφερόμενες υπηρεσίες; 

Καταλυτικό ρόλο ως προς την κατεύθυνση αναβάθμισης των διαθέσιμων υποδομών έχει η 

ανατροφοδότηση που λαμβάνεται από τους χρήστες των υποδομών και των υπηρεσιών μέσω της 

συστηματικής αξιολόγησης από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. Οι εκθέσεις αξιολόγησης διαβιβάζονται 

στην κεντρική διοίκηση ώστε να αντιμετωπιστούν κατά το δυνατό οι όποιες αδυναμίες. 

Παράλληλα, υπάρχει ανατροφοδότηση από τις διοικήσεις των ακαδημαϊκών μονάδων σχετικά με 

τα προβλήματα λειτουργίας και χρήσης των διαθέσιμων υποδομών τα οποία λαμβάνονται άμεσα 

υπόψη και αντιμετωπίζονται ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους. Επισημαίνεται, ότι το 

πρόβλημα της ανεπαρκούς αναβάθμισης των διαθέσιμων υποδομών δεν εντοπίζεται σε αδυναμίες 

σχετικά με την ανατροφοδότηση από τους χρήστες, αλλά στη δραματική έλλειψη πόρων και 

ανθρώπινου δυναμικού, τομείς των οποίων η ενίσχυση αποτελεί μονόδρομο για την επιτυχή 

αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων.  

 

6.7 Σχολιάστε την διαθέσιμη υποστήριξη σε : 

- Βιβλιοθήκες 

Ο Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Δ.Π.Θ. καθορίζει την λειτουργία των επιμέρους 

Βιβλιοθηκών των Τμημάτων υπό τον συντονισμό από την Κεντρική Βιβλιοθήκη που έχει 

εποπτικό-συντονιστικό ρόλο. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη παρακολουθεί τη διεθνή βιβλιογραφία και 

είναι αρμόδια για την καταγραφή του υλικού και την ταξινόμησή του στις αντίστοιχες τράπεζες 

δεδομένων. Αναλαμβάνει το διαδανεισμό βιβλίων από άλλες βιβλιοθήκες του εσωτερικού και του 

εξωτερικού κατόπιν συγκέντρωσης των αιτημάτων των επιμέρους παραρτημάτων. Είναι 

υπεύθυνη για τη συγκέντρωση των στατιστικών στοιχείων των Παραρτημάτων και των Μονάδων 

και την αποστολή τους στη ΜΟ.ΔΙ.Π.. Τέλος, είναι αρμόδια για τη διαχείριση του συστήματος 

HEALLink για την πρόσβαση των χρηστών σε διεθνείς βάσεις δεδομένων ηλεκτρονικών 

βιβλιοθηκών ανάλογα το επιστημονικό πεδίο.  

Τα Παραρτήματα και οι Μονάδες παρέχουν υπηρεσίες δανεισμού από τη συλλογή τους σε έντυπο 

και ηλεκτρονικό υλικό και υπηρεσίες διαδανεισμού άρθρων περιοδικών από άλλες βιβλιοθήκες 

του εσωτερικού και του εξωτερικού. Παράλληλα, κατά την έναρξη κάθε νέου ακαδημαϊκού 

έτους, είναι αρμόδια για την ενημέρωση των χρηστών των Βιβλιοθηκών των Σχολών ή / 

Τμημάτων μέσω ξεναγήσεων στους χώρους της Βιβλιοθήκης και την εκπαίδευση τους για τον 

τρόπο με τον όποιο γίνεται η αναζήτηση περιοδικών, άρθρων, βιβλίων, πρακτικών συνεδρίων και 

των βιβλιογραφικών στοιχείων. Κάθε βιβλιοθήκη έχει την ευθύνη για την παραγγελία 

επιστημονικών άρθρων και βιβλίων και για τη λειτουργία του αναγνωστηρίου (εφόσον 

υφίσταται). 

Στη Βιβλιοθήκη της Νομικής λειτουργεί από το έτος 2000 Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης που 

έχει ως κύρια αρμοδιότητα την προώθηση της ενημέρωσης του πολίτη σε θέματα της 

καθημερινότητάς του αλλά και σε θέματα επιστημονικής έρευνας που άπτονται της Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης μέσω της συστηματικής καταγραφής και τεκμηρίωσης των ευρωπαϊκών εκδόσεων. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται τα επιμέρους Παραρτήματα και Μονάδες 

Βιβλιοθηκών. Σημειώνεται ότι το προσωπικό που απασχολείται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη 

ανήκει στην Βιβλιοθήκη των Τμημάτων Νομικής, Κοινωνικής Διοίκησης, Διεθνών Οικονομικών 

Σχέσεων και Ανάπτυξης, Πολιτικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων. 
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6.8 Ομοίως σε: 

- Πληροφοριακά συστήματα και υποδομές 

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει ένα εκτενές δίκτυο δεδομένων και τηλεφωνίας 

ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες επικοινωνίας των μελών και των χρηστών του. Υπεύθυνο για την 

διαχείριση των δικτύων επικοινωνίας είναι το Υπολογιστικό Κέντρο – Κέντρο Διαχείρισης 

Δικτύων (Υ.Κ.-Κ.Δ.Δ.) το οποίο λειτουργεί από το 1976 στις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής 

Σχολής στην Ξάνθη. Υποστηρίζει την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητας όλων των 

μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας μέσω της οργάνωσης, ανάπτυξης, διαχείρισης και εποπτείας 

του δικτύου υπολογιστών και του τηλεφωνικού δικτύου του Πανεπιστημίου. Τηρώντας τις 

προδιαγραφές ενιαίας δομημένης καλωδιακής υποδομής, την εγκατάσταση και λειτουργία του 

ενεργού εξοπλισμού και την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση των υπηρεσιών του 

τηλεφωνικού δικτύου και του δικτύου δεδομένων οι επωφελούμενοι λαμβάνουν υπηρεσίες 

τεχνολογίας σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής και τις τεχνοοικονομικές 

δυνατότητες που παρέχονται από την Κεντρική Διοίκηση.   

Παρ’ όλα τα προβλήματα που δημιουργεί η πολυεδρικότητα του Πανεπιστημίου, το Κ.Δ.Δ. 

διασυνδέει δικτυακά με σύγχρονο δίκτυο οπτικών ινών όλα τα Τμήματα και υπηρεσίες του 

Πανεπιστημίου, για την εξυπηρέτηση των ακαδημαϊκών και διοικητικών αναγκών του. Στο 

δίκτυο, σήμερα, είναι συνδεδεμένα εκατοντάδες υπολογιστικά συστήματα (περίπου 2.500) και 

εξυπηρετούνται πάνω από 25.000 χρήστες. Επίσης υποστηρίζει ολόκληρο το εσωτερικό 

τηλεφωνικό δίκτυο του Πανεπιστημίου, με πάνω από 3.000 τηλεφωνικές συσκευές και FAX και 

είναι διασυνδεδεμένο τηλεφωνικά με τα υπόλοιπα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα με τεχνολογία VoIP.  

 

Δίκτυο τηλεφωνίας: Το εσωτερικό δίκτυο του Πανεπιστημίου (DUTHnet) υποστηρίζει ολόκληρο 

το εσωτερικό τηλεφωνικό δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένες πάνω από 3000 τηλεφωνικές 

συσκευές ενώ είναι διασυνδεδεμένο τηλεφωνικά και με πολλά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα με 

τεχνολογία VoIP. 

Το τηλεφωνικό δίκτυο του Δ.Π.Θ. υλοποιείται με τη χρήση τηλεφωνικών κέντρων: 

Το τηλεφωνικό δίκτυο υποστηρίζει κλήσεις εντός του Δ.Π.Θ. και εντός της Θράκης χωρίς 

χρέωση (διότι δρομολογούνται τοπικά), ενώ υποστηρίζεται και η επικοινωνία με άλλα 

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα μέσω VoIP. 

Η υπηρεσία παρέχεται σε συνεργασία του GRnet με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας 

(Ε.Δ.Ε.Τ.) και τα παρακάτω ιδρύματα: 

• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ ΜΟΝΑΔΑ 

1 
Βιβλιοθήκη Τμημάτων Νομικής, Κοινωνικής Διοίκησης, Διεθνών Οικονομικών 

Σχέσεων και Ανάπτυξης, Πολιτικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

2 Βιβλιοθήκη Πολυτεχνικής Σχολής 

3 Βιβλιοθήκη Τμημάτων Ιατρικής, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 

4 Βιβλιοθήκη Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

5 Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών Αγωγής 

6 Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας 

7 Βιβλιοθήκη Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας 

8 
Βιβλιοθήκη Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, Δασολογίας και Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 

9 Βιβλιοθήκη Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 
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• Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 

• Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας 

• Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

• Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών 

• Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας 

• Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

• Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας  

• Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής      

           Θερμοκρασίας 

• Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

• Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

• Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

• Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

• Πανεπιστήμιο Κρήτης 

• Πανεπιστήμιο Πατρών 

• Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

• Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

• Πολυτεχνείο Κρήτης 

• Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας 

• Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου 

• Τ.Ε.Ι. Κρήτης 

• Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

 

Δίκτυο δεδομένων: Η μετάδοση των δεδομένων γίνεται τόσο μέσω ενσύρματης όσο και μέσω 

ασύρματης μετάδοσης ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης των χρηστών του 

πανεπιστημίου στις υπηρεσίες ακόμα και αν δεν βρίσκονται στο χώρο του πανεπιστημίου (π.χ. 

πρόσβαση σε συνδρομητικό περιεχόμενο εκδοτικών οίκων). 

 

Ενσύρματη σύνδεση: Το ενσύρματο δίκτυο δεδομένων που χρησιμοποιεί το Πανεπιστήμιο μπορεί 

να χωριστεί ιεραρχικά σε δίκτυο κορμού, δίκτυο διανομής και δίκτυο πρόσβασης. Το δίκτυο 

κορμού σχηματίζεται από τους συνδέσμους του οπτικού δικτύου της Ε.Δ.Ε.Τ. Συγκεκριμένα, το 

τμήμα του δικτύου της Ε.Δ.Ε.Τ. που συνδέει την Ξάνθη – Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη 

χρησιμοποιεί τον οπτικό εξοπλισμό του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (Ο.Τ.Ε.)  

  

Ασύρματη σύνδεση: Η υπηρεσία Wi-Fi του Δ.Π.Θ. ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2003 στην 

Πολυτεχνική Σχολή και τις Φοιτητικές Εστίες Ξάνθης. Έκτοτε επεκτείνεται και η τρέχουσα 

κατάσταση αποτυπώνεται κάθε φορά στους χάρτες κάλυψης του ιστοτόπου του Υ.Κ.Κ.Δ.Δ.. 

Παράλληλα, Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης συμμετέχει στο eduroam, τη διεθνή 

υπηρεσία περιαγωγής Wi-Fi την οποία στην χώρα μας λειτουργεί και συντονίζει το Εθνικό 

Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας και στην οποία συμμετέχουν εκπαιδευτικά ιδρύματα από 42 

συνολικά χώρες. Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Δ.Π.Θ. που επισκέπτονται 

εκπαιδευτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο eduroam, καθώς και οι επισκέπτες από τα ιδρύματα 

αυτά στο Δ.Π.Θ., απολαμβάνουν Wi-Fi πρόσβαση αυτόματα και χωρίς χρέωση. 
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Τηλεφωνική πρόσβαση (Dialup): Η υπηρεσία αυτή θεωρείται παρωχημένη και έχει 

αντικατασταθεί από την υπηρεσία ADSL. 

 

Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (Virtual Private Network – VPN): Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο 

δεδομένων του Δ.Π.Θ. μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (Virtual Private Network - VPN) 

προσφέρει τη δυνατότητα σε απομακρυσμένους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο, 

αλλά εκτός του δικτύου του ιδρύματος μας, να συνδεθούν με ασφαλή τρόπο με αυτό. Το όφελος 

αυτής της σύνδεσης είναι ότι οι απομακρυσμένοι χρήστες του Δ.Π.Θ., ανεξάρτητα του τρόπου 

που συνδέονται στο Διαδίκτυο (μέσω dialup, ADSL, ή δίκτυο τρίτου φορέα), απολαμβάνουν τις 

ίδιες υπηρεσίες που θα είχαν αν συνδέονταν απ' ευθείας στο δίκτυο του Δ.Π.Θ., όπως πρόσβαση 

σε συνδρομητικό περιεχόμενο εκδοτικών οίκων. 

 

Διαδικτυακές υπηρεσίες: Οι διαδικτυακές υπηρεσίες του Δ.Π.Θ. απευθύνονται είτε στους χρήστες 

(φοιτητές, καθηγητές, διοικητικό προσωπικό) είτε στους διαχειριστές του δικτύου. Οι χρήστες 

του Δ.Π.Θ. έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν μια σειρά από διαδικτυακές υπηρεσίες που 

προσφέρουν ασφαλή, σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία με άλλα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και 

λοιπούς φορείς. Αντίστοιχα, παρέχονται και ορισμένες υπηρεσίες που απευθύνονται στους 

διαχειριστές του δικτύου ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες. 

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι: 

-Υπηρεσίες προς τους χρήστες 

- Λογαριασμός πρόσβασης 

- Ενιαία πιστοποίηση χρηστών είτε χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Υ.Κ-Κ.Δ.Δ, π.χ. 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της γραμματείας π.χ. ασύγχρονη 

τηλεκπαίδευση.  

-Υπηρεσία eduroam 

- Δυνατότητα πρόσβασης των χρηστών του Δ.Π.Θ. στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μέσα από 

τους χώρους άλλων ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων καθώς και ιδρυμάτων άλλων 41 χωρών. 

-VoIP 

-Δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα χωρίς χρέωση χρησιμοποιώντας το 

δίκτυο δεδομένων. 

-Σύνδεση VPN 

- Υπηρεσία η οποία παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στις διαδικτυακές υπηρεσίες του 

Πανεπιστημίου όταν η πρόσβαση στο διαδίκτυο γίνεται από άλλον φορέα. 

-Τηλεκπαίδευση 

 

Παρέχονται υπηρεσίες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας DUTHNET e-class. 

Το ολοκληρωμένο αυτό Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων υποστηρίζει σήμερα 1500 μαθήματα 

προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου.  Ακολουθεί τη φιλοσοφία του 

λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς 

περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού 

φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων. Η χρήση 

της υπηρεσίας αυτής είναι αυστηρά προσωπική και προϋποθέτει την κατοχή λογαριασμού χρήστη 

και την αποδοχή των όρων χρήσης.  Στόχος είναι η ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

προσφέροντας στους συμμετέχοντες ένα δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς 

επικοινωνίας εκπαιδευτή - εκπαιδευόμενου.  Ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει το 

εκπαιδευτικό του πρόγραμμα ηλεκτρονικά, ενώ ταυτόχρονα ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα 

πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό χωρίς χωροχρονικές δεσμεύσεις. 

Η σύγχρονη μορφή τηλεκπαίδευσης υποστηρίζει τον διαμοιρασμό διαφανειών (PDF and PPT), 
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βίντεο, whiteboard, chat, voice, και επιφάνειας εργασίας καθώς και με την υπηρεσία τηλε-

διάσκεψης (web conferencing). 

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email): Παρέχονται υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε φυσικά 

πρόσωπα που έχουν μία από τις ακόλουθες σχέσεις με το Ίδρυμα: Μόνιμο προσωπικό (Δ.Ε.Π., 

Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Ε.Δ.Ι.Π. και Διοικητικοί Υπάλληλοι), Συμβασιούχοι με το Πανεπιστήμιο ή την 

Επιτροπή Ερευνών, Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί φοιτητές, Υποψήφιοι Διδάκτορες. Η 

υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προσφέρει: 

Webmail: Διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από οποιονδήποτε υπολογιστή χωρίς 

καμία ρύθμιση. 

Υπηρεσία καταλόγου: Δυνατότητα αναζήτησης διευθύνσεων email των χρηστών του 

Πανεπιστημίου. 

Επαρκής χώρος αποθήκευσης: Ο κάθε χρήστης έχει 3GB στην διάθεσή του. 

Προστασία από ανεπιθύμητα μηνύματα: Δεν διαβιβάζονται μηνύματα από διακομιστές που είναι 

καταχωρημένοι στην μαύρη λίστα του Spamhaus. 

Προστασία από ιούς: Δεν διαβιβάζονται μηνύματα που περιέχουν ιούς κατόπιν ελέγχου από το 

Clam AntiVirus. 

Φιλοξενία προσωπικών  ιστοσελίδων χρηστών: Πρόκειται για τη δυνατότητα δημιουργίας και 

συντήρησης προσωπικών ιστοσελίδων που προσφέρεται στους κατόχους λογαριασμού webmail. 

Η υπηρεσία αποσκοπεί στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης, την προβολή των ερευνητικών 

ενδιαφερόντων και την προαγωγή των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων των μελών του Δ.Π.Θ..  

Λογισμικό Προστασία από Ιούς: Διανέμεται λογισμικό για την προστασία των υπολογιστών που 

είναι εγκατεστημένοι στους χώρους του Πανεπιστημίου. 

Υπηρεσίες Καταλόγου (LDAP): Η  Υπηρεσία Καταλόγου του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και 

Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ.) επιτρέπει την αναζήτηση μελών όλης της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και 

εκπαιδευτικής κοινότητας. Επίσης, μέσω της υπηρεσίας καταλόγου μπορεί να γίνει ελεγχόμενη 

πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες του Δ.Π.Θ. και τρίτων φορέων, όπως η υπηρεσία 

συγγραμμάτων «Εύδοξος».  

Τεχνική υποστήριξη: Προσφέρεται εξυπηρέτηση για τεχνικά θέματα είτε μέσω τηλεφωνικής 

κλήσης είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Συγχρονισμός ώρας (NTP): Η υπηρεσία συγχρονισμού παρέχει υψηλής ακρίβειας ώρα UTC και 

συνιστάται η χρήση της σε όλους τους υπολογιστές.  

Πιστοποιητικά X.509: Το ΥΚ-ΚΔΔ σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και 

Τεχνολογίας υπογράφει μέσω του TCS του TERENA πιστοποιητικά X.509 για εξυπηρετητές που 

βρίσκονται κάτω από τα domains duth.gr και duth.edu χωρίς καμία χρέωση. 

Διαδικτυακή Ραδιοφωνία: Ζωντανή αναμετάδοση μέσω διαδυκτίου των τοπικών ραδιοφωνικών 

σταθμών: 

- Radio Underground 100.3 

- Όμορφη Πόλη-Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης 

- ΕΡΑ-Δίκτυο 

-Υπηρεσίες προς διαχειριστές 

Διευθυνσιοδότηση (DNS): Διαχείριση ονομάτων που υπάγονται στο domain duth.gr 

Διαχείριση συστημάτων βιβλιοθήκης: Λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού στις 

βιβλιοθήκες, το Κ.Δ.Δ. διαχειρίζεται τους servers που παρέχουν πρόσβαση στον Κατάλογο των 

Βιβλιοθηκών. 

Παρακολούθηση υπηρεσιών: Παρακολουθείται σε 24ωρη βάση (όσο αυτό είναι εφικτό) η 



122 

 

διαθεσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VLAN): Προσφέρουν ασφαλέστερη πρόσβαση κρίσιμων υπηρεσιών, 

όπως η μηχανοργάνωση των γραμματειών, τα συστήματα της Επιτροπής Ερευνών, κ.ο.κ. 

 

Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης είναι αρμόδια για την υποστήριξη της λειτουργίας, της 

συντήρησης και της διαρκούς αναβάθμισης της υπολογιστικής υποδομής των Διοικητικών 

Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου και διαχειρίζεται τα παρακάτω πληροφοριακά συστήματα: 

- Πληροφοριακό Σύστημα Μισθοδοσίας  

- Πληροφοριακό Σύστημα Τεχνικών Έργων  

- Πληροφοριακό Σύστημα αδειών και παρουσιολογίου Δ.Π.Θ.  

- Πληροφοριακό Σύστημα Εφαρμογής Λογιστηρίου και Παρακολούθηση Παγίων  

- Πληροφοριακό Σύστημα Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου Δ.Π.Θ. για Φοιτητές 

Διδάσκοντες, Γραμματείες 

Ακόμα, το Υ.Κ.Κ.Δ. του Δ.Π.Θ. διαχειρίζεται τα πληροφοριακά συστήματα: 

- Κεντρικός Ιστοχώρος Δ.Π.Θ., Σύστημα Διαχείρισης και Οργάνωσης Ιστοχώρων Δ.Π.Θ. 

(Ορφανίδης Αναστάσιος 71203) 

- Πληροφοριακό Σύστημα Χρηστών και Ιδρυματικών Λογαριασμών Δ.Π.Θ. (Ορφανίδης 

Αναστάσιος 71203) 

 

Ενώ ο Ε.Λ.Κ.Ε. διαχειρίζεται το Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Συστήματος 

Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), των ανθρώπινων πόρων και της υλικοτεχνικής υποδομής του 

(WorkMan). 

Το Πληροφοριακό Σύστημα Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Δ.Π.Θ. διαχειρίζεται 

εσωτερικά από τη ΔΑΣΤΑ ενώ ακόμα το πανεπιστήμιο υποστηρίζει το  Πληροφοριακό Σύστημα 

Βιβλιοθήκης, Δημόσιος Κατάλογος Αναζήτησης και υπηρεσία διάθεσης δεδομένων μέσω Z39.50.  

Τέλος, η ΜΟ.ΔΙ.Π. αναπτύσσει ανεξάρτητο πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα τεθεί σε 

πιλοτική και πλήρη λειτουργία το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.  

 

6.9 Με ποια διαδικασία προσφέρεται στους φοιτητές προσωπική βοήθεια με τη 

μορφή της ατομικής εκπαίδευσης και υποστήριξης; 

α) Μέσω του θεσμού του Συμβούλου Σπουδών, για την καθοδήγηση και την υποστήριξη σε 

θέματα σπουδών. 

β) Μέσω επικοινωνίας με τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού σε συγκεκριμένες ώρες 

γραφείου, οι οποίες δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά στους φοιτητές 

γ) Μέσω των συντονιστών Erasmus σε κάθε Τμήμα, για θέματα κινητικότητας και ανταλλαγών 

δ) Μέσω της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας προσφέρεται στους φοιτητές & νέους 

αποφοίτους, η δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας και παράλληλα, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν 

να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο. Ο επισκέπτης του 

δικτυακού τόπου του Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. μπορεί να βρει άρθρα σε θέματα: 

-Επαγγελματικής Ανάπτυξης 

-Ψυχολογίας καθώς επίσης και οδηγούς που αφορούν: 

-Επαγγελματική Συμβουλευτική για Νέους & Νέες Συμβουλευτική στον Τομέα της 

Επιχειρηματικότητας. 
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Επιπρόσθετα παρέχεται από τα στελέχη του Γραφείου Ομαδική & Ατομική Συμβουλευτική σε 

θέματα Επαγγελματικής Ανάπτυξης, καθώς και Ομαδική & Ατομική Συμβουλευτική στον Τομέα 

της Επιχειρηματικότητας.  

ε) Τέλος, μέσω της προσωπικής συνεργασίας με τους διδάσκοντες των Τμημάτων οι φοιτητές 

απολαμβάνουν συμβουλευτική πάνω σε επιστημονικά και επαγγελματικά ζητήματα. Ιδιαίτερα 

όταν ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει Διπλωματική εργασία, η σχέση επιβλέποντος και φοιτητή 

βοηθά στην ανάπτυξη μεντορικής σχέσης μεταξύ των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών με 

αποτέλεσμα την καλύτερη εκπαίδευση μέσω διαλεκτικής και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των 

φοιτητών.   

 

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 & Προγραμμάτων του Ιδρύματος αναφορικά με την εκπαιδευτική 

υποδομή και υποστήριξη των φοιτητών;  

Από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Δ.Π.Θ. έχουν εντοπιστεί τα θετικά και αρνητικά 

σημεία των Εξωτερικών Αξιολογήσεων. Στόχος του Ιδρύματος είναι η διατήρηση των θετικών 

χαρακτηριστικών των ακαδημαϊκών μονάδων αλλά και η βελτίωση των αδυναμιών. Η Διοίκηση 

ενθαρρύνει τα Τμήματα να προβούν στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των παρατηρήσεων και 

προτάσεων των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. 

Επίσης, η Κεντρική Διοίκηση προσπαθεί να ξεπεράσει παράγοντες που πηγάζουν από την 

Πολιτεία, όπως έλλειψη προσωπικού, μείωση εισακτέων, μείωση μετεγγραφόντων φοιτητών και 

περιορισμένη χρηματοδότηση και με συντονισμένες προσπάθειες να αναζητήσει πόρους και  - 

μέσω της ΜΟ.ΔΙ.Π. - καλές πρακτικές από διεθνώς καταξιωμένα Ιδρύματα για την βελτίωση των 

εκπαιδευτικών δομών και της υποστήριξης των φοιτητών. Τέλος, η διαδικασία Πιστοποίησης των 

προγραμμάτων σπουδών, όταν θα εφαρμοστεί, εκτιμάται ότι θα συμβάλλει σε περεταίρω  

αναβάθμιση του παρεχόμενου επιπέδου σπουδών των φοιτητών του Δ.Π.Θ. 

 

6.11 Ποιος είναι και πώς ασκείται ο ρόλος των Σχολών στην κατανομή πόρων προς 

τα αντίστοιχα Τμήματα; 

Η κατανομή γίνεται από τις Κοσμητείες με βάση τη δυναμικότητα και τις ανάγκες του κάθε 

Τμήματος και τις κοινές δράσεις της Σχολής όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία. 
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7. Πληροφοριακά Συστήματα Καταγραφής και Ανάλυσης Στοιχείων και Δεικτών 

 

Τα ιδρύματα πρέπει να εγγυώνται την συλλογή, 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. 

Το Δ.Π.Θ. διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται από το 

διδακτικό προσωπικό και από το διοικητικό προσωπικό με σκοπό τη συλλογή και επεξεργασία 

δεδομένων του ιδρύματος. Στον εν λόγω πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας 

καταχωρούνται πληροφορίες για τους φοιτητές, προγράμματα σπουδών, μαθήματα και 

βαθμολογίες. Άλλα εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα (π.χ. Ε.Λ.Κ.Ε., Ψηφιακή 

βιβλιοθήκη κ.λπ.) παρέχουν επίσης στοιχεία σχετικά με εκπαιδευτικές και ερευνητικές 

δραστηριότητες. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. έχει αναπτύξει επίσης μια σειρά από ψηφιακά εργαλεία και ένα 

βασικό πληροφοριακό σύστημα με ίδιες ενέργειες των εξωτερικών συνεργατών της. Στην 

παρούσα φάση βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανάπτυξης ενός νέου πληροφοριακού 

συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. με αυξημένη διασύνδεση με τα υπόλοιπα 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; 

Στοιχεία που αφορούν στον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών από το πρόγραμμα σπουδών 

καταγράφονται με τη θεσμοθετημένη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου που 

διεξάγεται κάθε εξάμηνο. Οι φοιτητές συμπληρώνουν έντυπα ερωτηματολόγια για κάθε μάθημα 

και διδάσκοντα. Στη συνέχεια, αυτά τα ερωτηματολόγια συλλέγονται και επεξεργάζονται από τις 

ΟΜ.Ε.Α. των τμημάτων και παράγονται στατιστικοί δείκτες οι οποίοι κοινοποιούνται στα 

ενδιαφερόμενα μέρη (Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος). Ο ρυθμός προόδου και επιτυχίας των 

φοιτητών στα μαθήματα καταχωρείται από τις γραμματείες των Τμημάτων στο σύστημα 

Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται από την ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος για 

όλα τα τμήματα και σύμφωνα με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Δ.Π.Θ. επεξεργάζονται 

και δημιουργούνται διαχρονικά γραφήματα με τις κατανομές βαθμολογιών των φοιτητών για όλο 

το ίδρυμα. Τέλος, η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων ελέγχεται με έρευνες που 

διενεργεί το γραφείο διασύνδεσης και άλλες αντίστοιχες μονάδες του Δ.Π.Θ. 

 

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; 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία συλλέγονται από τα πληροφοριακά συστήματα του Δ.Π.Θ. Σε επίπεδο 

Ιδρύματος τα σχετικά δεδομένα είναι διαθέσιμα από τη ΜΟ.ΔΙ.Π., τις ηλεκτρονικές γραμματείες 

και τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες (διοικητική, οικονομική, τεχνική). 

 

7.4 Στην συλλογή και ανάλυση των πληροφοριών συμμετέχουν φοιτητές και 

διδάσκοντες; 
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Στη συλλογή και ανάλυση των πληροφοριών που καταγράφονται στα πληροφορικά συστήματα, 

συμμετέχει κυρίως διδακτικό και διοικητικό προσωπικό και λιγότερο φοιτητές. Οι διδάσκοντες 

είναι επιφορτισμένοι με καταγραφή δεδομένων που αφορούν στα μαθήματά τους (βαθμολογίες, 

παρουσίες φοιτητών, περιεχόμενο μαθήματος), ενώ οι διοικητικοί και τεχνικοί υπάλληλοι 

καταχωρούν συμπληρωματικά στοιχεία (οικονομικά, αξιολογήσεις μαθημάτων κ.α.). Οι φοιτητές 

συμμετέχουν στη συλλογή δεδομένων αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, δια της 

συμπληρώσεως των σχετικών ερωτηματολογίων κάθε εξάμηνο. 

 

7.5 Πώς αναλύονται και αξιοποιούνται τα στοιχεία του συστήματος για την 

ενεργοποίηση βελτιωτικών ενεργειών; 

Σε επίπεδο Τμήματος τα στοιχεία αυτά προωθούνται στα υπεύθυνα ατομικά ή συλλογικά όργανα 

και ενδιαφερόμενα μέρη (Πρόεδροι Τμημάτων, υπεύθυνοι ΟΜ.Ε.Α., Συνελεύσεις Τμημάτων ή 

Τομέων, Καθηγητές) και αναλόγως της φύσεως των αποτελεσμάτων αναλαμβάνονται και οι 

αντίστοιχες βελτιωτικές ενέργειες. 

Σε επίπεδο Ιδρύματος συγκεντρώνονται με μορφή έκθεσης αυτοαξιολόγησης του Ιδρύματος και 

προωθούνται στα αρμόδια όργανα, μαζί με ειδικότερες εισηγήσεις για την ανάληψη σχετικών 

ενεργειών, όταν απαιτείται.  

 

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 Ίδρυμα επιδιώκει και προσπαθεί να συνάπτει συνεργασίες, μέσω σχετικών Μνημονίων ή 

ερευνητικών προγραμμάτων, με άλλα Ανώτατα Ιδρύματα του εξωτερικού και να αντλεί γνώση 

από τις εμπειρίες τους. Τα μέλη ΔΕΠ και της Διοίκησής του συμμετέχουν σε διεθνή συνέδρια, 

διμερείς ή πολυμερείς συναντήσεις που αναλύονται συμπεράσματα από παρόμοιες διαδικασίες 

άλλων ιδρυμάτων και έτσι μεταφέρεται αντίστοιχη τεχνογνωσία και στο Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης.  

Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π. διεξάγονται συγκριτικές μελέτες του έργου 

επιλεγμένων Τμημάτων του Ιδρύματος με το έργο συναφών Τμημάτων άλλων Α.Ε.Ι. της 

ημεδαπής. Στόχος της ΜΟ.ΔΙ.Π. με την ολοκλήρωση του νέου πληροφοριακού συστήματος είναι 

η σύναψη συμφωνιών για ανταλλαγή πληροφοριών αξιολόγησης με άλλα ΑΕΙ της ημεδαπής και 

αλλοδαπής, για την από κοινού αξιοποίηση προς όφελος της συνολικής βελτίωσης. Επίσης, 

εξετάζεται η ενεργοποίηση της απαραίτητης διαδικασίας για την ένταξη του Ιδρύματος σε 

διεθνείς λίστες κατάταξης ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μετά από απόφαση της 

Διοίκησης.   
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8. Δημοσιοποίηση 

Τα ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν τακτικά επικαιροποιημένες, σαφείς, ακριβείς, 

αμερόληπτες και αντικειμενικές πληροφορίες, τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές, σχετικά με τις 

δραστηριότητες 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; 

Στις ιστοσελίδες των τμημάτων υπάρχουν πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών καθώς και 

πλήρης επικαιροποιημένος οδηγός σπουδών. Υπάρχει υστέρηση στον ακριβή προσδιορισμό και 

στη δημοσίευση των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. έχει σχεδιάσει 

ένα πλαίσιο ενεργειών συντονισμένης ενημέρωσης προς τις Ο.ΜΕ.Α. των Τμημάτων για την 

αντιμετώπιση αυτής της αδυναμίας.  

 

8.2 Είναι οι πληροφορίες που αφορούν τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών στο 

ίδρυμα δημοσιοποιημένες στην Αγγλική ή σε άλλες γλώσσες;  

Ναι στην Αγγλική, σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό στα διάφορα τμήματα. 

 

8.3 Περιλαμβάνονται στις δημοσιοποιημένες πληροφορίες τα βιογραφικά 

σημειώματα όλων των μελών ΔΕΠ/ΕΠ, τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική; 

Ναι στα περισσότερα τμήματα. Σε σύνολο, από τα 602 μέλη ΔΕΠ 451 (75%) έχουν αναρτήσει 

βιογραφικό στην Ελληνική και 249 (41%) στην Αγγλική γλώσσα. Η ΜΟΔΙΠ με επιστολή της στις 

διοικήσεις των τμημάτων έχει ζητήσει βελτίωση της εικόνας.  

Στην παρούσα φάση (Νοέμβριος 2014) η εικόνα των Τμημάτων όσον αφορά στα βιογραφικά των 

μελών τους είναι: 

 

 Στα Ελληνικά Στα  Αγγλικά 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 12/18 0/18 

Ιστορίας & Εθνολογίας 6/24 0/24 

Τ.Ε.Ε.Π.Η. 19/19 17/19 

Ιατρική 106/133 79/133 

Πολιτικών Μηχανικών 27/47 8/47 

Αγροτικής ανάπτυξης 17/17 17/17 

Γ.Φ. & Π.Π.Χ. 16/16 13/16 

Κ.Δ. & Π.Ε. 25/27 11/27 

Μ. Β. & Γ.  14/20 7/20 

Τ.Ε.Φ.Α.Α. 46/46 31/46 

Π.Τ.Δ.Ε. 15/21 3/21 

Δ.Δ.Φ.Π. 17/21 3/21 

Νομικής 47/62 3/62 

Μ.Π.& Δ. 8/13 6/13 
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Η.Μ. & Μ.Υ. 28/50 11/50 

Ελληνικής Φιλολογίας 23/25 2/25 

Οικονομικών επιστημών 13/20 4/20 

Μηχανικών Περιβάλλοντος 12/23 7/23 

 

8.4 Έχουν δημοσιοποιηθεί τα Μητρώα των Εξωτερικών Αξιολογητών των 

προγραμμάτων σπουδών; 

Στις ιστοσελίδες των Τμημάτων και στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι αναρτημένες όλες οι 

εξωτερικές εκθέσεις αξιολόγησης στις οποίες περιλαμβάνονται τα ονόματα των εξωτερικών 

εμπειρογνωμόνων που τις συνέταξαν. 

 

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 του; 

Στην ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ  περιλαμβάνονται σχετικές πληροφορίες όπως συνεργαζόμενες 

εταιρείες, προσφερόμενες θέσεις εργασίας, τα υπάρχοντα μεταπτυχιακά προγράμματα καθώς και 

θέσεις πρακτικής άσκησης. Μελέτη απορρόφησης των πτυχιούχων για όλες τις σχολές του 

Δ.Π.Θ. έγιναν για τα έτη 2003-2005 και μετά από στατιστική επεξεργασία τα αποτελέσματα θα 

αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ τους επόμενους μήνες. Μελέτες απορρόφησης για τα 

επόμενα έτη θα γίνουν όταν εξασφαλιστεί σχετική πίστωση. Στοιχεία του τρέχοντος φοιτητικού 

πληθυσμού υπάρχουν στις δημοσιοποιημένες ετήσιες εσωτερικές εκθέσεις των τμημάτων. 

 

8.6 Πώς διασφαλίζετε ότι οι πληροφορίες αυτές να είναι σαφείς, ακριβείς, 

αμερόληπτες, αντικειμενικές και εύκολα προσιτές; 

Μέχρι την ολοκλήρωση του νέου πληροφοριακού συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. δεν είναι δυνατή η 

διασταύρωση των σχετικών δεδομένων και στοιχείων, για τη διασφάλιση της ακρίβειας και της 

αξιοπιστίας της. Παρόλα αυτά, οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι εύκολα προσιτές καθώς 

δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος και των μονάδων του. 

 

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 & Προγραμμάτων του Ιδρύματος αναφορικά με τη δημοσιοποίηση;  

Γενικά δεν έγιναν από τους εξωτερικούς αξιολογητές σημαντικές παρατηρήσεις για θέματα 

δημοσιοποίησης και διαφάνειας. Παρόλα αυτά, οι μονάδες του Ιδρύματος ενθαρρύνονται ώστε να 

γίνεται προσπάθεια διόρθωσης αδυνάτων σημείων σε θέματα δημοσιοποίησης με συνεργασία των 

ΟΜ.Ε.Α. και των διοικήσεων των τμημάτων. Θα προβλεφτεί ώστε οι συνακόλουθες ετήσιες 

εκθέσεις να αναφέρονται στο κατά πόσο έγιναν παρεμβάσεις και εάν υπήρξαν επιτυχείς. 
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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; 

Η αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών λαμβάνει χώρα κατά τη σύνταξη της Ετήσιας 

Έκθεσης Εσωτερική Αξιολόγησης των Τμημάτων του Ιδρύματος, όπου λαμβάνονται υπόψη όλα 

τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την επίδοση των φοιτητών και την ποιότητα διδασκαλίας. 

Στόχος της Εσωτερικής αξιολόγησης, στην οποία δεν συμμετέχουν εξωτερικά μέλη, είναι 

δημιουργία στόχων σε ετήσια βάση και αξιολογείται ο βαθμός επίτευξής τους το επόμενο έτος. 

Συνεπώς, κατά την αξιολόγηση αναδεικνύονται όλα τα θετικά και αρνητικά σημεία του 

υπάρχοντος προγράμματος σπουδών και προτείνονται μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του 

διδακτικού έργου. Αυτό συχνά οδηγεί σε ενέργειες αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών 

ώστε αυτά να συνάδουν με τις σύγχρονες τάσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και να 

διασφαλίζουν την επίτευξη των μαθησιακών στόχων στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Στο υπό 

διαμόρφωση εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας η ΜΟ.ΔΙ.Π. έχει εντάξει συγκεκριμένη 

διαδικασία παρακολούθησης των προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και 

δια βίου μάθησης) με βάση γενικά κριτήρια ακαδημαϊκής πιστοποίησης που προβλέπονται στο 

Ν.4009/2011. 

 

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; 

Προς το παρόν δεν είναι θεσμοθετημένη η ανατροφοδότηση από φορείς/εργοδότες που 

απασχολούν επαγγελματικά τους αποφοίτους των Τμημάτων του Ιδρύματος. Ωστόσο, ορισμένα 

Τμήματα ή/και το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων, μέσω προσωπικής 

επικοινωνίας, επιδιώκοντας να εξακριβώσουν το βαθμό σύνδεσης των μαθησιακών στόχων του 

εκάστοτε προγράμματος σπουδών με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Οι φοιτητές του Ιδρύματος παρέχουν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία μέσα από τη συμπλήρωση 

ερωτηματολογίων αξιολόγησης των συνιστωσών του εκπαιδευτικού έργου (με συντονισμό από 

τις ΟΜ.Ε.Α. των αντίστοιχων Τμημάτων), καθώς και ψηφιακών και έντυπων φορμών 

καταγραφής γενικότερων στοιχείων και απόψεων για το έργο και τις λειτουργίες του Ιδρύματος. 

Το επίπεδο ικανοποίησης των φοιτητών παρουσιάζεται στους διδάσκοντες μέσω των 

αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων που συμπληρώνονται από τους φοιτητές, απ' όπου 

προκύπτουν πληροφορίες σχετικά με τη διδασκαλία, το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα 

των μαθημάτων. Επίσης, συμμετέχουν με εκπροσώπους τους τόσο στις ΟΜ.Ε.Α. των Τμημάτων 

όσο και στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος. Επισημαίνεται ότι στις ΟΜ.Ε.Α. ορισμένων Τμημάτων 

καθώς και στη ΜΟ.ΔΙ.Π. δεν έχει οριστεί από τους φοιτητές εκπρόσωπος τους. 

Τέλος, οι εκάστοτε διδάσκοντες λαμβάνουν υπόψη τόσο τις επιστημονικές εξελίξεις, που 

αφορούν στο ερευνητικό τους πεδίο, όσο τις σύγχρονες τάσεις σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα 

Ελληνικά-Ευρωπαϊκά τμήματα, την εν γένει διεθνή πραγματικότητα αλλά και τις μεταβαλλόμενες 

ανάγκες της κοινωνίας και επικαιροποιούν αναλόγως και διαμορφώνουν τα προγράμματα 

σπουδών.   
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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;  

Τόσο ο σχεδιασμός των προγραμμάτων σπουδών όσο και το περιεχόμενο των μαθημάτων 

παρακολουθούνται από τα αρμόδια συλλογικά όργανα του κάθε Τμήματος. Σε όλα τα 

προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Δ.Π.Θ. εφαρμόζεται το σύστημα 

ECTS. Τα προγράμματα σπουδών δομούνται με βάση το φόρτο εργασίας, ώστε σε κάθε μάθημα 

να κατανέμονται κατάλληλα πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ταυτόχρονα, προς τη σωστή 

κατεύθυνση του ελέγχου του περιεχομένου των μαθημάτων συμβάλλουν και τα ερωτηματολόγια 

αξιολόγησης των διδασκόντων από τα οποία μπορούν να εξαχθούν μερικώς συμπεράσματα για 

την επίτευξη ή μη των μαθησιακών στόχων.  

Επίσης, μέσω της συμμετοχής των φοιτητών στα συλλογικά όργανα, αλλά και μέσω των 

μεταβατικών διατάξεων που συνοδεύουν την αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών, 

λαμβάνονται οι απαραίτητες πληροφορίες για τις αντιστοιχίσεις των μαθημάτων, το φόρτο 

εργασίας και το ρυθμό προόδου των ενεργών φοιτητών, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή 

προσαρμογή τους στις επιχειρούμενες αλλαγές. 

 

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; 

Εμβάθυνση στις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης των τμημάτων δείχνει ότι σε ορισμένα 

τμήματα το πλήθος των μαθημάτων σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών, για την απόκτηση 

πτυχίου/διπλώματος, ξεπερνά τον Ευρωπαϊκό και διεθνή μέσο όρο.  

Όσον αφορά στην καταλληλότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος και των υποστηρικτικών 

υπηρεσιών, λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις των φοιτητών και ελέγχεται η δυνατότητα 

πραγματοποίησης αλλαγών βάσει των οικονομικών στοιχείων του Ιδρύματος. 

 

9.5 Πώς προβλέπεται να συμμετέχουν οι φοιτητές και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς 

στην αναθεώρηση των προγραμμάτων; 

Οι φοιτητές συμμετέχουν δια των εκπροσώπων τους σε όλα τα συλλογικά όργανα στα οποία 

συζητούνται αναθεωρήσεις των προγραμμάτων σπουδών. Δεν προβλέπεται η συμμετοχή άλλων 

φορέων. 

 

9.6 Ποιος είναι συγκεκριμένα ο ρόλος των Σχολών στη διαδικασία των αναθεωρήσεων; 

Η Σχολή συντονίζει και οργανώνει τα προγράμματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και 

διδακτορικών σπουδών που υπάγονται σε αυτή και αναθέτει την υλοποίησή τους στα Τμήματα ή 

σε ομάδες διδασκόντων. Τα προγράμματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών 

σπουδών λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Ιδρύματος. 
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10. Περιοδική εξωτερική αξιολόγηση  

Τα ιδρύματα πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδική εξωτερική αξιολόγηση σύμφωνα με τις 

ευρωπαϊκές αρχές ΔΠ. 

 

10.1 Με ποια διαδικασία αντιμετωπίζει το Ίδρυμα τις παρατηρήσεις της 

Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος; 

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης δεν έχει υποβληθεί σε διαδικασία εξωτερικής 

αξιολόγησης. Όταν πραγματοποιηθεί η εξωτερική αξιολόγηση, οι σχετικές παρατηρήσεις αρχικά 

θα αποκωδικοποιηθούν από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. και στη συνέχεια θα συζητηθούν στα αρμόδια όργανα 

του Ιδρύματος για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με ενδεχόμενες απαιτούμενες ενέργειες. Στο 

στάδιο αυτό θα επιδιωχθεί και δημόσια διαβούλευση με όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής 

κοινότητας. 

 

10.2 Σε ποιο βαθμό/ποσοστό έχουν γίνει αποδεκτές οι παρατηρήσεις της τελευταίας 

Αξιολόγησης του Ιδρύματος; 

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης δεν έχει υποβληθεί σε διαδικασία εξωτερικής 

αξιολόγησης. 

 

10.3 Πώς πιστοποιείται η πρόοδος που επιτεύχθηκε μετά την τελευταία εξωτερική 

αξιολόγηση; Παραθέστε χρονοδιάγραμμα σχετικών δράσεων. 

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης δεν έχει υποβληθεί σε διαδικασία εξωτερικής 

αξιολόγησης. 

 

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; 

Οι συστάσεις/παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες στις 

Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων 

διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν όλες εκείνες που αφορούν το 

περιεχόμενο, τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργικότητα του προγράμματος σπουδών (π.χ. 

εισαγωγή προαπαιτούμενων σε κάποια μαθήματα, επανεξέταση ωρών διδασκαλίας, προσθήκη, 

συγχώνευση ή/και κατάργηση μαθημάτων, σαφής διατύπωση των στόχων και των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων κλπ). Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι παρατηρήσεις εκείνες που αφορούν στη 

δυνατότητα του Τμήματος να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις ανάγκες του προγράμματος σπουδών 

και στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων (π.χ. βελτίωση εργαστηριακού εξοπλισμού ή/και 

υποδομών, αύξηση μελών ΔΕΠ και έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, στελέχωση με 

μεγαλύτερο αριθμό διοικητικού προσωπικού, μείωση εισακτέων). 

Οι συστάσεις της πρώτης κατηγορία λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τόσο από τη Διοίκηση των 

Τμημάτων όσο και του Ιδρύματος και γίνεται προσπάθεια υλοποίησης όσων ενεργειών κρίνονται 

απαραίτητες από τα όργανα κάθε Τμήματος, μέσα από την αναμόρφωση/επικαιροποίηση του 

προγράμματος σπουδών. Η διαδικασία παρακολουθείται από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. μέσα από τη μελέτη 

των ετήσιων εσωτερικών εκθέσεων των Τμημάτων. Από την άλλη μεριά, οι παρατηρήσεις της 

δεύτερης κατηγορίας συνδέονται άμεσα με πολιτικές αποφάσεις και τη χρηματοδότηση του 

Ιδρύματος από την πολιτεία η οποία έχει ήδη υποστεί δραματική μείωση τα τελευταία έτη. Η 

Διοίκηση του Ιδρύματος προβαίνει σε σχετικές ενέργειες προς το αρμόδιο υπουργείο, με στόχο 

την αύξηση των διαθέσιμων πόρων, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εκπλήρωση του 

εκπαιδευτικού σκοπού του Ιδρύματος. 



131 

 

10.5 Ποιος είναι ο ρόλος των Σχολών στην προηγούμενη διαδικασία; 

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία οι Κοσμητείες των Σχολών έχουν, μεταξύ άλλων, τις εξής 

αρμοδιότητες: 

α) Τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της σχολής και των προγραμμάτων σπουδών. 

β) Τη χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής της σχολής, τον 

προγραμματισμό και τη στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξής της και τον τακτικό 

απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της πολιτικής του ιδρύματος και των 

αποφάσεων του Συμβουλίου, της Συγκλήτου και του Πρύτανη. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους ο ρόλος των Σχολών είναι τόσο συντονιστικός 

όσο και αποφασιστικός. 
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ΙΙΙ. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. 
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Πίνακας ΙΙΙ.1Α. Συμβούλιο Ιδρύματος  
 

 
Τ= 2013-2014  2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 

Αριθμός συνεδριάσεων που 

πραγματοποιήθηκαν 
14 5 - - - 

Δημοσιοποίηση ημερήσιας 

διάταξης
1
 

ΟΧΙ     

Δημοσιοποίηση 

αποφάσεων/πρακτικών
1
 

ΟΧΙ     

Μέθοδος επικύρωσης 

πρακτικών
2
 

ΕΣ     

Εσωτερικός Κανονισμός ΣΙ
1
 ΟΧΙ     

Κείμενα Στρατηγικού / 

Επιχειρησιακού Σχεδιασμού ΣΙ
1
 

ΟΧΙ     

 

 

  

                                                 
1
 ΝΑΙ/ΟΧΙ 

2
 ΥΜ=Υπογραφή Μελών, ΕΣ=Επόμενη Συνεδρίαση, Α=Άλλο 
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Πίνακας ΙΙΙ.1Β. Σύγκλητος 
 

 
Τ= 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 

Αριθμός συνεδριάσεων που 

πραγματοποιήθηκαν 
9 15 11 16 12 

Δημοσιοποίηση ημερήσιας 

διάταξης
1
 

ΟΧΙ     

Δημοσιοποίηση 

αποφάσεων/πρακτικών
1
 

ΟΧΙ     

Μέθοδος επικύρωσης 

πρακτικών
2
 

ΕΣ     

Εσωτερικός Κανονισμός
1
 ΟΧΙ     

Κείμενα Στρατηγικού / 

Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της 

Συγκλήτου/Συνέλευσης Τ.Ε.Ι.
1
 

ΟΧΙ     

 

 

  

                                                 
1
 ΝΑΙ/ΟΧΙ 

2
 ΥΜ=Υπογραφή Μελών, ΕΣ=Επόμενη Συνεδρίαση, Α=Άλλο 



135 

 

Πίνακας ΙΙΙ.2. Τμήμα Προσωπικού  

 
Τ= 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 

 Α Θ Σ Α Θ Σ Α Θ Σ Α Θ Σ Α Θ Σ
1
 

Αριθμός υπαλλήλων 3 6 9 3 5 8 2 3 5 3 3 6 4 4 8 

Συνολικός αριθμός 

προσωπικού που 

διαχειρίζεται το Τμήμα 

Προσωπικού 

620 379 999 630 376 1006 - - 1040 - - 1059 - - 1128 

Κατανομή προσωπικού 

του ιδρύματος κατά 

κατηγορίες: 

 

 

ΔΕΠ/ΕΠ 

Πλήρους 

απασχόλησης 
439 161 600 425 150 575 423 154 577 417 150 567 427 152 579 

Μερικής 

απασχόλησης 
3 0 3 4 0 4 4 0 4 5 0 5 9 0 9 

Αναστολή 

καθηκόντων 
3 2 5 2 2 4 3 1 4 3 1 4 2 1 3 

Διοικητικοί 100 152 252 102 156 258 0 0 274 0 0 282 0 0 321 

ΕΕΔΙΠ 19 17 36 21 11 32 21 11 32 23 12 35 23 15 38 

ΕΤΕΠ 45 39 84 64 48 112 69 57 126 78 63 141 82 71 153 

Λοιποί** 11 8 19 12 9 21 13 10 23 14 11 25 14 11 25 

Κατανομή προσωπικού 

κατά επίπεδο σπουδών: 
 

ΣΕ/YE 16 6 22 15 10 25 16 11 27 - - - - - - 

ΜΕ 30 59 89 33 58 91 37 64 101 - - - - - - 

ΠΕ 38 58 96 38 59 97 38 60 98 - - - - - - 

ΤΕ 16 29 45 16 29 45 16 32 48 - - - - - - 

Άλλο - - - - - - - - - - - - - - - 

Βαθμός Χρήσης 

Πληροφορικής
2
 

Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 

 

* Τ= έτος αναφοράς, δηλ το πλέον πρόσφατο πλήρες ακαδ. έτος. 

** Επιστημονικοί Συνεργάτες 
 

 

                                                 
1
 Α = Άρρενες  Θ = Θήλεις  Σ = Σύνολο 

2
 Υ=Υψηλός    Μ=Μέτριος   Χ=Χαμηλός 
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Πίνακας ΙΙΙ.3.α. Οικονομική Υπηρεσία  

 
Τ= 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 

Αριθμός υπαλλήλων 7 8 8 8 8 

Ύψος προϋπολογισμού (€) 10.640.000 12.600.000 14.328.200 15.410.000 16.816.000 

Κατανομή προϋπολογισμού 

σε τμήματα* 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ύψος προγράμματος 

δημοσίων επενδύσεων 
6.135.436,04 12.972.427,78 6.347.636,55 1.884.303,59 4.387.838,33 

Βαθμός αξιοποίησης πόρων 

του Ιδρύματος** 
Υ Υ Υ Υ Υ 

Χρήση διπλογραφικού 

συστήματος* 
ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Βαθμός χρήσης 

πληροφορικής** 
Μ Μ Μ Μ Μ 

 

* ΝΑΙ/ΟΧΙ 

** Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 
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Πίνακας ΙΙΙ.3.β. Τμήμα Προϋπολογισμού - Συγκεντρωτικά Οικονομικά Στοιχεία (1) για τα έτη 2004 - 2014 

 

 

 

(1)
 Δεν περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία από έργα τα οποία διαχειρίσθηκε ο ΕΛΚΕ   

(2) 
Από χρηματοδότηση προηγουμένων ετών 

(3) 
Από τον 9/2005 το ποσό αφορά στο κόστος σίτισης που βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΔΠΘ χωρίς την πρόσθετη επιχορήγηση του ΥΠΔΜΘ προς το ΕΙΝ για 

την σίτιση των οικότροφων φοιτητών για την οποία το πανεπιστήμιο δεν διαθέτει σχετικά στοιχεία.  
 

 

 ΓΕΝΙΚΕΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ) ΔΑΠΑΝΕΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Τακτικός προϋπολογισμός Εθνικοί Πόροι 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

(ΠΕΠ) 

ΕΤΟΣ Χρηματοδότηση 
Λειτουργικές 

Δαπάνες 
Δαπάνες 

Σίτισης 
(3) 

Μισθοδοσία 
Συμ.ΠΔ/407 

Χρηματοδότηση Απορρόφηση Χρηματοδότηση Απορρόφηση 

2004 11.940.000 11.778.897 2.241.660 1.100.000 12.132.252 11.590.322 4.411.642 3.515.837 

2005 13.000.000 12.957.632 2.428.379 3.100.000 4.438.570 7.464.898
(2) 5.400.000 6.299.703

(2) 

2006 13.900.000 13.813.010 1.810.717 3.200.000 13.940.498 11.007.436 6.671.763 7.035.878
(2) 

2007 15.070.000 12.037.472 1.953.119 3.300.000 6.049.467 10.589.443
(2) 4.642.943 4.601.466

(2) 

2008 15.215.000 12.448.854 1.852.758 2.200.000 11.416.191 11.250.871 341.231 487.719
(2) 

2009 15.800.000 13.760.799 2.302.985 2.500.000 6.998.103 4.997.890 - - 

2010 10.676.000 12.287.981 2.034.840 2.125.000 973.264 2.434.859 - 153.270
(2) 

2011 9.270.000 14.405.401 3.433.163 2.082.500 461.293 641.630 - - 

2012  14.181.700 10.775.200 2.250.000 1.156.500 5.066.015 4.373.101 - - 

2013 13.195.000 10.095.000 2.570.000 530.000 7.336.884 7.357.595
(2) - - 

2014 10.640.000 8.500.000 2.070.000 70.000 3.556.504 3.844.004
(2) - - 

ΣΥΝΟΛΟ 142.887.700 132.860.246 24.947.621 21.363.500 72.369.041 75.552.049 21.467.579 3.515.837 
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Πίνακας ΙΙΙ.3.γ. Τμήμα Προϋπολογισμού - Αναλυτικές Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού σε € (πλην μισθοδοσίας) για 

τα έτη 2008-2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΟΛΑ 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
2.980.724,00 3.855.953,08 3.538.482,04 4.329.999,18 3.408.181,33 2.466.810,64 2.473.129,20 23.053.279,47 

ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1.852.758,28 2.302.985,76 2.034.840,16 3.433.163,04 3.125.015,09 2.386.035,59 2.520.339,81 17.655.137,73 

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΦΟΙΤΗΤΩΝ 315.156,59 247.671,71 237.754,42 198.194,26 122.577,17 55.018,67 36.089,35 1.212.462,17 

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1.562.070,56 1.461.442,78 1.444.023,66 1.331.864,14 1.012.558,87 737.921,10 730.153,00 8.280.034,11 

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 152.350,11 162.716,36 136.780,74 128.895,97 78.284,21 39.974,80 4.403,13 703.405,32 

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 763.212,33 640.092,38 765.280,32 570.916,69 650.388,27 500.367,32 534.485,93 4.424.743,24 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 358.116,61 608.779,06 452.655,63 246.843,75 148.764,43 125.130,50 132.476,00 2.072.765,98 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ 55.698,68 70.031,62 68.853,32 50.624,56 56.919,10 67.067,94 54.038,02 423.233,24 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 1.315.722,95 1.241.655,95 1.228.720,72 1.186.132,72 1.575.513,89 1.101.551,87 1.468.618,80 9.117.916,90 

ΚΑΥΣΙΜΑ 907.823,15 757.600,99 809.861,65 1.018.567,73 1.148.591,96 1.026.820,86 910.607,99 6.579.874,33 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 272.351,10 248.336,77 66.278,06 194.451,04 24.374,95 67.135,81 111.417,62 984.345,35 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
1.286.107,67 1.921.044,19 1.126.618,22 1.195.785,90 545.300,00 502.034,16 445.316,69 7.022.206,83 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 105.089,25 108.440,22 81.972,20 62.608,36 74.118,68 58.514,71 57.682,43 548.425,85 

ΕΠΙΧ/ΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡ. ΣΕ ΦΟΙΤ/ΚΟΥΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 
89.500,00 76.600,00 92.375,00 49.900,00 - - - 308.375,00 

ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
92.432,79 23.001,75 23.998,98 1.318.115,53 492.040,87 16.936,00 53.239,34 2.019.765,26 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 50.740,10 81.324,16 54.552,07 24.137,98 29.010,18 17.456,21 12.838,23 270.058,93 

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ 161.246,69 183.823,26 42.719,32 - - - - 387.789,27 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

(ΑΡΘΡ.9 ΠΑΡ.4. Ν.2085/92) 

149.997,05 377.656,93 385.307,68 235.221,87 605.785,62 62.905,64 - 1.816.874,79 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ, ΦΩΤ/ΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
163.073,88 189.475,62 43.675,99 28.483,30 71.613,17 60.124,35 54.006,58 610.452,89 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 251.278,51 284.215,41 230.347,47 185.065,22 98.451,67 95.461,64 90.255,85 1.235.075,77 

ΔΙΠΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ & ΑΠΟΖΗΜ. ΜΕΤΑΠΤΥΧ. 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
252.995,99 335.210,94 177.931,17 169.698,78 361.339,98 258.951,91 249.744,42 1.805.873,19 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 466.818,03 288.107,06 81.703,34 62.854,98 111.666,67 89.482,70 34.391,93 1.135.024,71 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ- Μ.Μ. & 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
370.080,71 461.148,34 79.547,43 104.417,74 275.953,22 275.634,88 265.951,19 1.832.733,51 

ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ 1.011.925,36 1.085.636,41 6.409.913,99 5.637.579,17 2.648.153,66 2.079.586,97 1.199.839,52 20.072.635,08 

ΣΥΝΟΛΑ 14.987.270,39 17.012.950,75 19.614.193,58 21.763.521,91 16.664.602,99 12.090.924,27 11.439.025,03 113.572.488,92 
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Πίνακας ΙΙΙ.4. Τμήμα Προμηθειών 

 

 
Τ= 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 

Αριθμός υπαλλήλων 7 9 10 8 8 

Αριθμός διαγωνισμών 30 26 32 38 34 

Κατανομή 

ανά τύπο 

διαγωνισμού
* 

 

Διεθνής 9 11 12 14 5 

Ανοικτός 2 - - - 3 

Με 

διαπραγμάτευση 
 2 8 2 3 

Πρόχειρος 19 13 12 22 23 

Ύψος διαγωνισμών (€) 10.432.686 10.343.050 17.768.000 13.525.000 7.215.500 

Κατανομή 

ανά τύπο 

διαγωνισμού* 

 

Διεθνής 9.613.000 8.563.000 14.110.000 11.695.000 4.835.000 

Ανοικτός 152.686    206.500 

Με 

διαπραγμάτευση 
 1.375.450 3.176.000 1.463.000 1.936.000 

Πρόχειρος 667.000 404.600 482.000 367.000 238.000 

Βαθμός χρήσης πληροφορικής
1
 Μ Μ Μ Χ Χ 

Τήρηση μητρώου παγίων
2
 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Τήρηση αποθήκης 

παρακολούθησης αναλωσίμων
2
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

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

 

 

 

  

                                                 
1
 Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 

2
 ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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Πίνακας ΙΙΙ.5. Τεχνική Υπηρεσία 
 

 Τ= 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 

Αριθμός υπαλλήλων 31 34 32 35 39 

Αριθμός έργων 12 17 17 22 26 

Ύψος έργων σε € 3.616.261 3.918.084 4.250.980 580.889 2.398.097 

Κατανομή ανά τύπο έργου* 

 

 

 

 

Νέα Έργα, 

Συντηρήσεις 

Νέα Έργα, 

Συντηρήσεις 

Νέα Έργα, 

Συντηρήσεις 

Νέα Έργα, 

Συντηρήσεις 

Νέα Έργα, 

Συντηρήσεις 

Βαθμός χρήσης 

πληροφορικής
1
 

M M M M M 

Έκταση εγκαταστάσεων σε μ
2
 197.530,00 197.530,00 195.007,00 195.007,00 195.007,00 

Χωρική κατανομή 

εγκαταστάσεων του 

ιδρύματος 

Κομοτηνή: 

98.101 

Κομοτηνή: 

98.101 

Κομοτηνή: 

98.101 

Κομοτηνή: 

98.101 

Κομοτηνή: 

98.101 

Ξάνθη: 56.726 Ξάνθη: 56.726 Ξάνθη: 54.203 Ξάνθη: 54.203 Ξάνθη: 54.203 

Αλεξ/πολη: 

33.686 

Αλεξ/πολη: 

33.686 

Αλεξ/πολη: 

33.686 

Αλεξ/πολη: 

33.686 

Αλεξ/πολη: 

33.686 

Ορεστιάδα: 

9.017 

Ορεστιάδα: 

9.017 

Ορεστιάδα: 

9.017 

Ορεστιάδα: 

9.017 

Ορεστιάδα: 

9.017 

Κατανομή εγκαταστάσεων 

ανά τύπο (μ
2
): 

 

Γραφεία 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 

Εργαστήρια 19.983 19.983 17.460 17.460 17.460 

Διδακτήρια 22.653 22.653 22.653 22.653 22.653 

Άλλα 137.894 137.894 137.894 137.894 137.894 

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

 

Σχόλια: Στην κατανομή εγκαταστάσεων στην υποκατηγορία "Άλλα" περιλαμβάνονται 

κοινόχρηστοι χώροι, φοιτητικές εστίες, βιβλιοθήκες, αμφιθέατρα, γυμναστήρια, 

κολυμβητήριο, βιολογικοί καθαρισμοί, κινηματογράφοι, κλπ. 

 

 

                                                 
1
 Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 
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Πίνακας ΙΙΙ.6.i. Πληροφορική Υποδομή (Τμήματα) 

 

 Τ= 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 

Αριθμός σταθμών 

εργασίας στο ίδρυμα 
1116 1093 1071 1045 1050 

Χωρική κατανομή :  

Γραφεία 572 551 546 537 528 

Εργαστήρια 588 574 547 528 538 

Άλλα 84 85 80 80 81 

Αριθμός εργαστηρίων 

PC 
22 22 22 21 21 

Μέγεθος εργαστηρίων 

PC (θέσεις εργασίας) 
480 473 463 434 434 

Αριθμός κεντρικών 

υπολογιστών 
27 27 27 27 26 

 

Σχόλια: • ΤΓΦΠΠΧ: έτος κτήσης πληροφοριακής υποδομής 2009. 

• ΤΕΦΑΑ: Στο μέγεθος των εργαστηρίων ΗΥ εμφανίζονται οι εγκατεστημένοι υπολογιστές που αντιστοιχούν σε 

θέση εργασίας και οι υπολογιστές αυτοί δεν αθροίζονται στους υπολογιστές των άλλων εργαστηρίων. 

• ΤΕΕΠΗ: Σχετικά με τον αριθμό των εργαστηρίων Η/Υ  αφορά: Ι. Θεσμοθετημένο Εργαστήριο Πληροφορικής 

(20) θέσεις εργασίας & ΙΙ. Αίθουσα Η/Υ για προσωπική χρήση από τους φοιτητές  (10) θέσεις Εργασίας. 

• Εργαστήριο Πληροφορικής Τμήματος Νομικής: Η πληροφοριακή υποδομή αποκτήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 

2003-2004.  

•Δεν περιλαμβάνονται καταγραφές πληροφοριακής υποδομής των εργαστηρίων του Τμήματος Ιατρικής 
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Πίνακας ΙΙΙ.6.ii. Πληροφορική Υποδομή (Τμήματα και Κοσμητείες) 

 

 Τ= 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 

Αριθμός σταθμών 

εργασίας στο ίδρυμα 
1219 1182 1146 1113 1117 

Χωρική κατανομή :  

Γραφεία 613 587 577 566 556 

Εργαστήρια 619 596 562 541 551 

Άλλα 100 101 94 91 92 

Αριθμός εργαστηρίων 

PC 
23 23 23 22 22 

Μέγεθος εργαστηρίων 

PC (θέσεις εργασίας) 
496 489 479 450 450 

Αριθμός κεντρικών 

υπολογιστών 
29 29 29 29 28 

 

Σχόλια: • Η Κοσμητεία της Νομικής Σχολής άρχισε να λειτουργεί από το 2014.  
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Πίνακας ΙΙΙ.6.iii. Πληροφορική Υποδομή (Υπηρεσίες-ΥΚΚΔ- 

Μηχανοργάνωση) 

 

 Τ= 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 

Αριθμός 

υπαλλήλων 

Διοικητικών 7 7 6 4 2 

Συμβασιούχων-

Εργολάβου 
2 1 1 1 1 

Αριθμός σταθμών εργασίας 

στο τμήμα/υπηρεσία 
25 22 23 22 17 

Χωρική κατανομή :  

Γραφεία 5 4 4 3 3 

Εργαστήρια 11 9 8 8 3 

Αριθμός κεντρικών 

υπολογιστών 
18 19 19 13 13 

Φυσικοί εξυπηρετητές 16 16 16 12 12 

Έτος κτήσης 

(8)2010, 

(2)2009, 

(4)2008, 

(2)2004 

(8)2010, 

(2)2009, 

(4)2008, 

(2)2005 

(8)2010, 

(2)2009, 

(4)2008, 

(2)2006 

(8)2010, 

(4)2008 

(8)2010, 

(4)2008 

Εικονικές μηχανές 16 14 0 0 0 

Έτος δημιουργίας 
(2)2014 

(14)2013 
(14)2013 - - - 

Έτος κτήσης 2008 2008 2008 2008 2008 

Βασικές προσφερόμενες 

υπηρεσίες  
 

Τύπος 
ΟΠΣ 

Γραμματειών 

ΟΠΣ 

Γραμματειών 

ΟΠΣ 

Γραμματειών 

ΟΠΣ 

Γραμματειών 

ΟΠΣ 

Γραμματειών 

Αριθμός Τμημάτων   18 18 20 20 20 

Αριθμός ΜΠΣ Τμημάτων   4 4 4 4 4 

Αριθμός Φοιτητών που 

υποστηρίζονται από το ΟΠΣ 
20.471 20.258 18.946 17.282 15.722 

Τύπος 

ΟΠΣ  

Οικονομικών- 

Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

ΟΠΣ  

Οικονομικών- 

Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

ΟΠΣ  

Οικονομικών

- Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

ΟΠΣ  

Οικονομικών

- Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

ΟΠΣ  

Οικονομικών- 

Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

Αριθμός Υπαλλήλων 15 16 16 11 11 

Τύπος 
Υπηρεσίες 

Δικτύου Τομέα 

Υπηρεσίες 

Δικτύου 

Τομέα 

Υπηρεσίες 

Δικτύου 

Τομέα 

Υπηρεσίες 

Δικτύου 

Τομέα 

Υπηρεσίες 

Δικτύου Τομέα 

 263 155 59 53 34 

Τύπος 
Δικτυακός 

αποθηκευτικός 

χώρος 

Δικτυακός 

αποθηκευτι-

κός χώρος 

Δικτυακός 

αποθηκευτι-

κός χώρος 

Δικτυακός 

αποθηκευτι-

κός χώρος 

Δικτυακός 

αποθηκευτι-κός 

χώρος 

Διαθέσιμη Χωρητικότητα προς 

Υπηρεσίες 
2ΤΒ 1ΤΒ ΜΔΥ ΜΔΥ ΜΔΥ 
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Τύπος 
Διανομή 

Λογισμικού 

Διανομή 

Λογισμικού 

Διανομή 

Λογισμικού 

Διανομή 

Λογισμικού 

Διανομή 

Λογισμικού 

Αριθμός αδειών που 

διανεμήθηκαν 
1001 ΜΔΥ ΜΔΥ ΜΔΥ ΜΔΥ 

Τύπος 
Φιλοξενία 

Ιστοχώρων 

Φιλοξενία 

Ιστοχώρων 
Φιλοξενία 

Ιστοχώρων 
Φιλοξενία 

Ιστοχώρων 
Φιλοξενία 

Ιστοχώρων 

 4 4 3 2 2 

Τύπος 
Τεχνική 

Υποστήριξη 

Τεχνική 

Υποστήριξη 

Τεχνική 

Υποστήριξη 

Τεχνική 

Υποστήριξη 

Τεχνική 

Υποστήριξη 

 ΜΔΣ ΜΔΣ ΜΔΣ ΜΔΣ ΜΔΣ 

Εσωτερικό Δίκτυο:  

Αριθμός θέσεων 5112 5112 5112 5112 5112 

Ταχύτητα 100/1000Mb/s 100/1000Mb/s 100/1000Mb/s 100/1000Mb/s 100/1000Mb/s 

Ασύρματο διαδίκτυο:  

Αριθμός διαμετακομιστών 65 65 32 32 32 

Ταχύτητα 65x24Mb 65x24Mb 65x24Mb 65x24Mb 65x24Mb 

Σύνδεση στο διαδίκτυο 

(ταχύτητα) 
7x1Gb 7x1Gb 7x1Gb 7x1Gb 7x1Gb 

Τηλεφωνικό Δίκτυο  

Αρ. Τηλεφωνικών Κέντρων 13 13 13 13 13 

Αρ. παροχών 1330 1330 1330 1330 1330 

 

Σχόλια: Ο κεντρικός υπολογιστής αφορά τη Δ/νση Διοικητικού με έτος κτήσης το 2008. 
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Πίνακας ΙΙΙ.6.iv. Πληροφορική Υποδομή (Δ.Π.Θ.) 

 

 Τ= 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 

Αριθμός 

υπαλλήλων 

Διοικητικών 7 7 6 4 2 

Συμβασιούχων-

Εργολάβου 
2 1 1 1 1 

Αριθμός σταθμών εργασίας 

στο τμήμα/υπηρεσία 
1244 1204 1169 1135 1134 

Χωρική κατανομή: 5 4 4 3 3 

Γραφεία 624 596 585 574 559 

Εργαστήρια 619 596 562 541 551 

Άλλα 100 101 94 91 92 

Αριθμός εργαστηρίων ΗΥ 23 23 23 22 22 

Μέγεθος εργαστηρίων PC 

(θέσεις εργασίας) 
496 489 479 450 450 

Αριθμός κεντρικών 

υπολογιστών 
47 48 48 42 41 

Φυσικοί εξυπηρετητές 16 16 16 12 12 

Έτος κτήσης 

(8)2010, 

(2)2009, 

(4)2008, 

(2)2004 

(8)2010, 

(2)2009, 

(4)2008, 

(2)2005 

(8)2010, 

(2)2009, 

(4)2008, 

(2)2006 

(8)2010, 

(4)2008 

(8)2010, 

(4)2008 

Εικονικές μηχανές 16 14 0 0 0 

Έτος δημιουργίας 
(2)2014 

(14)2013 
(14)2013 - - - 

Έτος κτήσης 2008 2008 2008 2008 2008 

Βασικές προσφερόμενες 

υπηρεσίες  
 

Τύπος 
ΟΠΣ 

Γραμματειών 

ΟΠΣ 

Γραμματειών 

ΟΠΣ 

Γραμματειών 

ΟΠΣ 

Γραμματειών 

ΟΠΣ 

Γραμματειών 

Αριθμός Τμημάτων   18 18 20 20 20 

Αριθμός ΜΠΣ Τμημάτων   4 4 4 4 4 

Αριθμός Φοιτητών που 

υποστηρίζονται από το ΟΠΣ 
20.471 20.258 18.946 17.282 15.722 

Τύπος 

ΟΠΣ  

Οικονομικών- 

Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

ΟΠΣ  

Οικονομικών- 

Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

ΟΠΣ  

Οικονομικών

- Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

ΟΠΣ  

Οικονομικών

- Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

ΟΠΣ  

Οικονομικών- 

Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

Αριθμός Υπαλλήλων 15 16 16 11 11 

Τύπος 
Υπηρεσίες 

Δικτύου Τομέα 

Υπηρεσίες 

Δικτύου 

Τομέα 

Υπηρεσίες 

Δικτύου 

Τομέα 

Υπηρεσίες 

Δικτύου 

Τομέα 

Υπηρεσίες 

Δικτύου Τομέα 

 263 155 59 53 34 

Τύπος 
 

Δικτυακός 

 

Δικτυακός 

 

Δικτυακός 

 

Δικτυακός 

 

Δικτυακός 
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αποθηκευτικός 

χώρος 

αποθηκευτι-

κός χώρος 

αποθηκευτι-

κός χώρος 

αποθηκευτι-

κός χώρος 

αποθηκευτικός 

χώρος 

Διαθέσιμη Χωρητικότητα προς 

Υπηρεσίες 
2ΤΒ 1ΤΒ ΜΔΥ ΜΔΥ ΜΔΥ 

Τύπος 
Διανομή 

Λογισμικού 

Διανομή 

Λογισμικού 

Διανομή 

Λογισμικού 

Διανομή 

Λογισμικού 

Διανομή 

Λογισμικού 

Αριθμός αδειών που 

διανεμήθηκαν 
1001 ΜΔΥ ΜΔΥ ΜΔΥ ΜΔΥ 

Τύπος 
Φιλοξενία 

Ιστοχώρων 

Φιλοξενία 

Ιστοχώρων 
Φιλοξενία 

Ιστοχώρων 
Φιλοξενία 

Ιστοχώρων 
Φιλοξενία 

Ιστοχώρων 

 4 4 3 2 2 

Τύπος 
Τεχνική 

Υποστήριξη 

Τεχνική 

Υποστήριξη 

Τεχνική 

Υποστήριξη 

Τεχνική 

Υποστήριξη 

Τεχνική 

Υποστήριξη 

 ΜΔΣ ΜΔΣ ΜΔΣ ΜΔΣ ΜΔΣ 

Εσωτερικό Δίκτυο:  

Αριθμός θέσεων 5112 5112 5112 5112 5112 

Ταχύτητα 100/1000Mb/s 100/1000Mb/s 100/1000Mb/s 100/1000Mb/s 100/1000Mb/s 

Ασύρματο διαδίκτυο:  

Αριθμός διαμετακομιστών 65 65 32 32 32 

Ταχύτητα 65x24Mb 65x24Mb 65x24Mb 65x24Mb 65x24Mb 

Σύνδεση στο διαδίκτυο 

(ταχύτητα) 
7x1Gb 7x1Gb 7x1Gb 7x1Gb 7x1Gb 

Τηλεφωνικό Δίκτυο  

Αρ. Τηλεφωνικών Κέντρων 13 13 13 13 13 

Αρ. παροχών 1330 1330 1330 1330 1330 

 

Σχόλια: Από τους παραπάνω Διοικητικούς υπαλλήλους είχαν παράλληλη απασχόληση και σε 

άλλη μονάδα οι εξής: 

Έτος:   2014, 2013, 2012 2011 2010 

Αριθμός Υπαλλήλων:  4  4  3  2  

ΜΔΣ: Μη Διαθέσιμα Στοιχεία 

ΜΔΥ: Μη Διαθέσιμη Υπηρεσία 

ΜΠΣ: Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 
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Πίνακας ΙΙΙ.7. Βιβλιοθήκη 
 

 
Τ= 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 

Αριθμός υπαλλήλων 27 28 28 30 31 

Αριθμός τόμων βιβλίων 213.379 205.421 196.695 192.295 186.902 

Αριθμός τόμων περιοδικών 

(δεμένοι ή πλήρεις άδετοι) 
92.511 91.904 90.812 89.821 89.656 

Αριθμός τίτλων έντυπων 

περιοδικών 
5.183 5.160 5.086 5.034 5.011 

Τρέχουσες έντυπες συνδρομές 

περιοδικών εκδόσεων 
57 54 64 61 135 

Αριθμός τοπικών βάσεων 

δεδομένων και βάσεων 

δεδομένων πλήρους κειμένου, 

ηλεκτρονικών περιοδικών και 

βιβλίων 

42 33 33 34 3 

Πολυμεσικό υλικό 1.309 1.297 1.283 1.281 1.213 

Άλλες 

συλλογές: 

Ψηφιοποιημένες 

συλλογές 
402 402 402 380 380 

Έντυπες ειδικές 

συλλογές (βιβλίων 

ή και περιοδικών) 

- - - - - 

Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής και 

Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών 

& Οικονομικών Επιστημών 

(Κομοτηνή) 

Συλλογή ΚΕΤ 

(Κέντρο 

Ευρωπαϊκής 

Τεκμηρίωσης) 

Συλλογή ΚΕΤ 

(Κέντρο 

Ευρωπαϊκής 

Τεκμηρίωσης) 

Συλλογή ΚΕΤ 

(Κέντρο 

Ευρωπαϊκής 

Τεκμηρίωσης) 

Συλλογή ΚΕΤ 

(Κέντρο 

Ευρωπαϊκής 

Τεκμηρίωσης) 

Συλλογή ΚΕΤ 

(Κέντρο 

Ευρωπαϊκής 

Τεκμηρίωσης) 

Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών 

Υγείας (Αλεξανδρούπολη) 

Κλειστή 

συλλογή 

Ζαριφείου 

Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας με 

περίπου 3.000 

τόμους 

Κλειστή 

συλλογή 

Ζαριφείου 

Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας με 

περίπου 3.000 

τόμους 

Κλειστή 

συλλογή 

Ζαριφείου 

Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας με 

περίπου 3.000 

τόμους 

Κλειστή 

συλλογή 

Ζαριφείου 

Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας με 

περίπου 3.000 

τόμους 

Κλειστή 

συλλογή 

Ζαριφείου 

Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας με 

περίπου 3.000 

τόμους 

Τύπος 

πρόσβασης 

στο υλικό 

(ελεύθερη 

ή μη) 

Βιβλιοθήκη 

Νομικής Σχολής και 

Σχολής 

Κοινωνικών, 

Πολιτικών & 

Οικονομικών 

Επιστημών 

(Κομοτηνή) 

Ελεύθερη Ελεύθερη Ελεύθερη Ελεύθερη Ελεύθερη 

Βιβλιοθήκη Σχολής 

Φυσικής Αγωγής & 

Αθλητισμού 

(Κομοτηνή) 

Ελεύθερη Ελεύθερη Ελεύθερη Ελεύθερη Ελεύθερη 

Βιβλιοθήκη 

Τμήματος ΓΦΠΠΧ 

(Κομοτηνή) 

Κλειστή με 

πρόσβαση 

μόνο στο 

αναγνωστήριο 

Κλειστή με 

πρόσβαση 

μόνο στο 

αναγνω-

στήριο 

Κλειστή με 

πρόσβαση 

μόνο στο 

αναγνω-

στήριο 

Κλειστή με 

πρόσβαση 

μόνο στο 

αναγνω-

στήριο 

Κλειστή με 

πρόσβαση 

μόνο στο 

αναγνω-

στήριο 

Βιβλιοθήκη ΤΕΦ 

(Κομοτηνή) 
Ελεύθερη Ελεύθερη Ελεύθερη Ελεύθερη Ελεύθερη 
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Βιβλιοθήκη ΤΙΕ 

(Κομοτηνή) 
Κλειστή Κλειστή Κλειστή Κλειστή Κλειστή 

Βιβλιοθήκη 

Πολυτεχνικής 

Σχολής (Ξάνθη) 

Κλειστή Κλειστή Κλειστή Κλειστή Κλειστή 

Βιβλιοθήκη Σχολής  

Επιστημών Αγωγής 

(Αλεξανδρούπολη) 

Ελεύθερη Ελεύθερη Ελεύθερη Ελεύθερη Ελεύθερη 

Βιβλιοθήκη Σχολής 

Επιστημών Υγείας 

(Αλεξανδρούπολη) 

Ελεύθερη Ελεύθερη Ελεύθερη Ελεύθερη Ελεύθερη 

Βιβλιοθήκη Σχολής 

Επιστημών 

Γεωπονίας & 

Δασολογίας 

(Ορεστιάδα) 

Κλειστή Κλειστή Κλειστή Κλειστή Κλειστή 

Χωροθέτηση Βιβλιοθήκης 

(ενιαία ή μή) 

Μη ενιαία 

(Κεντρική 

Βιβλιοθήκη + 9 

Βιβλιοθήκες 

Τμημάτων ή 

Σχολών 

Μη ενιαία 

(Κεντρική 

Βιβλιοθήκη + 

9 Βιβλιοθήκες 

Τμημάτων ή 

Σχολών 

Μη ενιαία 

(Κεντρική 

Βιβλιοθήκη + 

9 Βιβλιοθήκες 

Τμημάτων ή 

Σχολών 

Μη ενιαία 

(Κεντρική 

Βιβλιοθήκη + 

9 Βιβλιοθήκες 

Τμημάτων ή 

Σχολών 

Μη ενιαία 

(Κεντρική 

Βιβλιοθήκη + 

9 Βιβλιοθήκες 

Τμημάτων ή 

Σχολών 

Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής και 

Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών 

& Οικονομικών Επιστημών 

(Κομοτηνή) 

Ενιαία σε 2 

επίπεδα 

Ενιαία σε 2 

επίπεδα 

Ενιαία σε 2 

επίπεδα 

Ενιαία σε 2 

επίπεδα 

Ενιαία σε 2 

επίπεδα 

Βιβλιοθήκη Σχολής Φυσικής 

Αγωγής & Αθλητισμού 

(Κομοτηνή) 

Ενιαία Ενιαία Ενιαία Ενιαία Ενιαία 

Βιβλιοθήκη Τμήματος ΓΦΠΠΧ 

(Κομοτηνή) 
Ενιαία Ενιαία Ενιαία Ενιαία Ενιαία 

Βιβλιοθήκη ΤΕΦ (Κομοτηνή) Μη ενιαία Μη ενιαία Μη ενιαία Μη ενιαία Μη ενιαία 

Βιβλιοθήκη ΤΙΕ (Κομοτηνή) Ενιαία Ενιαία Ενιαία Ενιαία Ενιαία 

Βιβλιοθήκη Πολυτεχνικής Σχολής 

(Ξάνθη) 
Μη ενιαία Μη ενιαία Μη ενιαία Μη ενιαία Μη ενιαία 

Βιβλιοθήκη Σχολής  Επιστημών 

Αγωγής (Αλεξανδρούπολη) 
Ενιαία Ενιαία Ενιαία Ενιαία Ενιαία 

Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών 

Υγείας (Αλεξανδρούπολη) 
Ενιαία Ενιαία Ενιαία Ενιαία Ενιαία 

Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών 

Γεωπονίας & Δασολογίας 

(Ορεστιάδα) 

Μη ενιαία Μη ενιαία Μη ενιαία Μη ενιαία Μη ενιαία 

Ύπαρξη αναγνωστηρίου
1
 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Μέγεθος 

αναγνω-

στηρίου 

(σε μ
2
) 

Βιβλιοθήκη 

Νομικής Σχολής και 

Σχολής 

Κοινωνικών, 

Πολιτικών & 

Οικονομικών 

Επιστημών 

104 τ.μ. σε 

ξεχωριστό 

χώρο + 76 τ.μ. 

εντός της 

βιβλιοθήκης 

104 τ.μ. σε 

ξεχωριστό 

χώρο + 76 

τ.μ. εντός της 

βιβλιοθήκης 

104 τ.μ. σε 

ξεχωριστό 

χώρο + 76 τ.μ. 

εντός της 

βιβλιοθήκης 

104 τ.μ. σε 

ξεχωριστό 

χώρο + 76 τ.μ. 

εντός της 

βιβλιοθήκης 

104 τ.μ. σε 

ξεχωριστό 

χώρο + 76 τ.μ. 

εντός της 

βιβλιοθήκης 

                                                 
1
 ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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(Κομοτηνή) 

Βιβλιοθήκη Σχολής 

Φυσικής Αγωγής & 

Αθλητισμού 

(Κομοτηνή) 

600 600 600 600 600 

Βιβλιοθήκη 

Τμήματος ΓΦΠΠΧ 

(Κομοτηνή) 

56 56 56 56 56 

Βιβλιοθήκη ΤΕΦ 

(Κομοτηνή) 
64 64 64 64 64 

Βιβλιοθήκη ΤΙΕ 

(Κομοτηνή) 

15 μέσα στο 

χώρο της 

Βιβλιοθήκης 

15 μέσα στο 

χώρο της 

Βιβλιοθήκης 

15 μέσα στο 

χώρο της 

Βιβλιοθήκης 

15 μέσα στο 

χώρο της 

Βιβλιοθήκης 

15 μέσα στο 

χώρο της 

Βιβλιοθήκης 

και 54 

ξεχωριστός 

χώρος που 

έκτοτε χρησι-

μοποιείται ως 

αίθουσα Η/Υ 

Βιβλιοθήκη 

Πολυτεχνικής 

Σχολής (Ξάνθη) 

495,73 495,73 495,73 495,73 495,73 

Βιβλιοθήκη Σχολής  

Επιστημών Αγωγής 

(Αλεξανδρούπολη) 

130 130 130 130 130 

Βιβλιοθήκη Σχολής 

Επιστημών Υγείας 

(Αλεξανδρούπολη) 

600 600 600 600 600 

Βιβλιοθήκη Σχολής 

Επιστημών 

Γεωπονίας & 

Δασολογίας 

(Ορεστιάδα) 

44 44 44 44 44 

Σύνολο 
2.184,73 2.184,73 2.184,73 2.184,73 2.184,73 

Βαθμός χρήσης πληροφορικής
1
 Υ Υ Υ Υ Υ 

Συμμετοχή στο δίκτυο 

Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών
1
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Αριθμός χρηστών Βιβλιοθήκης 

(εγγεγραμμένοι χρήστες στο 

πρόγραμμα μηχανοργάνωσης της 

Κεντρικής Βιβλιοθήκης): 

12.644 12.449 11.661 10.601 9.900 

Δανεισμός 28.229 26.173 21.381 18.562 17.027 

Διαδανεισμός 

Βιβλίων 

Αιτήματα 

διαδανεισμού 

βιβλίων 

χρηστών της 

Βιβλιοθήκης 

που 

διεκπεραιώθη-

καν επιτυχώς 

29 1 10 5 8 

Αιτήματα 
77 121 105 60 78 

                                                 
1
 Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 



151 

 

διαδανεισμού 

βιβλίων άλλων 

Βιβλιοθηκών 

που διεκπερ-

αιώθηκαν 

επιτυχώς 

Διαδανεισμός 

άρθρων 

περιοδικών 

Αιτήματα 

αποστολής 

άρθρων σε 

ηλεκτρονική 

μορφή (ILL) 

που ικανοποιή-

θηκαν για άλλες 

Βιβλιοθήκες 

31 23 19 27 29 

Αιτήματα 

λήψης άρθρων 

σε ηλεκτρονική 

μορφή (ILL) 

που ικανοποιή-

θηκαν για τη 

Βιβλιοθήκη 

10 1 36 101 144 

Αριθμός χρηστών 

αναγνωστηρίου 
ΜΔΣ ΜΔΣ ΜΔΣ ΜΔΣ ΜΔΣ 

Μέση χρήση ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών 
ΜΔΣ ΜΔΣ ΜΔΣ ΜΔΣ ΜΔΣ 

Συνολική ετήσια δαπάνη για την 

βιβλιοθήκη 

124.783,66 107.724,96 98.943,80 160.586,35 79.843,29 

Ετήσια δαπάνη για τον 

εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης 
98.239,14 69.732,01 81.675,50 133.563,74 43.277,90 

 

 

Σχόλια:  

Αριθμός τόμων: Για την καλύτερη αποτύπωση του μεγέθους της συλλογής η ερώτηση χωρίστηκε σε “αριθμός τόμων 

βιβλίων” και σε “αριθμός τόμων περιοδικών (δεμένοι ή πλήρης)”. Για τον αριθμό των τόμων των βιβλίων χρησιμοποιήθηκαν 

στοιχεία που προέρχονται από το πρόγραμμα μηχανοργάνωσης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Συμπεριλαμβάνονται τόμοι 

μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής και της Σχολής Κοινωνικών, 

Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, οι οποίοι πρόκειται να ενταχθούν στο υπό ανάπτυξη Ιδρυματικό Αποθετήριο του 

Πανεπιστημίου, καθώς και τόμοι της ειδικής συλλογής “ΚΕΤ” (Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης), ενώ δεν έχουν εξαιρεθεί 

τόμοι πληροφοριακού υλικού. Να σημειωθεί ότι ο αριθμός των τόμων των βιβλίων συνολικά είναι μεγαλύτερος, διότι 

ορισμένες από τις βιβλιοθήκες δεν έχουν καταχωρήσει το υλικό στο σύνολό του, στον κατάλογο της Κ.Β. Για τον αριθμό 

των τόμων των περιοδικών στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν από τη βάση δεδομένων της ΜΟΔΙΠΑΒ (Μονάδα Διασφάλισης 

Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών). 

 

Τρέχουσες έντυπες συνδρομές περιοδικών εκδόσεων: Δίνεται ως πρόσθετο στοιχείο το οποίο αφορά τον εμπλουτισμό της 

συλλογής των έντυπων περιοδικών εκδόσεων. 

 

Αριθμός τοπικών βάσεων δεδομένων: Προστέθηκε και ο αριθμός τοπικών βάσεων δεδομένων και βάσεων δεδομένων 

πλήρους κειμένου, ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων. Στις συλλογές αυτές δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός που είναι 
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προσβάσιμος μέσω της κοινοπραξίας  Heal-Link (για τα 2013-2014: 19.303, για το έτος 2012: 21.323 μέσω συμβάσεων και 

open access) 

 

Πολυμεσικό υλικό: Ο αριθμός περιλαμβάνει: Βιντεοκασέτες, Κασέτες ήχου, dvd, dvd-rom, cd-rom. 

 

Ψηφιοποιημένες συλλογές: Ο αριθμός περιλαμβάνει 41σπάνια βιβλία της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Ιστορίας και 

Εθνολογίας και 361 μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής και της 

Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών οι οποίες εκπονήθηκαν στο Ίδρυμα. Οι συλλογές αυτές είναι 

αναζητήσιμες από τον OPAC της Κεντρικής βιβλιοθήκης και πρόκειται να ενταχθούν στο υπό ανάπτυξη Ιδρυματικό 

Αποθετήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης 

  

Τύπος πρόσβασης στο υλικό, χωροθέτηση βιβλιοθήκης, ύπαρξη αναγνωστηρίου και μέγεθος αναγνωστηρίου: Για την 

καλύτερη αποτύπωση των χώρων και της πρόσβασης στο υλικό οι ερωτήσεις χωρίστηκαν ανά βιβλιοθήκη τμήματος ή 

σχολής του Δ.Π.Θ.. Φυσικό κτήριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης δεν υφίσταται 

 

Δανεισμός: Στον αριθμό δανεισμών δεν περιλαμβάνονται οι ανανεώσεις και οι δανεισμοί που πραγματοποιούνται από μικρό 

αριθμό βιβλιοθηκών με τον παραδοσιακό τρόπο. 

 

Αριθμός χρηστών αναγνωστηρίου: Δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για το συνολικό αριθμό των χρηστών που 

επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις των βιβλιοθηκών, για μελέτη ή έρευνα, δίχως να δανείζονται βιβλία.  

 

Μέση χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών: Δεν σημειώθηκε μέση τιμή για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες διότι τα διαθέσιμα 

αριθμητικά δεδομένα χρήσης αφορούν μόνο την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας και όχι το σύνολο των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών 

 

Συνολική δαπάνη βιβλιοθήκης: Στις δαπάνες δεν περιλαμβάνεται το κόστος προσωπικού, το οποίο καλύπτεται από την 

ενιαία αρχή πληρωμών, καθώς και το ποσό που διατέθηκε μέσω του «ΕΥΔΟΞΟΣ» για την προμήθεια διδακτικών 

συγγραμμάτων το οποίο καλύπτεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από τη βάση 

δεδομένων της ΜΟΔΙΠΑΒ (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών). 
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Βιβλιοθήκη (συνέχεια) 

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

απόσταση από την Βιβλιοθήκη;  

  

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη, λόγω της μεγάλης γεωγραφικής διασποράς του Πανεπιστημίου στις τέσσερις 

(4)  πόλεις της Θράκης έχει αναπτύξει, εννέα (9) Βιβλιοθήκες σε επίπεδο Σχολών και Τμημάτων (5 

Βιβλιοθήκες στην Κομοτηνή, 1 στην Ξάνθη, 2 στην Αλεξανδρούπολη και 1 στην Ορεστιάδα). Όλες οι 

βιβλιοθήκες λειτουργούν στα κτήρια των οικείων Ακαδημαϊκών Σχολών και Τμημάτων του 

Πανεπιστήμιου, με εξαίρεση τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής 

Επιστήμης η οποία έχει αναπτυχθεί στη Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής και της Σχολής Κοινωνικών, 

Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών η οποία στεγάζεται στο κτήριο της Νομικής Σχολής στην 

Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής σε απόσταση 4 χιλιομέτρων από την πόλη.  

 

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

ταχεία και εύρυθμη πρόσκτηση και κυκλοφορία βιβλίων και περιοδικών; 

 

Οι Βιβλιοθήκες του Ιδρύματος παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών
1
. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

αναγνωστήρια, αναπαραγωγή φωτοτυπιών, σπάνιες και κλειστές συλλογές, υπηρεσίες δανεισμού, 

διαδανεισμού, εκπαίδευσης χρηστών, πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία, και σε 

βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, πληροφόρηση μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Η πρόσκτηση βιβλίων και περιοδικών πραγματοποιείται από τις βιβλιοθήκες των Σχολών 

και Τμημάτων του Ιδρύματος. H εύρυθμη διεκπεραίωση τους είναι κύριο μέλημα των βιβλιοθηκών. Ο 

όγκος όμως των αντικειμένων σχετίζεται με τον προϋπολογισμό του έτους, ο οποίος βαίνει συνεχώς 

μειούμενος. 

 

Προσφέρει το προσωπικό της Βιβλιοθήκης προγράμματα ενημερωτικά, φροντιστήρια, 

ατομική υποστήριξη και άλλες υπηρεσίες ώστε να καλλιεργούνται οι απαραίτητες 

δεξιότητες πρόσβασης στην πληροφόρηση και ικανότητες για εντοπισμό, αποτίμηση και 

ορθή χρήση της γνώσης και της πληροφορίας από όλα τα μέσα, ηλεκτρονικά, έντυπα ή 

άλλα; 

 

Μεγάλο μέρος των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου πραγματοποιεί οργανωμένα επιμορφωτικά 

σεμινάρια των χρηστών τους, είτε σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, είτε με δική τους πρωτοβουλία. 

Το περιεχόμενο των σεμιναρίων επικεντρώνεται στις υπηρεσίες που προσφέρονται τόσο από τις κατά 

τόπους βιβλιοθήκες, όσο και στις υπηρεσίες που παρέχονται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη με 

μεγαλύτερη έμφαση στις ηλεκτρονικές. Προτεραιότητα δίνεται στους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό τη 

δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ του προσωπικού και των χρηστών των Βιβλιοθηκών και 

ζητούμενο την έγκαιρη και ουσιαστική πληροφόρηση. Προσωποποιημένη εκπαίδευση πραγματοποιείται 

από το σύνολο του προσωπικού των βιβλιοθηκών σε καθημερινή βάση όπου και όταν απαιτείται.  

 

Παρέχονται υπηρεσίες ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, προκειμένου 

να υποστηρίζονται οι ανάγκες φοιτητών και εκπαιδευτικών με τρόπο αντάξιο της αποστολής του 

ιδρύματος; 

 

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης1 χαρακτηρίζονται ο ενιαίος δημόσιος κατάλογος2 (OPAC), ο 

ηλεκτρονικός δανεισμός και διαδανεισμός, αλλά και η πρόσβαση σε πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών 

περιοδικών και βιβλίων και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων.  Το Νοέμβριο του 2014 ξεκίνησε η 

δημιουργία Ιδρυματικού Αποθετηρίου. Η ένταξη του Ιδρυματικού αποθετηρίου στο Ε.Π. "Ψηφιακή 

Σύγκλιση"1 του ΕΣΠΑ ως υποέργο 1 «Ανάπτυξη Υπηρεσίας Υποστήριξης & Εμπλουτισμού 

Ιδρυματικού Αποθετηρίου» της Πράξης, «Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» [K.E. 2094 (80801) και MIS 304238], θα προβλέψει τις ροές 

εισόδου της γκρίζας βιβλιογραφίας (επιστημονικές δημοσιεύσεις, εκθέσεις, τεχνικές αναφορές κ.λπ.) 

που παράγονται στο Ίδρυμα και θα δώσει τη δυνατότητα στην ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και σε 
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χρήστες ανά τον κόσμο να προσπελάσουν την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου μας. Επιπλέον 

στο αποθετήριο θα ενταχθούν ψηφιοποιημένα σπάνια βιβλία με σκοπό την διάσωση αξιόλογου υλικού 

έρευνας. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική η Κεντρική βιβλιοθήκη λαμβάνει μέρος σε συνεργατικά 

σχήματα όπως του ΣΕΑΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) του ΕΔΕΤΒ (Εθνικό 

Δίκτυο Επιστημονικών & Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών) και του ΚΕΤ (Κέντρο Ευρωπαϊκής 

Τεκμηρίωσης) προκειμένου να παρέχει στους χρήστες της υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. 

 

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

και τον τρόπο διδασκαλίας τους ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης; 

 

Οι ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης βασίζονται κυρίως στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης και στις ηλεκτρονικές πηγές της “Heal-link”. Μεμονωμένα ορισμένες από τις βιβλιοθήκες 

προσφέρουν βάσεις δεδομένων σε εξειδικευμένες θεματικές περιοχές με σκοπό να καλύψουν τις 

απαιτήσεις του προγράμματος διδασκαλίας του Ακαδημαϊκού Προσωπικού και τις ερευνητικές του 

ανάγκες. 

 

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

τον εμπλουτισμό των συλλογών της; 

 

Ο εμπλουτισμός των συλλογών των Βιβλιοθηκών του Ιδρύματος γίνεται μέσω: 

●  χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό των βιβλιοθηκών 

● δωρεές 

● υπηρεσία  “Εύδοξος”.  

1) Οι βιβλιοθήκες λειτουργούν ως σημεία επιστροφής των ακαδημαϊκών συγγραμμάτων που 

λανθασμένα παρέλαβαν οι φοιτητές.  

2) Οι βιβλιοθήκες προμηθεύονται διδακτικά συγγράμματα σύμφωνα με την κοινή Υπουργική απόφαση 

(αρ. 2 του ΦΕΚ 2377/27/08/2012) που αφορά την ενίσχυση των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 

● μεταπτυχιακά ή άλλα ερευνητικά προγράμματα 

 

Τόσο τα βραχυπρόθεσμα όσο και τα μακροπρόθεσμα σχέδια για τον εμπλουτισμό των συλλογών, το 

σχεδιασμό ή ανασχεδιασμό των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου, εξαρτώνται από τον 

τακτικό προϋπολογισμό του έτους της κάθε βιβλιοθήκης χωριστά. Επιπλέον οι βάσεις δεδομένων της 

HEAL-LINK καθώς και τα βιβλιοθηκονομικά εργαλεία καλύπτονται από τον κωδικό χρηματοδότησης 

της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι υποχρεώνουν τις βιβλιοθήκες να 

δίδουν προτεραιότητα στη συντήρηση του υλικού που υπάρχει ήδη (για παράδειγμα ανανεώσεις 

συνδρομών έντυπων και ηλεκτρονικών, βάσεων δεδομένων κλπ.) και στην υλικοτεχνική υποδομή (για 

παράδειγμα αναλώσιμα κλπ.) και στη συνέχεια να συζητούν για σχεδιασμό, ανανέωση ή 

αναδιοργάνωση υπηρεσιών και εμπλουτισμό συλλογών. Το γεγονός αυτό επιδεινώνει και η έλλειψη 

ενιαίας διοικητικής διαχείρισης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (δεν υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο 

λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών της). Η ενιαία διοικητική διαχείριση θα μπορούσε να 

διευκολύνει την ορθολογική διαχείριση των πιστώσεων. 

 

Ασχολούνται τα μέλη του διδακτικού προσωπικού και άλλοι ενδιαφερόμενοι παράγοντες με την 

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

 

Τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού προτείνουν το υλικό το οποίο θα προμηθευτεί ή 

κάθε βιβλιοθήκη του Ιδρύματος ανάλογα με το τμήμα στο οποίο ανήκουν. Η λήψη απόφασης για την 

κατάργηση συνδρομών (έντυπων ή και ηλεκτρονικών) εξαρτάται αποκλειστικά από την κρίση τους, 

αλλά και από τον προϋπολογισμό των βιβλιοθηκών. 
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Είναι η συλλογή την Βιβλιοθήκης καταλογοποιημένη σύμφωνα με ανεγνωρισμένα βιβλιογραφικά 

σχήματα και συμβάσεις, ώστε να παρέχεται στους χρήστες της, τόσο εντός όσο και εκτός του 

χώρου του ιδρύματος ευχερής πρόσβαση στο διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό, περιλαμβανομένων 

και των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων; 

 

Τα βιβλιογραφικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από το σύνολο των βιβλιοθηκών του Ιδρύματος  

είναι κοινά και οι βιβλιοθηκονομικές πολιτικές ένταξης του υλικού τους στον OPAC της Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης καθορίζονται κεντρικά. Τα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα που ακολουθούνται για την 

επεξεργασία του έντυπου υλικού των βιβλιοθηκών είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένα και 

χρησιμοποιούνται από μεγάλες βιβλιοθήκες παγκοσμίως: 

● Για την καταλογογράφηση χρησιμοποιούνται οι ΑγγλοΑμερικάνικοι Κανόνες 

Καταλογογράφησης (AACR2) και το UNIMARC.  

● Για την Θεματική ευρετηρίαση οι θεματικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του  Κονγκρέσου 

(LCSH) 

● Για την ταξινόμηση οι ταξινομικοί πίνακες της Βιβλιοθήκης του Κονγκρέσου 

Η αναζήτηση πραγματοποιείται μέσω του Συλλογικού Καταλόγου Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών2 ή της 

πύλης πρόσβασης «Ζέφυρος»2, ενώ οι ηλεκτρονικές συλλογές μέσω της ιστοσελίδας της Κ.Β. ή της 

διαδικτυακής πύλης «HEAL-Link». Ειδικά για τις ηλεκτρονικές συλλογές  η πρόσβαση μπορεί να γίνει 

μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (Virtual Private Network – VPN), προσφέροντας σε 

απομακρυσμένους χρήστες, υπηρεσίες πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων της Κ.Β. όλο το 24ωρο.  

 

Είναι όλες οι συμφωνίες συνεργασίας με άλλες βιβλιοθήκες και οργανισμούς επικαιροποιημένες, 

σύμφωνες με την αποστολή του ιδρύματος, και υπόκεινται σε περιοδικές αξιολογήσεις; 

 

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη είναι μέλος του ΣΕΑΒ (Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) 

συμμετέχει και προσφέρει στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα υπηρεσίες του συνδέσμου, όπως πρόσβαση στη 

δικτυακή πύλη Heal-Link, στο σύστημα διαδανεισμού “ΙΡΙΣ”, σε καταλόγους. Μέσω της ΜΟΔΙΠ 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών συμμετέχει στις έρευνες που πραγματοποιούνται τόσο για την αποτύπωση 

των συλλογών και της χρηματοδότησης των Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, όσο και για την αξιολόγηση 

των υπηρεσιών τους. Παράλληλα μεγάλο μέρος των βιβλιοθηκών συνεργάζεται με το Δίκτυο 

Βιβλιοθηκών Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΒΕΤ) του ΕΚΤ προκειμένου να προμηθεύουν ή να 

προμηθεύονται άρθρα περιοδικών για να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες συγκέντρωσης και 

ανανέωσης της γνώσης και της έρευνας της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Τέλος στη Βιβλιοθήκη 

Νομικής Σχολής και Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών λειτουργεί από το 

2000 Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) (ένα από τα 7 Κέντρα που λειτουργούν σε 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα) με στόχο την ενημέρωση του πολίτη σε θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. 

 

Είναι το προσωπικό της Βιβλιοθήκης επαρκές αριθμητικά; Έχει τις απαραίτητες επαγγελματικές 

γνώσεις για να υποστηρίζει την βιβλιογραφική εκπαίδευση των φοιτητών και του εκπαιδευτικού 

προσωπικού, την πρόσβασή τους στις συλλογές, τόσο τις έντυπες όσο και τις ηλεκτρονικές, και σε 

άλλες μορφές πληροφοριακής τεχνολογίας σε όλη τη διάρκεια  λειτουργίας της Βιβλιοθήκης;  

 

Η Κεντρική βιβλιοθήκη συγκροτείται από το προσωπικό των βιβλιοθηκών του Ιδρύματος (δεν 

υφίσταται φυσικός χώρος). Δεδομένα όπως:  

α) η γεωγραφική διασπορά του Πανεπιστημίου, 

β) η λειτουργία των περισσότερων εκ των βιβλιοθηκών με διευρυμένο ωράριο,  

γ) η μείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης ή μετακίνησης υπαλλήλων σε άλλες υπηρεσίες του 

Πανεπιστημίου,  

δ) η απουσία εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού ικανού να διαχειρίζεται τα πληροφοριακά 

συστήματα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης,  

ε) και κυρίως η έλλειψη ενιαίας ιεραρχικής διοικητικής διαχείρισης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης 

προκειμένου να διαχειριστεί με το βέλτιστο τρόπο τους ανθρώπινους πόρους,  
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καθιστούν το προσωπικό ανεπαρκές αριθμητικά. 

Το προσωπικό των βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ. αποτελείται από βιβλιοθηκονόμους με γνώσεις και 

αναπτυγμένες δεξιότητες στο αντικείμενό τους, καθώς και διοικητικούς υπαλλήλους πρόθυμους να 

εργαστούν και να προσφέρουν για την εκπλήρωση της αποστολής της Βιβλιοθήκης. Ορισμένοι 

υπάλληλοι έχουν προχωρήσει σε επιπλέον προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές και όλοι 

προσπαθούν κατά το δυνατόν με τα μέσα -οικονομικά, τεχνικά- να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στο 

χώρο της Βιβλιοθηκονομίας Η πρόσφατη έρευνα “Ικανοποίησης χρηστών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης 

του Δ.Π.Θ.” που πραγματοποιείται από τη Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

(ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.) και σκοπό είχε την αξιολόγηση των υπηρεσιών των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με 

γνώμονα τις απόψεις των χρηστών τους, ανέδειξε υψηλά ποσοστά ικανοποίησης των χρηστών σε ότι 

αφορά την ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα και την ευγένεια του προσωπικού (93-94%).  

 

Σχόλια: 
1
Παράλληλα προβλέπονται να υλοποιηθούν δια της πράξης «Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών 

Πληροφόρησης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δ.Π.Θ.» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, 7 νέες ψηφιακές υπηρεσίες που θα 

προσφέρουν επιστημονική πληροφόρηση στην ακαδημαϊκή κοινότητα στο σύνολο της κοινωνίας. Η 

Πράξη αυτή έχει ενταχθεί τον Απρίλιο του 2011. 

 

2
Τα έτη 2010-2012 λόγω της παρωχημένης υλοποίησης της ιστοσελίδας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και 

της αναζήτησης στον OPAC της, παραβιάστηκε επανειλημμένα το σύστημα. Εξαιτίας τούτου, ανεστάλη 

η λειτουργία της αναζήτησης και η ενημέρωσης της ιστοσελίδας. Έκτοτε, για να εξυπηρετηθούν οι 

απομακρυσμένοι χρήστες στην εύρεση του έντυπου υλικού της Κεντρικής βιβλιοθήκης παραπέμπονται 

σε άλλα συστήματα (ΣΚΕΑΒ, «Ζέφυρος»). Το πρόβλημα αναμένεται να διευθετηθεί από τη συμμετοχή 

τής Κεντρικής Βιβλιοθήκης στο συνεργατικό μοντέλο «Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την 

παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσία» “ILSaS” που θα πραγματοποιηθεί 

στο πλαίσιο της «Ψηφιακής Σύγκλισης». Από πράξη επίσης του ΕΣΠΑ «Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών 

Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» πρόκειται να υλοποιηθεί και η νέα 

ιστοσελίδα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. 
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Πίνακας ΙΙΙ.8. Τμήμα Εκδόσεων  

 

 Τ= 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 

Αριθμός υπαλλήλων 
3 4 5 6 7 

Αριθμός τίτλων - Συνολική 

ποσότητα εκδόσεων 

50 57 55 84 76 

Αριθμός τίτλων –  

Συνολικός όγκος 

παραδόσεων/σημειώσεων 

8.565 8.675 8.571 12.135 11.380 

Βαθμός χρήσης 

πληροφορικής
1
 

Μ Μ Μ Χ Χ 

 

Σχόλια: Τα στοιχεία για τον αριθμό τίτλων-συνολική ποσότητα εκδόσεων  και για  το συνολικό 

όγκο παραδόσεων/σημειώσεων (αντίτυπα) προέρχονται από το αρχείο πληρωμών του Τμήματος 

Εκδόσεων του Δ.Π.Θ. 

 

 

  

                                                 
1
 Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 
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Πίνακας ΙΙΙ.9. Φοιτητική Μέριμνα  

 

 Τ= 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 

Αριθμός υπαλλήλων 
1 1 1 1 1 

Αριθμός σιτιζόμενων 

φοιτητών 

5.325 4.667 5.853 5.672 5.243 

Αριθμός 

στεγαζόμενων 

φοιτητών 

1.519 1.519 1.729 1.754 1.756 

Αριθμός υποτρόφων 
- - - - - 

Προσφερόμενες 

υποτροφίες και 

βραβεία (αριθμός) 

- - - - - 

Βαθμός χρήσης 

πληροφορικής
1
 

Μ Μ Μ Μ Μ 

 

 

 

                                                 
1
 Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 
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Πίνακας ΙΙΙ.10. Γραφείο ΔΑΣΤΑ  
 

 

 Τ= 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 

Αριθμός υπαλλήλων 
1 1 2 3 1 

Τηρείται ενιαία βάση 

συνεργαζόμενων  

φορέων
1
 ; 

NAI NAI NAI NAI NAI 

Τηρείται μητρώο 

αποφοίτων; 

OXI OXI OXI OXI OXI 

Αριθμός 

συνεργαζόμενων φορέων 

41     

Κατανομή φορέων ανά 

τύπο : 

 

Δημόσιο 
12 6 4 2 0 

Ιδιωτικό 
24 10 8 6 0 

Άλλος Φορέας 
5 3 2 1 0 

Βαθμός Χρήσης 

Πληροφορικής
2
 

Υ Υ Υ Υ Υ 

Δραστηριότητα 

Μο.Κ.Ε.
3
 

Υ Υ Υ Υ Υ 

 

Σχόλια: Με 10 Φορείς έχουν υπογραφεί πρωτόκολλα συνεργασίας & με 31 Φορείς  έχει γίνει Δικτύωση. 

Έως 31/12/2014 Υπεγράφησαν Πρωτόκολλα Συνεργασίας με: 

1. ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (17-10-2012) 

2. Γ.Γ. Νέας Γενιάς (5-2-2013) 

3. Επιμελητήριο Δράμας (8-2-2013) 

4. Επιμελητήριο Έβρου (26-2-2013) 

5. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης (27-2-2013) 

6. Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (14-3-2013) 

7. Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Αν Μακ & Θράκης (22-8-2013) 

8. Γραφείο Διασύνδεσης ΑΣΠΑΙΤΕ (15-10-2013) 

9. Δημόσια. Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας (23-11-2013) 

10. ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Πατρών (15-1-2014) 

11. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (17-6-2014) 

12. Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης (12-11-2014) 

13. Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΣΕ (8-12-2014) 

 

 

                                                 
1
 Ναι / Όχι 

2
 Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 

3
 Υ=Υψηλή,  Μ=Μέτρια, Χ=Χαμηλή 
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Πίνακας ΙΙΙ.11. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 
 

 Τ= 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 

Αριθμός υπαλλήλων (μονίμων) 
18 20 20 17 17 

Ύψος προϋπολογισμού (€) 
- - - - - 

Αριθμός έργων 
909 727 730 688 574 

Κατανομή έργων: 
     

με βάση τον προϋπολογισμό (€)             

0-50 000 

50-200 000 

>200 000 

 

625 

183 

101 

 

501 

146 

80 

 

511 

148 

71 

 

506 

135 

47 

 

409 

119 

19 

ανά τύπο  

βασική έρευνα 

εφαρμοσμένη έρευνα 

παροχή υπηρεσιών 

λοιπά 

909 

125 

345 

301 

138 

727 

94 

287 

232 

114 

730 

87 

241 

272 

130 

688 

78 

211 

247 

152 

547 

61 

113 

223 

150 

Ανά τύπο φορέα χρηματοδότησης 

(ΕΕ, Δημόσιο, Ιδιωτικό) 
914 727 730 688 547 

ΕΕ 
214 151 127 86 55 

ΔΗΜΟΣΙΟ 
562 468 502 477 370 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
126 94 86 109 103 

ΑΛΛΟ 
12 14 15 16 19 

Με βάση τον αριθμό των 

απασχολουμένων 

0-10 

10-30 

>30 

909 

 

429 

404 

76 

727 

 

387 

297 

43 

730 

 

375 

304 

51 

688 

 

365 

277 

46 

547 

 

297 

211 

39 

Χρημ. Αποτέλεσμα έτους (€) 20.157.779,71 21.808.102,63 21.870.241,88 21.870.241,88 18.026.725,18 

Αποθεματικό (%)  8.700.309,4 8.700.309,4 7.739.799,54 7.867.039 
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Διαχείριση διαθεσίμων: (%) 

Λειτουργία/Ανάπτυξη/Έρευνα  
300.067,89 295.488,21 246.102,56 176.913,59 107.120,96 

Αριθμός Κέντρων Αριστείας 

στην Έρευνα 
0 0 0 0 0 

Βαθμός χρήσης πληροφορικής
1
 

Υ Υ Υ Μ Μ 

Λογιστικό σχήμα 
Ενιαίο 

Λογιστικό 
    

Τήρηση Μητρώου Παγίων 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Γραφείο Διαμεσολάβησης (€) 
ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 
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Πίνακας ΙΙΙ.12. Τμήμα Διεθνών σχέσεων 
 

 Τ= 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 

Αριθμός υπαλλήλων  
1,5 1,5 2 2 2 

Αριθμός εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων στα οποία 

συμμετέχει το Ίδρυμα (π.χ. 

Erasmus, Tempus) 

1 1 1 1 1 

Ύψος προϋπολογισμού των 

προγραμμάτων 

(επιχορηγήσεις ΙΚΥ, ΕΕ 

κ.ά.) 

399.856,08 406.080,91 387.207,84 315.401,5 316.050,2 

Αριθμός συνεργαζομένων 

ιδρυμάτων/φορέων 

εξωτερικού (Πανεπιστήμια, 

Ερευνητικά Κέντρα κ.ά.) 

131 147 143 141 131 

Αριθμός μετακινούμενων 

φοιτητών (εισερχομένων/ 

εξερχομένων) 

Άγνωστο 

ακόμη 
28 / 143 23 / 127 26 / 107 31 / 80 

Αριθμός μετακινούμενων 

μελών ΔΕΠ/ΕΠ     

(εισερχομένων/ 

εξερχομένων) 

Άγνωστο 

ακόμη 
6/34 18 / 26 14 / 17 14 / 17 

 

Σχόλια:  

1) Από τον τίτλο του Πίνακα αφαιρέθηκε το "Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων" διότι αποτελεί διαφορετική 

εντελώς μονάδα.       

2) Αντί των ημερολογιακών ετών (2010,2011,2012,2013,2014) αναφέρονται τα ακαδημαϊκά έτη 

(2010-11, 2011-12, 2012-13 και 2013-14) διότι με αυτό τον τρόπο είναι οργανωμένη η διαχείριση του 

προγράμματος Erasmus και οι κινητικότητες φοιτητών και προσωπικού. 
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Πίνακας ΙΙΙ.13. Ξένες Γλώσσες 
 

 Τ= 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 

Αριθμός υπαλλήλων - - - - - 

Αριθμός διδασκάλων  20 20 20 - - 

Αριθμός 

προσφερόμενων 

μαθημάτων 

8 8 8 - - 

Αριθμός Ξένων 

Γλωσσών. Διευκρινίστε 

ποιες από αυτές 

προσφέρονται τακτικά και 

ποιες μόνο περιστασιακά  

Αγγλικά 

Γαλλικά 

Γερμανικά 

Ιταλικά 

Ρουμάνικα 

Βουλγάρικα 

Ρώσικα 

Τούρκικα 

Αγγλικά 

Γαλλικά 

Γερμανικά 

Ιταλικά 

Ρουμάνικα 

Βουλγάρικα 

Ρώσικα 

Τούρκικα 

Αγγλικά 

Γαλλικά 

Γερμανικά 

Ιταλικά 

Ρουμάνικα 

Βουλγάρικα 

Ρώσικα 

Τούρκικα 

- - 

Πόσες και ποιες από 

αυτές προσφέρονται 

δωρεάν 

 

ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ 

Διαθέσιμοι χώροι 

εκπαίδευσης 

(Αίθουσες) 

ΓΦΠΠΧ: 8  

ΜΒ: 1 

Δ: 3 

ΜΠ: 3 

ΠΤΔΕ: 1 

ΤΕΦΑΑ: 1 

ΤΕΕΠΗ: 1 (30 

Θέσεων) 

Ι: 2 

ΑΑ: 3 

ΗΜΜΥ: 1 

Ν: 1 

ΙΕ: 4 

ΓΦΠΠΧ: 8  

ΜΒ: 1 

Δ: 3 

ΜΠ: 3 

ΠΤΔΕ: 1 

ΤΕΦΑΑ:1 

ΤΕΕΠΗ: 1 (30 

Θέσεων) 

Ι: 2 

ΑΑ: 3  

ΗΜΜΥ: 1 

Ν: 1 

ΙΕ: 4 

ΓΦΠΠΧ: 8  

ΠΜ: 1 (100 

Θέσεων) 

ΜΒ: 1 

Δ: 3  

ΜΠ: 3 

ΠΤΔΕ: 1 

ΤΕΦΑΑ:1 

ΤΕΕΠΗ: 1 (30 

Θέσεων) 

Ι: 2 

ΑΑ: 3 

ΗΜΜΥ: 1 

Ν: 1 

ΙΕ: 4 

ΓΦΠΠΧ: 8  

ΠΜ: 1 (100 

Θέσεων)  

ΜΒ: 1 

Δ: 3 

ΜΠ: 3 

ΠΤΔΕ: 1 

ΤΕΦΑΑ:1 

ΤΕΕΠΗ: 1 (30 

Θέσεων) 

Ι: 2 

ΑΑ: 3 

ΗΜΜΥ: 1 

Ν: 1 

ΙΕ: 4 

ΓΦΠΠΧ: 8  

ΠΜ: 1 (100 

Θέσεων)  

ΜΒ: 1 

Δ: 3 

ΜΠ: 3 

ΠΤΔΕ: 1 

ΤΕΦΑΑ:1 

ΤΕΕΠΗ: 1 (30 

Θέσεων) 

Ι: 2 

ΑΑ: 3 

ΗΜΜΥ: 1 

Ν: 1 

ΙΕ: 4 

Κατανομή φοιτητών  

ανά Γλώσσα 

 

 

 

 

 

ΡΟ: 44  

Β: 61 

Τ: 329 

ΡΩ: 457 

Α: 1.945 

 ΓΑ: 320  

 ΓΕΡ: 46 

 ΙΤ: 524 

ΡΟ: 38 

Β: 62 

Τ: 332 

ΡΩ: 417 

Α: 2.231 

 ΓΑ: 272 

ΓΕΡ: 36 

ΙΤ: 235 

ΡΟ: 40 

Β: 65 

Τ: 318 

ΡΩ: 415 

Α: 3.310 

ΓΑ: 137 

ΓΕΡ: 50 

ΙΤ: 550 

ΡΟ: 44 

Β: 73  

Τ: 300 

ΡΩ: 446 

Α: 3.730 

ΓΑ: 128 

ΓΕΡ: 87 

ΙΤ: 593 

ΡΟ: 37 

Β: 55  

Τ: 243  

ΡΩ: 370  

Α: 3.362 

ΓΑ: 225 

ΓΕΡ: 133 

ΙΤ: 742 
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ανά Τμήμα ΓΦΠΠΧ: 891 

ΠΜ:0 

ΜΒ: 90 

Δ:144 

ΜΠ:113 

ΠΤΔΕ:56 

ΤΕΦΑΑ: 410 

ΤΕΕΠΗ:154 

Ι: 255 

ΑΑ: 302 

ΗΜΜΥ: 93 

Ν: 475 

ΙΕ: 752 

ΓΦΠΠΧ: 849 

ΠΜ:0 

ΜΒ:91 

Δ:139 

ΜΠ:102 

ΠΤΔΕ:142 

ΤΕΦΑΑ: 698 

ΤΕΕΠΗ:171 

Ι: 270 

ΑΑ: 256 

ΗΜΜΥ: 59 

Ν: 388 

ΙΕ: 758 

ΓΦΠΠΧ: 838 

ΠΜ:106 

ΜΒ:80 

Δ:189 

ΜΠ:98 

ΠΤΔΕ:180 

ΤΕΦΑΑ: 1.593 

ΤΕΕΠΗ:176 

Ι: 247 

ΑΑ: 195  

ΗΜΜΥ: 137 

Ν: 475 

ΙΕ: 912 

ΓΦΠΠΧ:863 

ΠΜ:135 

ΜΒ:86 

Δ:203  

ΜΠ:85 

ΠΤΔΕ:541 

ΤΕΦΑΑ:1.814 

ΤΕΕΠΗ:178 

Ι: 260 

ΑΑ: 280 

ΗΜΜΥ: 132 

Ν:  

ΙΕ: 824 

ΓΦΠΠΧ: 705 

ΠΜ:133 

ΜΒ:89 

Δ:145 

ΜΠ:83 

ΠΤΔΕ:985 

ΤΕΦΑΑ: 1.664 

ΤΕΕΠΗ:146 

Ι: 240 

ΑΑ: 121  

ΗΜΜΥ: 114 

Ν:  

ΙΕ: 742 

Βαθμός χρήσης 

πληροφορικής
1
 

Μ Μ Μ Μ Μ 

 

Σχόλια:  

 

 

 

 
 

  

                                                 
1
 Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 
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Πίνακας ΙΙΙ.14. Γυμναστήριο  

 

 Τ= 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 

Αριθμός υπαλλήλων 
0 0 0 0 0 

Αριθμός διδασκάλων  
3 3 3 3 3 

Αριθμός προσφερόμενων 

προγραμμάτων 
3 3 3 3 3 

Διαθέσιμοι χώροι 
5 5 5 5 5 

Χαρακτηρισμός (π.χ. γήπεδο) 
Κλειστή 

αίθουσα 

Κλειστή 

αίθουσα 

Κλειστή 

αίθουσα 

Κλειστή 

αίθουσα 

Κλειστή 

αίθουσα 

έκταση 6.515 τ.μ. 6.515 τ.μ. 6.515 τ.μ. 6.515 τ.μ. 6.515 τ.μ. 

εξοπλισμός Αθλητικός 

εξοπλισμός 

ομαδικών 

αθλημάτων, 

πάλης, 

μηχανήματα 

αντίστασης, 

ελεύθερα βάρη, 

εξοπλισμός 

αερόμπικ 

Αθλητικός 

εξοπλισμός 

ομαδικών 

αθλημάτων, 

πάλης, 

μηχανήματα 

αντίστασης, 

ελεύθερα 

βάρη, 

εξοπλισμός 

αερόμπικ 

Αθλητικός 

εξοπλισμός 

ομαδικών 

αθλημάτων, 

πάλης, 

μηχανήματα 

αντίστασης, 

ελεύθερα 

βάρη, 

εξοπλισμός 

αερόμπικ 

Αθλητικός 

εξοπλισμός 

ομαδικών 

αθλημάτων, 

πάλης, 

μηχανήματα 

αντίστασης, 

ελεύθερα 

βάρη, 

εξοπλισμός 

αερόμπικ 

Αθλητικός 

εξοπλισμός 

ομαδικών 

αθλημάτων, 

πάλης, 

μηχανήματα 

αντίστασης, 

ελεύθερα 

βάρη, 

εξοπλισμός 

αερόμπικ 

Χωροθέτηση  

(πού βρίσκεται) 

Ανατολικά του 

κεντρικού 

συγκροτήματος 

του Τ.Ε.Φ.Α.Α. 

Ανατολικά 

του 

κεντρικού 

συγκροτήμα

τος του 

Τ.Ε.Φ.Α.Α. 

Ανατολικά 

του 

κεντρικού 

συγκροτήμα

τος του 

Τ.Ε.Φ.Α.Α. 

Ανατολικά 

του 

κεντρικού 

συγκροτήμα

τος του 

Τ.Ε.Φ.Α.Α. 

Ανατολικά 

του 

κεντρικού 

συγκροτήμα

τος του 

Τ.Ε.Φ.Α.Α. 

 

Σχόλια: Το Ίδρυμα βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, στην 

κατεύθυνση της αξιοποίησης του για αύξηση των εισροών μέσω προσφοράς περισσότερων 

προγραμμάτων προς φοιτητές και πολίτες της ευρύτερης περιοχής 
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Πίνακας ΙΙΙ.15. Κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες 

 
  

 Τ= 2013-

2014 

2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 

Αριθμός υπαλλήλων 
- - - - - 

Αριθμός Αθλητικών Ομίλων 
- - - - - 

Συνολικός αριθμός 

συμμετεχόντων φοιτητών 
- - - - - 

Αριθμός Θεατρικών Ομίλων 
2 2 2 2 2 

Συνολικός αριθμός 

συμμετεχόντων φοιτητών 
50 50 50 50 50 

Αριθμός Μουσικών Ομίλων 
2 2 2 2 2 

Συνολικός αριθμός 

συμμετεχόντων φοιτητών 

20 20 20 20 20 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

Κεντρικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Υπηρεσία Αριθμός 

Διοικητικού 

Προσωπικού 

Αριθμός 

Τεχνικού 

Προσωπικού 

Αριθμός 

Άλλου 

Προσωπικού 

Κονδύλια Τακτικού 

Προϋπολογισμού και ΠΔΕ ανά 

φοιτητή 

A. Διεύθυνση Διοικητικού 1 - -  
Τμήμα Προσωπικού 4 - -  

Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου - 

Αρχείου 
2 1 -  

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 1 - -  
Τμήμα Διοικητικού Ξάνθης 3 - -  

Τμήμα Διοικητικού 

Αλεξανδρούπολης 
1 - -  

B. Διεύθυνση Ακαδημαϊκών 

Θεμάτων 
1 - -  

Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών 

και Φοιτητικής Μέριμνας 
1 - -  

Τμήμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών και Έρευνας 
0 - -  

Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων 

Ξάνθης 
2 - -  

Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων 

Αλεξανδρούπολης 
0 - -  

Γ. Διεύθυνση Οικονομικής 

Διαχείρισης 
1 - -  

Τμήμα Προϋπολογισμού 0 - -  
Τμήμα Δαπανών 4 - -  

Τμήμα Προμηθειών 3 - -  
Τμήμα Μισθοδοσίας 7 - -  

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 

Ξάνθης 
4 - -  

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 

Αλεξανδρούπολης 
1 - -  

Δ. Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης 
0 - -  

Τμήμα Ανάπτυξης 1 - -  
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 2 - -  

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων 0 - -  
Ε. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 1 - -  

Τμήμα Μελετών 4 - -  
Τμήμα Διοικητικής 

Υποστήριξης 
1 - -  

Τμήμα Εκτέλεσης Έργων 3 - -  
Τμήμα Συντήρησης 2 - -  

Τμήμα Τεχνικών Έργων Ξάνθης 9 3 -  
Τμήμα Τεχνικών Έργων 

Αλεξανδρούπολης 
6 - -  

ΣΤ. Διεύθυνση 

Μηχανοργάνωσης 
1 - -  

Τμήμα Λειτουργίας και 

Συντήρησης Υπολογιστικών 

Συστημάτων 
1 - -  

Τμήμα Μηχανογράφησης 1 - -  
Τμήμα Γραμματείας 1 - -  

Υπολογιστικό Κέντρο 

Διαχείρισης Δικτύων Δ.Π.Θ. 
6 - -  

Αυτοτελές Γραφείο 

Μηχανοργάνωσης 
1 - -  
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Αλεξανδρούπολης 

Αυτοτελές Γραφείο 

Μηχανοργάνωσης Ορεστιάδας 
- - -  

Αυτοτελές Τμήμα Εκδόσεων 

(Τυπογραφείο) 
3 - -  

Γραμματεία Συγκλήτου 3 - -  
Γραμματεία Συμβουλίου 

Διοίκησης 
2 - -  

Γραμματεία Νομικής Υπηρεσίας  2 - -  
Γραμματεία Ειδικού 

Λογαριασμού Έρευνας 
19 - -  

Γραφείο Πρυτανείας 0 - -  
Γραφείο Κίνησης Αυτοκινήτων - 3 -  
Δομή Απασχόλησης και 

Σταδιοδρομίας Φοιτητών 
1 - -  

Εταιρεία Αξιοποίησης και 

Διαχείρισης Περιουσίας Δ.Π.Θ. 
0 - -  

Γραφείο Μισθώσεων  - -  
Υπηρεσία Δημοσιευμάτων  - -  
Φοιτητικές Εστίες  Κομοτηνής 12 - -  
Φοιτητικές Εστίες  Ξάνθης 6 - -  

 

 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ-ΣΧΟΛΩΝ 

Υπηρεσία Αριθμός 

Διοικητικού 

Προσωπικού 

Αριθμός 

Τεχνικού 

Προσωπικού 

Αριθμός 

Άλλου 

Προσωπικού 

Κονδύλια Τακτικού 

Προϋπολογισμού και ΠΔΕ ανά 

φοιτητή 

Α. Γραμματεία Σχολής 

Επιστημών Υγείας 

(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 
0 - -  

Τμήμα Ιατρικής  ( Ν.641/77), 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
7 3 -  

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας 

και Γενετικής (Π.Δ. 208/99) 

ΑΛΕΞ/ΛΗ 
5 - -  

Β. Γραμματεία Σχολής 

Επιστημών Αγωγής 

(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 
2 - -  

Παιδαγωγικό Τμ. Δημοτικής 

Εκπ. (Ν.1268/82 άρθρο 46), 

ΑΛΕΞ/Η 
3 1 -  

Τμήμα Επιστημών της 

Εκπαίδευσης στην 

Προσχολική Ηλικία (Ν.1268/ 

82 άρθ. 46 – μετονομάστηκε 

με το Π.Δ.139/2002) 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

3 - -  

Γ. Γραμματεία Πολυτεχνικής 

Σχολής (ΞΑΝΘΗ) 
1 1 -  

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

(ιδρυτικό Π.Δ. 375/74), 

ΞΑΝΘΗ 
8 1 -  

Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών (ιδρύθηκε με το 

Π.Δ. 671/75 και 

μετονομάστηκε με το Π.Δ. 

266/93) 

7 - -  

Τμήμα Μηχανικών 

Περιβάλλοντος (ιδρυτικό  Π.Δ. 

365/93), ΞΑΝΘΗ 
6 - -  

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγ. 

και Διοίκησης (Π.Δ. 90/2000) 

ΞΑΝΘΗ 
3 - -  

Τμήμα Αρχιτεκτόνων 4 - -  
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Μηχανικών (Π.Δ. 208/99) 

ΞΑΝΘΗ 

Δ. Γραμματεία Σχολής 

Επιστημών Γεωπονίας και 

Δασολογίας 
0 - -  

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ιδρυτικό Π.Δ. 208/99) 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
5 1 -  

Τμήμα Δασολογίας και Διαχ. 

Περιβαλ. και Φυσ. Πόρων 

(Π.Δ. 208/99) 
3 - -  

Ε. Γραμματεία Νομικής 

Σχολής 
0 - -  

Τμήμα Νομικής (ιδρυτικό Π.Δ. 

374/74), ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
4 - -  

ΣΤ. Γραμματεία Σχολής 

Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού 
0 - -  

Τ.Ε.Φ.Α.Α. (ιδρυτικό Π.Δ. 

465/83), ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
4 - -  

Ζ.Γραμματεία Σχολής 

Κλασικών & Ανθρωπιστικών 

Σπουδών 
0 - -  

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας 

(ιδρυτικό Π.Δ. 

365/93),ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
1 1 -  

Τμήμα Ιστορίας Εθνολογίας 

(ιδρυτικό Π.Δ. 149/90), 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
3 - -  

Τμ. Γλώσ. Φιλολογίας και 

Πολιτισμού Παρευξείνιων 

χωρών (Π.Δ. 90/ 2000), 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

2 - -  

Η. Γραμματεία Σχολής 

Κοινωνικών, Πολιτικών & 

Οικονομικών Επιστημών 
0 - -  

Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης 

και Πολιτικής Επιστήμης 

(ιδρυτικό Π.Δ. 86/2013), 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

4 - -  

Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
4 - -  

 

 
ΣΤΕΓΑΣΗ 

Υπηρεσία Αριθμός 

Διοικητικού 

Προσωπικού 

Αριθμός 

Τεχνικού 

Προσωπικού 

Αριθμός 

Άλλου 

Προσωπικού 

Κονδύλια Τακτικού 

Προϋπολογισμού και 

ΠΔΕ ανά φοιτητή 

Αριθμός 

στεγαζόμενων 

φοιτητών 

Φοιτητική Στέγη     1.519 

 

 
ΣΙΤΙΣΗ 

Υπηρεσία Αριθμός 

Διοικητικού 

Προσωπικού 

Αριθμός 

Τεχνικού 

Προσωπικού 

Αριθμός 

Άλλου 

Προσωπικού 

Κονδύλια Τακτικού 

Προϋπολογισμού και 

ΠΔΕ ανά φοιτητή 

Αριθμός 

σιτιζόμενων 

φοιτητών 
Σίτιση     5.325 

 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

Υπηρεσία Αριθμός 

Διοικητικού 

Προσωπικού 

Αριθμός 

Τεχνικού 

Προσωπικού 

Αριθμός 

Άλλου 

Προσωπικού 

Κονδύλια 

Τακτικού 

Προϋπολογισμ

ού και ΠΔΕ 

ανά φοιτητή 

Συνολικός 

αριθμός 

βιβλίων 

Αριθμός 

βιβλίων στη 

Βιβλιοθήκη 

του 

Ιδρύματος 

ανά 

φοιτητή 

Διεύθυνση  - -    
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Βιβλιοθήκης 

Βιβλιοθήκη 

Πολυτεχνικής 

Σχολής 
5 - -    

Βιβλιοθήκη Σχολής 

Επιστημών Αγωγής 
4 - -    

Βιβλιοθήκη 

Τμημάτων 

Νομικής-

Κοινωνικής 

Διοίκησης- ΔΟΣΑ 

5 - -    

Βιβλιοθήκη 

Ιστορίας 

Εθνολογίας  
2 - -    

Βιβλιοθήκη 

Παρευξεινίων 

Χωρών 
1 - -    

Βιβλιοθήκη 

Τ.ΕΦ.Α.Α 
2 - -    

Βιβλιοθήκη 

Ιατρικής 
3 - -    

Βιβλιοθήκη 

Τμημάτων 

Ορεστιάδας 
3 - -    
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Γενικά σχόλια 

 
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) είναι το τέταρτο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο 

της χώρας και στα 40 χρόνια της λειτουργίας του έχει αναδειχθεί στον σημαντικότερο πόλο 

κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης της Θράκης. Τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί σταδιακά 

σημαντική μείωση της δημόσιας χρηματοδότησης του, η οποία ειδικά για το τρέχον έτος 

(2015) ανέρχεται σε ποσοστό 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.  

Καθώς το Δ.Π.Θ. δεν μπορεί να βασίζεται σε άλλους πόρους, πλην της δημόσιας 

επιχορήγησης, για τη χρηματοδότηση του όπως άλλα κεντρικά ΑΕΙ (κληροδοτήματα, ακίνητη 

περιουσία, κινητές αξίες), έχει φθάσει πλέον σε σημείο αδυναμίας διατήρησης βασικών 

λειτουργιών και δραστηριοτήτων του.  

 

Α. Προσωπικό 

Το σημαντικότερο πρόβλημα του Ιδρύματος όσον αφορά στο προσωπικό, δεν είναι η 

επαγγελματική επάρκεια του διαθέσιμου προσωπικού, αλλά ο σημαντικά μειωμένος αριθμός 

του. Στη συνέχεια αναφέρονται περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω θέμα.  

 
1. Προσωπικό διοικητικής/τεχνικής υποστήριξης 

Το Ίδρυμα σήμερα διαθέτει  240 διοικητικούς υπαλλήλους όλων των κατηγοριών (μόνιμους  & 

ΙΔΑΧ) αριθμός σημαντικά μειωμένος κατά 25% σε σχέση με το 2010 και κατά 5% ακόμη και 

σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (2014). Η σημαντική μείωση του προσωπικού οφείλεται 

σε δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι η αποχώρηση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, 

καθώς το Ίδρυμά μας έχει συμπληρώσει 40 χρόνια ζωής και ως εκ τούτου, σχεδόν το σύνολο 

του προσωπικού που προσλήφθηκε κατά την πρώτη δεκαετία της στελέχωσης του Ιδρύματος 

έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο για συνταξιοδότηση χρόνο απασχόλησης. Ο δεύτερος 

λόγος είναι η μη διενέργεια νέων προσλήψεων κατά την τελευταία πενταετία, λόγω της 

οικονομικής κρίσης. 

Η αποδυνάμωση του διοικητικού μηχανισμού του Ιδρύματος κατά την τελευταία πενταετία 

έχει ως αποτέλεσμα να αναλογεί ένα μέλος του διοικητικό προσωπικού για κάθε 103 φοιτητές, 

όταν στα άλλα μεγάλα ελληνικά ΑΕΙ η αναλογία είναι περίπου 40 φοιτητές ανά διοικητικό 

υπάλληλο και στα περισσότερα ευρωπαϊκά ΑΕΙ 25 φοιτητές ανά διοικητικό υπάλληλο. Το 

μειωμένο διοικητικό προσωπικό αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα για το Ίδρυμα και παρά την 

παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα καθώς έχει 

σοβαρό αντίκτυπο στην ποιότητα εκτός του διοικητικού και του εκπαιδευτικού, ερευνητικού 

και κοινωνικού έργου του Πανεπιστημίου. 

Ειδικότερα, απαιτείται η άμεση ενίσχυση του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος με 

τουλάχιστον 100 νέα μέλη, κυρίως πανεπιστημιακής (ΠΕ)  και τεχνολογικής εκπαίδευσης 

(ΤΕ), από το σύνολο των 260 νέων μελών που απαιτούνται συνολικά για την πλήρη στελέχωση 

των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου μας, σύμφωνα και με την εκτίμηση του 

εξωτερικού εμπειρογνώμονα (TEC S.A.) στον οποίο είχε απευθυνθεί το Υπουργείο για την 

αξιολόγηση των αναγκών σε διοικητικό προσωπικό των πανεπιστημίων της χώρας.  

Με την παραπάνω ενέργεια, θα αναλογούν 67 φοιτητές ανά διοικητικό υπάλληλο του 

Ιδρύματος, αναλογία που αν και συνεχίζει να υπολείπεται σημαντικά τόσο άλλων μεγάλων 

ελληνικών ΑΕΙ όσο και ευρωπαϊκών θα εξασφαλίσει σε ανεκτό βαθμό τη δυνατότητα 

διεκπεραίωσης των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών για την απρόσκοπτη λειτουργία και 

ανάπτυξη του Ιδρύματος.   

 

2. Προσωπικό φύλαξης 

Το Ίδρυμα σήμερα διαθέτει  οκτώ (8) Σχολές και δεκαοχτώ (18) Τμήματα που λειτουργούν 

εντός εννέα (9) χωρικών ενοτήτων (campus) σε τέσσερις (4) πόλεις (Ξάνθη, Κομοτηνή, 
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Αλεξανδρούπολη & Ορεστιάδα). Λόγω της μεγάλης γεωγραφικής διασποράς των μονάδων 

του, το Ίδρυμα έχει σημαντικά αυξημένες απαιτήσεις φύλαξης οι οποίες στο σύνολο τους 

καλύπτονται μέσω συμβάσεων με εξωτερικούς αναδόχους, μετά από δημόσιο διαγωνισμό.  

Για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης του Ιδρύματος έχει εγκριθεί για το έτος 2015 ποσό 

μειωμένο κατά 32,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση 

του προσωπικού που προσλαμβάνεται από τον ανάδοχο για τη φύλαξη. Μέχρι σήμερα η 

μείωση του προσωπικού έχει ανασταλεί λόγω της κατανομής του μεγαλύτερου μέρους της 

σχετικής εγκεκριμένης δαπάνης στο πρώτο εξάμηνο. Καθώς όμως η συνολική εγκεκριμένη 

δαπάνη δεν έχει αυξηθεί μέχρι σήμερα, το υπόλοιπο της εγκεκριμένης δαπάνης για το δεύτερο 

εξάμηνο του 2015, επαρκεί σύμφωνα με τον ανάδοχο μόνο για το 50% του προσωπικού που 

απασχολείται σήμερα. Είναι ευνόητο ότι πέραν από την κοινωνική διάσταση του προβλήματος, 

ανακύπτουν και σοβαρά ζητήματα φύλαξης, ιδιαίτερα μετά το πέρας της θερινής περιόδου, 

καθώς οι απαιτήσεις φύλαξης είναι μεγαλύτερες κατά τη διάρκεια της πλήρους λειτουργίας 

των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος  στο επόμενο χειμερινό εξάμηνο.  

Για την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος απαιτείται η ενίσχυση της δαπάνης για τη 

φύλαξη κατά 265.000 ευρώ (ήτοι κατά 32,7%), η οποία μεταφράζεται σε αύξηση του τακτικού 

προϋπολογισμού του Ιδρύματος κατά 2,4%. Στην αντίθετη περίπτωση, πέραν της σοβαρής 

διαταραχής της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Ιδρύματος, θα απαιτηθεί δραστική μείωση του 

προσωπικού που απασχολεί ο ανάδοχος του έργου της φύλαξης κατά 50%, γεγονός που δεν 

επιθυμεί σε καμία περίπτωση η διοίκηση του Ιδρύματος. 

 

3. Προσωπικό καθαριότητας 

Οι λειτουργικές εγκαταστάσεις του Ιδρύματος (ακαδημαϊκές μονάδες, διοικητικές υπηρεσίες & 

λοιποί εκπαιδευτικοί χώροι) καλύπτουν συνολικά έκταση 197.530 τ.μ. Ο μεγάλος όγκος αλλά 

και η ειδική χρήση αυτών των εγκαταστάσεων για εκπαίδευση και έρευνα δημιουργούν 

αυξημένες απαιτήσεις καθαριότητας οι οποίες στο σύνολο τους καλύπτονται μέσω συμβάσεων 

με εξωτερικούς αναδόχους, μετά από δημόσιο διαγωνισμό.  

Για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του Ιδρύματος έχει εγκριθεί για το έτος 2015 

ποσό μειωμένο κατά 11% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με συνέπεια τη σημαντική 

μείωση των ωρών καθαριότητας (κατά 15%). Ως εκ τούτου, αφιερώνονται σήμερα για τον 

καθαρισμό του συνόλου των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου 170 ώρες καθαριότητας ανά 

ημέρα, δηλαδή 3 δευτ. καθαριότητας ανά τ.μ. εγκαταστάσεων! Επιπλέον, αυτό είχε σαν 

αποτέλεσμα την ανάλογη μείωση των ωρών εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού στις 

2.5 ώρες απασχόλησης ανά ημέρα εργασίας. 

Είναι προφανές ότι πέραν από την κοινωνική διάσταση του θέματος, ανακύπτουν και σοβαρά 

ζητήματα καθαριότητας, ιδιαίτερα μετά το πέρας της θερινής περιόδου. 

Για την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος απαιτείται η ενίσχυση της δαπάνης για την 

καθαριότητα κατά 75.000 ευρώ (ήτοι κατά 11%), η οποία μεταφράζεται σε αύξηση του 

τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος κατά 0,7%.  

 

Β. Υποδομές 

Ιστορικά, το Δ.Π.Θ. αναπτύχτηκε σε τέσσερεις πόλεις χρησιμοποιώντας αρχικά και 

προϋπάρχουσες, μη πανεπιστημιακές υποδομές, χωρίς στα 40 χρόνια λειτουργίας του να έχει 

γίνει εφικτή η ολοκλήρωση των υποδομών όλων των Τμημάτων του. 

Οι υφιστάμενες υποδομές δεν είναι επαρκείς για το μέγεθος του Δ.Π.Θ., αλλά και ενός 

σύγχρονου, με διεθνείς απαιτήσεις πανεπιστημίου. Είναι επίσης αναγκαία σε ορισμένα 

Τμήματα η ποιοτική αναβάθμιση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων, με προτεραιότητα στις 

αίθουσες διδασκαλίας εργαστηρίων και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων, όπου είναι αναγκαία η 

βελτίωση κάθε είδους εγκαταστάσεων (πχ συστημάτων φωτισμού, θέρμανσης και 

κλιματισμού, μονώσεις κλπ), αλλά και κάθε χώρου φοιτητικής μέριμνας. 
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Βασικό πρόβλημα μαζί με την ολοκλήρωση των υποδομών αποτελεί ήδη η συντήρηση τόσο 

του κτιριακού αποθέματος όσο και του εργαστηριακού εξοπλισμού, καθώς και των λοιπών 

ερευνητικών και εκπαιδευτικών μέσων, η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τους 

πενιχρούς πόρους που διατίθενται, κατ’ έτος, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων.  Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των 

υποδομών, ώστε οι ακαδημαϊκές και διοικητικές λειτουργίες να ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις των σύγχρονων, διεθνούς κύρους πανεπιστημίων.  
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IV. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΕΙ 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. (1) 

ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΑΕΙ  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (2013-2014) 175 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 1259 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 666 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 593 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2013-14) 140 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2012-13) 135 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2011-12) 149 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (2013-2014) 

Καθηγητές 
Αναπλ. 

Καθηγητές 

Επίκ. 

Καθηγητές 

Λέκτορες/Καθ. 

Εφαρμογών 
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Επί 

συμβάσει 

(πλήθος 

συμβάσεων) 

Διοικ. 

Προσωπικό  
ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 

Επιστημ./Εργαστ. 

Συνεργάτες 

20 15 6 6 0 0 10 9 3 - 

 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2013-2014 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ 66 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

142 166 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

- - 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

- - 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χ  

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Χ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
4 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν 

1. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ      

2. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ      

3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ      

4. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
84 

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

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

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 139 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 137 



176 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. (2) 

ΤΜΗΜΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΑΕΙ  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (2013-2014) 204 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 1330 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 1337 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 1174 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2013-14) 96 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2012-13) 96 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2011-12) 87 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (2013-2014) 

Καθηγητές 
Αναπλ. 

Καθηγητές 

Επίκ. 

Καθηγητές 

Λέκτορες/Καθ. 

Εφαρμογών 
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Επί 

συμβάσει 

(πλήθος 

συμβάσεων) 

Διοικ. 

Προσωπικό  
ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 

Επιστημ./Εργαστ. 

Συνεργάτες 

20 11 15 4 3 0 8 11 2 0 

 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2013-2014 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ 65 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

142 145 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

- - 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

55 50 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

X  

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 X 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
3 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν:  

1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ    

2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ      

3. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
89 

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

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

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 51 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 69 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. (3) 

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΕΙ  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (2013-2014) 111 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 419 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 281 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 138 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2013-14) 33 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2012-13) 29 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2011-12) 11 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (2013-2014) 

Καθηγητές 
Αναπλ. 

Καθηγητές 

Επίκ. 

Καθηγητές 

Λέκτορες/Καθ. 

Εφαρμογών 
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Επί 

συμβάσει 

(πλήθος 

συμβάσεων) 

Διοικ. 

Προσωπικό  
ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 

Επιστημ./Εργαστ. 

Συνεργάτες 

5 6 11 1 1 0 5 4 0 0 

 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2013-2014 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ 52 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

146 138 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

- - 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

26 22 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χ  

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Χ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
2 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν: 

1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΒΙΩΣΙΜΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

44 Κατεύθυνση Α' 

44 Κατεύθυνση Β' 

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

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

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 81 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 40 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. (4) 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΑΕΙ  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (2013-2014) 71 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 585 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 431 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 154 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2013-14) 205 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2012-13) 157 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2011-12) 105 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (2013-2014) 

Καθηγητές 
Αναπλ. 

Καθηγητές 

Επίκ. 

Καθηγητές 

Λέκτορες/Καθ. 

Εφαρμογών 
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Επί 

συμβάσει 

(πλήθος 

συμβάσεων) 

Διοικ. 

Προσωπικό  
ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 

Επιστημ./Εργαστ. 

Συνεργάτες 

3 6 6 2 0 0 4 2 0 0 

 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2013-2014 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ 64 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

151 172 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

14 28 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

74 7 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χ  

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Χ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  - 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
16 

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

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

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ - 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 56 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. (5) 

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΑΕΙ  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (2013-2014) 112 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 694 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 523 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 171 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2013-14) 39 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2012-13) 58 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2011-12) 54 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (2013-2014) 

Καθηγητές 
Αναπλ. 

Καθηγητές 

Επίκ. 

Καθηγητές 

Λέκτορες/Καθ. 

Εφαρμογών 
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Επί 

συμβάσει 

(πλήθος 

συμβάσεων) 

Διοικ. 

Προσωπικό  
ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 

Επιστημ./Εργαστ. 

Συνεργάτες 

5 3 6 1 0 0 3 1 - - 

 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2013-2014 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ 54 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

156 150 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

25 19 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

24 17 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

X  

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 X 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  - 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
21 

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

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

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ - 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 63 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. (6) 

ΤΜΗΜΑ  ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΑΕΙ  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ  ΚΛΑΣΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (2013-2014) 132 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 891 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 569 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 322 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2013-14) 74 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2012-13) 107 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2011-12) 77 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (2013-2014) 

Καθηγητές 
Αναπλ. 

Καθηγητές 

Επίκ. 

Καθηγητές 

Λέκτορες/Καθ. 

Εφαρμογών 
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Επί 

συμβάσει 

(πλήθος 

συμβάσεων) 

Διοικ. 

Προσωπικό  
ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 

Επιστημ./Εργαστ. 

Συνεργάτες 

- 4 8 3 15 4 3 0 3 - 

 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2013-2014 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ 47 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

82 78 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

- - 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

- - 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 X 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 X 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
4 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν: 

1. ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

2. ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

3. ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

4. ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
57 

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

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

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 75 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 26 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. (7) 

ΤΜΗΜΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΕΙ  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ  ΚΛΑΣΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (2013-2014) 202 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 1.143 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 746 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 397 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2013-14) 131 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2012-13) 121 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2011-12) 78 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (2013-2014) 

Καθηγητές 
Αναπλ. 

Καθηγητές 

Επίκ. 

Καθηγητές 

Λέκτορες/Καθ. 

Εφαρμογών 
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Επί 

συμβάσει 

(πλήθος 

συμβάσεων) 

Διοικ. 

Προσωπικό  
ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 

Επιστημ./Εργαστ. 

Συνεργάτες 

6 5 9 4 0 0 2 3 0 0 

 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2013-2014 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ 44 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

48 60 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

24 12 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

- - 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Χ 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Χ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
2 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν:  

1. ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

2. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
45 

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

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

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 58 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 42 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. (8) 

ΤΜΗΜΑ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΕΙ  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ  ΚΛΑΣΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (2013-2014) 98 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 1.202 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 709 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 493 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2013-14) 130 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2012-13) 125 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2011-12) 112 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (2013-2014) 

Καθηγητές 
Αναπλ. 

Καθηγητές 

Επίκ. 

Καθηγητές 

Λέκτορες/Καθ. 

Εφαρμογών 
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Επί 

συμβάσει 

(πλήθος 

συμβάσεων) 

Διοικ. 

Προσωπικό  
ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 

Επιστημ./Εργαστ. 

Συνεργάτες 

4 4 11 6 1 - 3 2 - - 

 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2013-2014 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ 56 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

84 84 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

- - 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

- - 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 X 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 X 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
2 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν 

1. ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

2. ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
94 

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

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

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ - 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 14 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. (9) 

ΤΜΗΜΑ  ΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΕΙ  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ  ΝΟΜΙΚΗ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (2013-2014) 431 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 4.123 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 2.120 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 2.003 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2013-14) 436 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2012-13) 397 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2011-12) 425 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (2013-2014) 

Καθηγητές 
Αναπλ. 

Καθηγητές 

Επίκ. 

Καθηγητές 

Λέκτορες/Καθ. 

Εφαρμογών 
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Επί 

συμβάσει 

(πλήθος 

συμβάσεων) 

Διοικ. 

Προσωπικό  
ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 

Επιστημ./Εργαστ. 

Συνεργάτες 

15 13 16 17 2 0 9 9 5 - 

 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2013-2014 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ 49 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

147 142 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

37 32 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

- - 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Χ 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Χ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
5 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν : 

1. ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

2. ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

3. ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

4. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

5. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
31 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ)  2 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 503 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 384 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. (10) 

ΤΜΗΜΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΑΕΙ  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (2013-2014) 341 (178 ΚΔ+163 ΠΕ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
1.839 (1261 ΚΔ+578 ΠΕ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
812 (ΚΔ)+ 534 (ΠΕ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
449(ΚΔ)+ 44 (ΠΕ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

Δεν υπάρχουν ακόμη απόφοιτοι 

από το νέο Τμήμα  

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (2013-2014) 

Καθηγητές 
Αναπλ. 

Καθηγητές 

Επίκ. 

Καθηγητές 

Λέκτορες/Καθ. 

Εφαρμογών 
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Επί 

συμβάσει 

(πλήθος 

συμβάσεων) 

Διοικ. 

Προσωπικό  
ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 

Επιστημ./Εργαστ. 

Συνεργάτες 

7 3 12 4 0 23 3 2 - - 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2013-2014 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ 
38: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

48: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

Κ.Δ.&Π: 72 

Κ.Ε: 60 

Π.Ε: 72 

Κ.Δ.&Π: 72 

Κ.Ε: 60 

Π.Ε: 72 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ 

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

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

- - 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

Κ.Δ.&Π:4 

Κ.Ε: 8 

Κ.Δ.&Π:5 

Κ.Ε: 8 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Χ 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
2 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν:  

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
2 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν:  

1.i. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

1. ii. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

35: Κοινωνικής Εργασίας 

35: Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής 

35: Πολιτικής Επιστήμης 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ)  1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 16 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤ. ΔΙΑΤΡΙΒΗ 39 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. (11) 

ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΑΕΙ  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (2013-2014) 237 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 1.608 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 1.203 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 405 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2013-14) 201 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2012-13) 144 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2011-12) 123 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2013-2014 

Καθηγητές 
Αναπλ. 

Καθηγητές 

Επίκ. 

Καθηγητές 

Λέκτορες/Καθ. 

Εφαρμογών 
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Επί 

συμβάσει 

(πλήθος 

συμβάσεων) 

Διοικ. 

Προσωπικό  
ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 

Επιστημ./Εργαστ. 

Συνεργάτες 

2 5 6 7 0 3 4 0 - - 

 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2013-2014 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ 40 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

84 80 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

42 40 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

- - 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Χ 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Χ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
2 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
34 

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

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

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 51 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 26 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. (12) 

ΤΜΗΜΑ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΑΕΙ  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (2013-2014) 286 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 1.790 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 1.101 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 689 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2013-14) 232 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2012-13) 213 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2011-12) 220 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (2013-2014) 

Καθηγητές 
Αναπλ. 

Καθηγητές 

Επίκ. 

Καθηγητές 

Λέκτορες/Καθ. 

Εφαρμογών 
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Επί 

συμβάσει 

(πλήθος 

συμβάσεων) 

Διοικ. 

Προσωπικό  
ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 

Επιστημ./Εργαστ. 

Συνεργάτες 

8 17 15 6 10 0 6 6 0 0 

 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2013-2014 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ 60 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

70 66 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

- - 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

- - 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Χ 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
3 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν: 

 1. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ 

2. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΨΥΧΗ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ 

3. ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
149 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ 1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 639 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 153 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. (13) 

ΤΜΗΜΑ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΑΕΙ  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (2013-2014) 142 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 802 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 644 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 158 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2013-14) 105 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2012-13) 86 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2011-12) 104 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ(2013-2014) 

Καθηγητές 
Αναπλ. 

Καθηγητές 

Επίκ. 

Καθηγητές 

Λέκτορες/Καθ. 

Εφαρμογών 
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Επί 

συμβάσει 

(πλήθος 

συμβάσεων) 

Διοικ. 

Προσωπικό  
ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 

Επιστημ./Εργαστ. 

Συνεργάτες 

45 36 42 14 4 0 8 26 - - 

 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2013-2014 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ 71 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

93 94 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

1 3 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

57 56 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Χ 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
8 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν:  1. ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ –ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ 

2. ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ –ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ 

3. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

4. ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

5. ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

6. ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 

7. ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

8. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
47 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ)  9 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 292 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 510 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. (14) 

ΤΜΗΜΑ  ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 

ΑΕΙ  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (2013-2014) 90 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 546 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 351 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 195 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2013-14) 89 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2012-13) 54 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2012-11) 62 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (2013-2014)  

Καθηγητές 
Αναπλ. 

Καθηγητές 

Επίκ. 

Καθηγητές 

Λέκτορες/Καθ. 

Εφαρμογών 
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Επί 

συμβάσει 

(πλήθος 

συμβάσεων) 

Διοικ. 

Προσωπικό  
ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 

Επιστημ./Εργαστ. 

Συνεργάτες 

3 4 12 2 4 0 5 0 0 0 

 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2013-2014 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ 45 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

72 69 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

11 16 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

36 40 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χ  

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Χ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  - 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
30 

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

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

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 22 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 33 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. (15) 

ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΕΙ  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (2013-2014) 196 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 1.031 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 845 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 186 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2013-14) 224 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2012-13) 258 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2012-11) 253 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (2013-2014) 

Καθηγητές 
Αναπλ. 

Καθηγητές 

Επίκ. 

Καθηγητές 

Λέκτορες/Καθ. 

Εφαρμογών 
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Επί 

συμβάσει 

(πλήθος 

συμβάσεων) 

Διοικ. 

Προσωπικό  
ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 

Επιστημ./Εργαστ. 

Συνεργάτες 

9 7 4 3 6 0 5 1 0 0 

 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2013-2014 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ 46 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

72 72 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

- - 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

- - 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 X 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

X  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  - 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
68 

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

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

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 29 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 65 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. (16) 

ΤΜΗΜΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

ΑΕΙ  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (2013-2014) 131 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 847 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 622 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 225 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2013-14) 139 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2012-13) 119 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2011-12) 147 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (2013-2014)  

Καθηγητές 
Αναπλ. 

Καθηγητές 

Επίκ. 

Καθηγητές 

Λέκτορες/Καθ. 

Εφαρμογών 
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Επί 

συμβάσει 

(πλήθος 

συμβάσεων) 

Διοικ. 

Προσωπικό  
ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 

Επιστημ./Εργαστ. 

Συνεργάτες 

1 5 7 7 0 0 7 6 0 0 

 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2013-2014 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ 54 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

89 69 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

13 14 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

- - 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Χ 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  - 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
47 

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

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

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 28 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 13 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. (17) 

ΤΜΗΜΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΕΙ  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ* ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (2013-2014) 172 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 818 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 564 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 254 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2013-14) 45 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2012-13) 62 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2011-12) 50 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (2013-2014)  

Καθηγητές 
Αναπλ. 

Καθηγητές 

Επίκ. 

Καθηγητές 

Λέκτορες/Καθ. 

Εφαρμογών 
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Επί 

συμβάσει 

(πλήθος 

συμβάσεων) 

Διοικ. 

Προσωπικό  
ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 

Επιστημ./Εργαστ. 

Συνεργάτες 

5 1 8 3 17 - 8 3 - - 

 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2013-2014 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ 57 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

107 118 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

- - 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

46 40 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

X  

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

X  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
3 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν: 

1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

2. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

3. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
99 

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

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

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 28 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 21 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. (18) 

ΤΜΗΜΑ  ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΑΕΙ  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (2013-2014) 131 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 595 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 412 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 
 183 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 

(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2013-14) 38 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2012-13) 34 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2011-12) 39 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (2013-2014) 

Καθηγητές 
Αναπλ. 

Καθηγητές 

Επίκ. 

Καθηγητές 

Λέκτορες/Καθ. 

Εφαρμογών 
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Επί 

συμβάσει 

(πλήθος 

συμβάσεων) 

Διοικ. 

Προσωπικό  
ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 

Επιστημ./Εργαστ. 

Συνεργάτες 

3 8 9 1 1 - 4 3 - - 

 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2013-2014 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ  ΠΤΥΧΙΟΥ 72 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

172 164 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

- - 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

60 48 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χ  

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
5 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν:  

1. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

2. ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΟΠΟΝΙΑΣ  

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

4. ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ 

5. ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
70 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) 1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 54 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 41 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.1. Προγράμματα  Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών  Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος 

  

Προγράμματα  Προπτυχιακών   & 

Μεταπτυχιακών   Σπουδών    

(για  όλο  το   Ίδρυμα) 

Πότε  έγινε η 

τελευταία 

αναμόρφωση 

Συνολικός αριθμός 

μαθημάτων  για την  

απόκτηση πτυχίου 

Συνολικός αριθμός  

μονάδων του Ευρωπαϊκού 

Συστήματος (ECTS) για 

την απόκτηση πτυχίου 

Αριθμός  Υποχρεω-

τικών Μαθημάτων 

Συνολικός Αριθμός  

Μαθημάτων Επιλογής 

(Υποχρεωτικώς Επιλεγόμενα  

και Ελεύθερες Επιλογές) 

Πόσα   από  τα Μαθήματα 

Επιλογής προσφέρονται  

από  άλλα Τμήματα ή 

Ιδρύματα; 

Για   πόσα  από  τα  μαθήματα  

συγκεντρώνονται 

ερωτηματολόγια φοιτητών 

1. Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. 

Πολιτικών Μηχανικών 
9/4-7-2013 

(*15/16-7-2014 

για το 

ακαδημαϊκό 

έτος 2014-15) 

66+1 (ΔΙΠΛ. ΕΡΓ) 300 57 9 0 >80% 

1.i Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
- 8+1 - 4 4 0 0 

1.ii Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ 

ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

ΕΔΕ: 1/25-6-

2014 
12+1 (Μ.Δ.Ε.) 90 

2 (ομογενοποίησης 

των γνώσεων) 
10 4 100% 

1.iii Διατμηματικό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών: 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

1-7-2014 15 90 15 4 15 100% 

2. Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Ηλ. Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστ. 
10/25-06-2014 65 300 51 16 0 100% 

2.i Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών ΤΗΜΜΥ 
5/17-6-2014 8 90 1 (Δ.Δ.) 67 +15 ΜΟΝΟ Δ.Δ. 0 0 

2.ii Διατμηματικό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών: 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

1-7-2014 Είναι Διατμηματικό και τη γραμματειακή υποστήριξη έχει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. 

3. Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. 

Μηχ. Περιβάλλοντος 5η 24-5-2013 52 300 
46 Κατ. Α' 

48 Κατ. Β' 

8 Κατεύθυνση Α' 

6 Κατεύθυνση Β' 
0 100% 



194 

 

3.i Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΠΕΡΙΒΑΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
24-7-2013 8 90 8 - 0 100% 

3.ii Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

- 8 90 8 - 0 100% 

4. Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
2012-13 64 300 57 16 0 0 

5. Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Μηχ. Παραγωγής & Διοίκ. 
6A/27-6-2013 54 300 46 8 0 100% 

6. Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. 

Γλώσσας Φιλολογίας & 

Πολιτισμού Παρευξ. Χωρών 
82/27-05-2011 47 241 37 10 1 0 

6.i Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ 

ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ 
4/5-12-2005 6 90 6 0 0 0 

7. Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. 

Ελληνικής Φιλολογίας   
2ης/13-11-2013 44 264 22 22 0 100% 

7.i Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. 

5η/7-5-2014 8 120 5 2 0 0 

8. Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. 

Ιστ. Εθνολογίας 
6-4-2011 56 280 18 38 1-14 75% 

9. Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. 

Νομικής 
203/6-10-2009 49 240 43 6 0 100% 

9.i ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 
90/30-6-2010 6 120 6 * 0 0 

9.ii Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ 
90/30-6-2010 ** ** ** ** ** 0 
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ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΕΥΡΩΠΗ 

10. Προπτυχιακό  Πρόγραμμα 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

4-9-2013 

38 (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 

48 (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) 

240 

8 (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 

14 (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) 

- - 5% 

10. Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΤΗΜΗ 
4-9-2013 30 240 18 - - - 

10.i Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
55/19-9-2012 8 90 8 - - 100% 

10.ii Διατμηματικό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών: 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, 

ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Είναι Διατμηματικό με το ΤΕΑΠΗ του ΕΚΠΑ και το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και δεν υποστηρίζεται γραμματειακά από το Τμήμα 

11. Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. 

Οικονομικών Επιστημών  
85/29.05.2013 40 240 36 4 0 100% 

11.i Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

(ΜΒΑ: MASTER OF 

BUSINESS 

ADMINISTRATION) 

57/11.7.2013 13 120 11 2 0 100% 

12. Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμ. 
432/20-6-2012 60 240 41 149 0 - 

12.i Διατμηματικό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών: 

ΆΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΖΩΗΣ  

56/04-07-2012 11 120 11 11 8 100% 

13. Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 10/13-05-2008 71 360 57 47 0 0 
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Ιατρικής 

13.i Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΉΠΑΤΟΣ- 

ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-

ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ 

8/29-04-2014 
Κύκλος 

Σεμιναρίων 
60 Σεμινάρια - 0 0 

13.ii Διατμηματικό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών: 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ-

ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗ 

5/27-01-2015 Τη γραμματειακή υποστήριξη έχει η Ιατρική Αθηνών 

13.iii Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
8/26-06-2012 18 120 17 1 0 0 

13.iv Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ-

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
10/24-06-2014 25 160 25 0 0 0 

13.v Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 
5/05-02-2013 25 120 25 0 0 0 

13.vi Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 

ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΓΙΑ 
8/29-04-2014 12 20 12 0 0 0 

13.vii Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 

ΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 

ΡΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

1/16-10-2012 24 120 24 0 0 0 

13.viii Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΎΠΝΟΥ 
1/16-10-2012 25 120 25 0 0 0 

13.ix Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟ-

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

8/29-04-2014 23 126 23 0 0 0 

14. Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Μοριακής Βιολ. & Γενετικής 

 

7/3-7-2012 45 240 37 8 0 13,33% 
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14.i Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 

22-6-2012 13 90 13 13 0 0 

15. Προπτυχιακό  Πρόγραμμα 

Παιδαγωγικού Τμ. Δημοτικής 

Εκπαίδευσης 
11/28-5-2013 46 240 34 12 4 25,5% 

15.i Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

(ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) 

- 7 120 5 2 0 0 

16. Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Επιστημ. Εκπαίδευσης στην 

Προσχολική Ηλικία 
7-10-2013 54 240 46 12 0 100% 

16.i Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ 

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 

17-4-2013 10 120 8 2 0 100% 

17. Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Αγροτικής Ανάπτυξης 
11η/11-5-2011 57 273 44 13 - 88,2% 

17.i Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

- 8 
60+30 (Μεταπτ. 

Διατριβής) 
8 8 8 100% 

18. Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Δασολ., Διαχ. Περιβάλλοντος και 

Φυσικών Πόρων 
9η/28-5-2014 72 300 60 12 - 77,9% 

18.i Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

28-2-2013 8 120 6 2 0 77,4% 
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* Ο κάθε φοιτητής στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Τμήματος Νομικής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε 1 κύριο επιστημονικό αντικείμενο 

και 2 δευτερεύοντα ανά έτος σπουδών κατόπιν επιλογής του. Ειδικά ως προς τα δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα, μπορεί να τα επιλέξει και από τις δύο κατηγορίες 

μαθημάτων. 

 

** Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. "Σπουδές Ν.Α. Ευρώπης", του Τμήματος Νομικής, έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα, πλην όμως η επιλογή τους γίνεται με βάση την υποχρέωση 

κάθε φοιτητή  να συμπληρώσει 100 ώρες ανά έτος σπουδών, με την προϋπόθεση της ποσόστωσης 60% από τα μαθήματα της κύριας κατεύθυνσης και 40% από τα μαθήματα 

των άλλων κατευθύνσεων. Έτσι ο κάθε φοιτητής διαμορφώνει το ατομικό του πρόγραμμα σπουδών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.2.i. Προσωπικό των Τμημάτων (2013-2014)  

 

Σχολές Τμήματα 

Συνολικός 

αριθμός 

μελών 

ΔΕΠ/ΕΠ 

Αριθμός 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Αναπληρωτών 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Επίκουρων 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Λεκτόρων 

Αριθμός 

ΕΕΔΙΠ / 

ΕΔΙΠ 

Αριθμός συμβασιούχων  ΠΔ 407 

(Αριθμός φυσικών προσώπων) 

Αντιστοιχία του 

προηγούμενου 

αριθμού σε θέσεις 

πλήρους 

απασχόλησης 

Σχέση αριθμού 

διδασκόντων/ 

Διδασκομένων1 

Πολυτεχνική Σχολή 

ΠΜ 47 20 15 6 6 0 0 - 1/27 

ΤΗΜΜΥ 50 20 11 15 4 3 0 - 1/27 

ΤΜΠ 23 5 6 11 1 1 0 - 1/18 

ΤΑΜ 17 3 6 6 2 0 0 - 1/34 

ΤΜΠΔ 15 5 3 6 1 0 0 - 1/46 

Σχολή Κλασικών & 

Ανθρωπιστικών 

Σπουδών 

ΤΓΦΠΠΧ 15 0 4 8 3 15 4 - 1/59 

ΤΕΦ 24 6 5 9 4 0 0 - 1/48 

ΤΙΕ 25 4 4 11 6 1 - - 1/48 

Νομική Σχολή ΤΝ 61 15 13 16 17 2 0 - 1/68 

Σχολή Κοινωνικών, 

Πολιτικών & 

Οικονομικών 

Επιστημών 

ΤΚΔΠΕ 26 7 3 12 4 0 23 2 

ΚΔ: 1/48 

ΠΕ: 1/22 

ΤΟΕ 20 2 5 6 7 0 3 1 1/80 

Σχολή Φυσικής 

Αγωγής & Αθλητ. 
ΤΕΦΑΑ 46 8 17 15 6 10 0 - 1/39 
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Σχολή Επιστημών 

Υγείας 

ΤΙ 137 45 36 42 14 4 0 - 1/6 

ΤΜΒΓ 21 3 4 12 2 4 0 - 1/26 

Σχολή Επιστημών 

Αγωγής 

ΠΤΔΕ 23 9 7 4 3 6 0 - 1/45 

ΤΕΕΠΗ 20 1 5 7 7 0 0 - 1/42 

Σχολή Επιστημών 

Γεωπονίας και 

Δασολογίας 

ΤΑΑ 17 5 1 8 3 17 0 - 1/48 

ΤΔΔΠΦΠ 21 3 8 9 1 1 0 - 1/28 

 Σύνολο 608 161 153 203 91 64 30 - - 

 
1
 Οι διδάσκοντες περιλαμβάνουν μόνο τα μέλη ΔΕΠ, ενώ οι διδασκόμενοι το σύνολο των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.2.ii. Προσωπικό των Τμημάτων (2012-2013)  

 

Σχολές Τμήματα 

Συνολικός 

αριθμός 

μελών 

ΔΕΠ/ΕΠ 

Αριθμός 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Αναπληρωτών 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Επίκουρων 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Λεκτόρων 

Αριθμός 

ΕΕΔΙΠ / 

ΕΔΙΠ 

Αριθμός συμβασιούχων  ΠΔ 407 

(Αριθμός φυσικών προσώπων) 

Αντιστοιχία του 

προηγούμενου 

αριθμού σε θέσεις 

πλήρους 

απασχόλησης 

Σχέση αριθμού 

διδασκόντων/ 

διδασκομένων1 

Πολυτεχνική 

Σχολή 

ΤΠΜ 44 18 11 12 3 4 3 1 1/30 

ΤΗΜΜΥ 53 15 18 16 4 3 0 0 1/25 

ΤΜΠ 24 5 5 9 5 1 0 0 1/16 

ΤΑΜ 18 2 8 7 1 1 52 3 1/28 

ΤΜΠΔ 15 5 3 5 2 0 23 2,5 1/40 

Σχολή Κλασικών 

& Ανθρωπιστικών 

Σπουδών 

ΤΓΦΠΠΧ 14 0 4 8 2 14 7 2 1/60 

ΤΕΦ 71 16 16 26 13 0 3 1 1/18 

ΤΙΕ 22 4 4 8 6 1 6 1,5 1/58 

Νομική Σχολή ΤΝ 63 17 11 19 16 2 37 2 1/67 

Σχολή 

Κοινωνικών, 

Πολιτικών & 

Οικονομικών 

Επιστημών 

ΤΚΔΠΕ* - - - - - - - 2 - 

ΤΟΕ** 11 2 2 5 2 0 5 2 1/103 

Σχολή Φυσικής 

Αγωγής & 

Αθλητισμού 

ΤΕΦΑΑ 45 8 15 14 8 11 9 1,5 1/42 

Σχολή Επιστημών ΤΙ 126 36 37 38 15 - - 0,5 1/7 



202 

 

Υγείας ΤΜΒΓ 19 2 4 11 2 1 5 1 1/28 

Σχολή Επιστημών 

Αγωγής 

ΠΤΔΕ 24 8 7 5 4 4 5 1,5 1/45 

ΤΕΕΠΗ 19 1 4 6 8 0 1 1 1/44 

Σχολή Επιστημών 

Γεωπονίας και 

Δασολογίας 

ΤΑΑ 18 6 1 7 4 18 15 2 1/41 

ΤΔΔΠΦΠ 20 3 7 8 2 1 9 1,5 1/28 

 Σύνολο 606 148 157 204 97 61 180 - - 

 
* Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης 

** Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης 
1
 Οι διδάσκοντες περιλαμβάνουν μόνο τα μέλη ΔΕΠ, ενώ οι διδασκόμενοι μόνο τους προπτυχιακούς φοιτητές. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.2.iii. Προσωπικό των Τμημάτων (2011-2012)  

 

Σχολές Τμήματα 

Συνολικός 

αριθμός 

μελών 

ΔΕΠ/ΕΠ 

Αριθμός 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Αναπληρωτών 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Επίκουρων 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Λεκτόρων 

Αριθμός 

ΕΕΔΙΠ / 

ΕΔΙΠ 

Αριθμός συμβασιούχων  ΠΔ 407 

(Αριθμός φυσικών προσώπων) 

Αντιστοιχία του 

προηγούμενου 

αριθμού σε θέσεις 

πλήρους 

απασχόλησης 

Σχέση αριθμού 

διδασκόντων/ 

διδασκομένων1 

Πολυτεχνική 

Σχολή 

ΤΠΜ 46 17 9 15 5 5 1 1 1/27 

ΤΗΜΜΥ 52 14 18 13 7 3 0 0 1/23 

ΤΜΠ 25 6 3 11 5 0 0 0 1/15 

ΤΑΜ 17 0 1 8 8 1 24 4 1/34 

ΤΜΠΔ 13 5 2 6 0 0 22 3,5 1/43 

Σχολή Κλασικών 

& Ανθρωπιστικών 

Σπουδών 

ΤΓΦΠΠΧ 14 0 1 9 4 14 6 2 1/60 

ΤΕΦ 23 3 6 7 7 0 2 1 1/51 

ΤΙΕ 19 3 3 6 7 1 8 2 1/64 

Νομική Σχολή ΤΝ 68 19 16 2 31 2 31 2 1/66 

Σχολή 

Κοινωνικών, 

Πολιτικών & 

Οικονομικών 

Επιστημών 

ΤΚΔΠΕ* - - - - - - - 2 - 

ΤΟΕ** 12 2 1 7 2 0 6 2 1/85 

Σχολή Φυσικής 

Αγωγής & 

Αθλητισμού 

ΤΕΦΑΑ 46 8 13 17 8 12 9 3 1/38 

Σχολή Επιστημών ΤΙ 132 36 25 46 25 0 8 0,5 1/6 
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Υγείας ΤΜΒΓ 18 2 3 11 2 1 5 1 1/29 

Σχολή Επιστημών 

Αγωγής 

ΠΤΔΕ 27 8 6 8 5 7 6 1,5 1/48 

ΤΕΕΠΗ 19 1 2 7 9 0 4 1 1/43 

Σχολή Επιστημών 

Γεωπονίας και 

Δασολογίας 

ΤΑΑ 18 6 1 4 7 18 14 1,5 1/35 

ΤΔΔΠΦΠ 19 2 2 11 4 1 7 1,5 1/26 

 Σύνολο 568 132 112 188 136 65 153 - - 

 
* Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης 

** Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης 
1
 Οι διδάσκοντες περιλαμβάνουν μόνο τα μέλη ΔΕΠ, ενώ οι διδασκόμενοι μόνο τους προπτυχιακούς φοιτητές. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.2.iv. Προσωπικό των Τμημάτων (2010-2011)  

 

Σχολές Τμήματα 

Συνολικός 

αριθμός 

μελών 

ΔΕΠ/ΕΠ 

Αριθμός 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Αναπληρωτών 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Επίκουρων 

Καθηγητών 

Αριθμός 

Λεκτόρων 

Αριθμός 

ΕΕΔΙΠ / 

ΕΔΙΠ 

Αριθμός συμβασιούχων  ΠΔ 407 

(Αριθμός φυσικών προσώπων) 

Αντιστοιχία του 

προηγούμενου 

αριθμού σε θέσεις 

πλήρους 

απασχόλησης 

Σχέση αριθμού 

διδασκόντων/ 

διδασκομένων1 

Πολυτεχνική 

Σχολή 

ΤΠΜ 47 17 8 17 5 5 1 1 1/27 

ΤΗΜΜΥ 49 12 20 15 2 3 0 0 1/21 

ΤΜΠ 25 6 2 11 6 0 0 2 1/14 

ΤΑΜ 8 0 0 6 2 1 27 6,5 1/63 

ΤΜΠΔ 12 4 2 6 0 0 27 5,5 1/44 

Σχολή Κλασικών 

& Ανθρωπιστικών 

Σπουδών 

ΤΓΦΠΠΧ 14 0 1 9 4 14 15 4 1/62 

ΤΕΦ 23 3 6 7 7 0 0 2 1/48 

ΤΙΕ 18 4 3 4 7 1 6 2,5 1/69 

Νομική Σχολή ΤΝ 61 15 12 15 19 3 60 4 1/68 

Σχολή 

Κοινωνικών, 

Πολιτικών & 

Οικονομικών 

Επιστημών 

ΤΚΔΠΕ* - - - - - - - 3,5 - 

ΤΟΕ** 11 2 1 7 1 0 8 4 1/93 

Σχολή Φυσικής 

Αγωγής & 

Αθλητισμού 

ΤΕΦΑΑ 49 6 16 17 10 14 8 2,5 1/33 

Σχολή Επιστημών ΤΙ 131 37 25 49 20 0 2 1 1/6 
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Υγείας ΤΜΒΓ 17 1 2 10 4 1 16 2 1/30 

Σχολή Επιστημών 

Αγωγής 

ΠΤΔΕ 27 8 4 10 5 7 13 7 1/41 

ΤΕΕΠΗ 20 1 2 8 9 0 10 2 1/41 

Σχολή Επιστημών 

Γεωπονίας και 

Δασολογίας 

ΤΑΑ 18 4 3 3 8 18 19 3 1/32 

ΤΔΔΠΦΠ 18 1 1 12 4 1 8 2,5 1/26 

 Σύνολο 548 121 108 206 113 68 220 - - 

 
* Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης 

** Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης 
1
 Οι διδάσκοντες περιλαμβάνουν μόνο τα μέλη ΔΕΠ, ενώ οι διδασκόμενοι μόνο τους προπτυχιακούς φοιτητές. 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ IV.3.i. Φοιτητές (2013-2014)  

 

Προγράμματα  Προπτυχιακών   & 

Μεταπτυχιακών   Σπουδών 

(για  όλο  το   Ίδρυμα) 

Αριθμός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία 
Συνολικός 

αριθμός 

εγγεγραμμένων 

φοιτητών  σε 

όλα τα έτη 

Αριθμός 

αποφοιτη-

σάντων 

Μέσος 

βαθμός 

πτυχίου 

Κατανομή βαθμολογίας πτυχίου (επί 

τοις %) 

Ποσοστό 

φοιτητών επί 

των εισαγομένων 

που ΔΕΝ 

ολοκλήρωσαν τις 

σπουδές τους σε 

Ν+2  χρόνια  ** 

Συνολ. Αριθ.. 

νεοεισαχθέντων 

Με εισαγωγικές 

εξετάσεις 

Από 

μετεγγρα-

φές 

Με  κατατα-

κτήριες 

εξετάσεις 

Άλλες 

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

1 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. 

Πολιτικών Μηχανικών 
175 144 3 - 47 1259 140 6-6,9 - 55,71 42,86 1,43 31,5 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
16 - - - - 

139 

24 8,1125 - 4,17 66,67 29,17 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: ΝΕΑ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΈΡΓΩΝ ΑΠΟ 

ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

22 - - - - 17 8,85 - - 29,41 70,59 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
25 - - - - 15 8,682 - - 26,67 73,33 - 

2 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. Ηλ. 

Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστ. 
193 241 3 0 8 1330 96 7,29 - 31 67 2 30,68 

 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών ΤΗΜΜΥ 
33 - - - - 51 18 9,41 - - - 100 - 

3 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. Μηχ. 

Περιβάλλοντος 
111 92 0 0 22 419 33 7,26 3 24,2 66,7 6,1 18,1 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
12 - - - - 

81 

13 8,5 - - 30,77 69,23 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

38 - - - - - - - - - - - 
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4 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
49 71 1 5 8 585 205 7,9 0 5 84,5 10,5 9,4 

5 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. Μηχ. 

Παραγωγής & Διοίκ. 
146 112 1 8 38 694 39 7,22 2,56 20,51 76,92 - 11,7 

6 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. 

Γλώσσας Φιλολογίας & Πολιτισμού 

Παρευξ. Χωρών 
143 132 0 9 2 891 74 7,0-8,4 1,35 36,48 51,35 10,82 20 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ 

ΧΩΡΟ 
24 - - - - 75 15 8,5-10 0 0 13,33 86,7 - 

7 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. 

Ελληνικής Φιλολογίας   
193 202 3 2 0 1143 131 6,681 19,84 51,9 25,95 2,29 17,4 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. 

8 - - - - 58 9 9,3 0 0 11,11 88,88 - 

8 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. Ιστ. 

Εθνολογίας 
65 98 9 5 25 1202 130 6,74 5,48 65,75 27,4 1,37 26,7 

9 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. 

Νομικής 
431 478 1 21 82 4123 436 6-6,9 13,07 70,87 15,83 0,23 39,4 

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 
155 - - - - 

503 

113 7-8,4 0 7,97 48,67 43,36 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 
20 - - - - 29 7,89 0 6,89 75,862 17,241 - 

10 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
179 178 0 2 0 1261 163 6,76 11,04 58,9 28,83 1,23 

20,4 
 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΤΗΜΗ 
162 163 6 2 0 578 55 7,56 0 21,82 69,09 9,09 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
15 - - - - 16 11 8,52 0 0 36,36 63,64 - 
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11 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. 

Οικονομικών Επιστημών  
212 237 4 2 44 1608 201 6,4 22,38 64,67 11,94 0,9 13,7 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
30 - - - - 51 21 7,11 9,52 33,33 52,39 4,76 - 

12 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμ. 
309 286 4 2 64 1790 232 6,86 4,17 58,33 37,5 0 29,5 

 Διατμηματικό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών: 

ΆΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ  
81 - - - - 639 57 8,428 0 1,754 45,614 52,631 - 

13 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Ιατρικής 
158 142 2 9 30 802 105 7,07 3,81 40,95 53,33 1,9 16,3 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΉΠΑΤΟΣ- 

ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ 
18 - - - - 

292 

20 7,11 10 25 55 10 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ-

ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗ 

Είναι Διατμηματικό και την Γραμματειακή υποστήριξη έχει η 

Ιατρική Αθηνών 

 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
29 - - - - 18 8,38 0 0 61,11 38,89 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ-

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
16 - - - - 8 8,36 0 12,5 12,5 75 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 
39 - - - - 18 8,22 0 0 72,22 27,28 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ 

ΟΦΘΑΛΜΟΓΙΑ 
- - - - - - - - - - - - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 

ΡΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
Είναι σε αναστολή  



210 

 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΎΠΝΟΥ 
- - - - - - - - - - - - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΣΤΗΝ ΕΝΔΟ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

- - - - - - - - - - - - 

14 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Μοριακής Βιολ. & Γενετικής 
128 90 0 5 33 546 89 6,95 3 49 32 5 20 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ 

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΓΕΝΕΤΙΚΗ 

22 - - - - 22 - *** - - - - - 

15 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα 

Παιδαγωγικού Τμ. Δημοτικής 

Εκπαίδευσης 
196 168 9 7 26 1031 224 7,79 0,45 9,82 75,89 13,84 14,2 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

(ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) 

15 - - - - 29 1 9,6 0 0 0 100 - 

16 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Επιστημ. Εκπαίδευσης στην 

Προσχολική Ηλικία 
172 131 12 0 36 847 139 7,23 0 35,97 58,99 5,04 19,4 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ 

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 

28 - - - - 28 - *** - - - - - 

17 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Αγροτικής Ανάπτυξης 
160 172 0 4 1 818 45 7 0 60 40 0 20,4 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

28 - - - - 8 7 8,27 0 14,29 28,57 57,14 - 
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18 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Δασολ., Διαχ. Περιβάλλοντος και 

Φυσικών Πόρων 
122 131 0 1 2 595 38 6.19 - 60.53 39.47 - 16.8 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

33 - - - - 54 27 8,84 0 0 33,33 66,67 - 

 
** Όπου Ν = ελάχιστος χρόνος για την λήψη πτυχίου. 

*** Δεν έχει ακόμα αποφοίτους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



212 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ IV.3.ii. Φοιτητές (2012-2013)  

 

Προγράμματα  Προπτυχιακών   & 

Μεταπτυχιακών   Σπουδών 

(για  όλο  το   Ίδρυμα) 

Αριθμός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία 
Συνολικός 

αριθμός 

εγγεγραμμένων 

φοιτητών  σε 

όλα τα έτη 

Αριθμός 

αποφοιτη-

σάντων 

Μέσος 

βαθμός 

πτυχίου 

Κατανομή βαθμολογίας πτυχίου (επί 

τοις %) 

Ποσοστό 

φοιτητών επί των 

εισαγομένων που 

ΔΕΝ 

ολοκλήρωσαν τις 

σπουδές τους σε 

Ν+2  χρόνια  ** 

Συνολ. Αριθ.. 

νεοεισαχθέν-

των 

Με εισαγωγικές 

εξετάσεις 

Από 

μετεγγρα-

φές 

Με  κατατα-

κτήριες 

εξετάσεις 

Άλλες 

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

1 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. 

Πολιτικών Μηχανικών 
187 129 0 13 45 1303 135 6-6,9 - 60,74 39,26 - 36 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
28 - - - - 

134 

28 7-8,4 - - 67,86 32,14 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: ΝΕΑ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΈΡΓΩΝ ΑΠΟ 

ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

25 - - - - 21 8,5-10 - - 19,05 80,95 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
19 - - - - 15 7-8,4 - - 60 40 - 

2 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. Ηλ. 

Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστ. 
228 298 1 1 16 1337 96 7,3 1 32 65 2 27,2 

 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών ΤΗΜΜΥ 
21 - - - - 42 26 9,28 - - - 100 - 

3 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. Μηχ. 

Περιβάλλοντος 
53 67 1 3 0 392 29 7,35 4,17 25 62,5 8,33 18,9 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
19 - - - - 

19 

32 8,37 - 3,13 46,88 49,99 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

- - - - - - - - - - - - 
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4 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
79 79 0 7 6 503 157 8 - 2 90 8 11,9 

5 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. Μηχ. 

Παραγωγής & Διοίκ. 
106 90 0 4 26 600 58 7,26 - 39,65 56,89 3,44 12,7 

6 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. 

Γλώσσας Φιλολογίας & Πολιτισμού 

Παρευξ. Χωρών 
173 163 0 9 1 849 107 6,5-7,5 38 48,6 40,19 8,41 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ 

ΧΩΡΟ 
24 - - - - 88 16 8,5-10 0 0 13,33 86,7 - 

7 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. 

Ελληνικής Φιλολογίας   
234 230 0 4 0 1268 121 6,302 16,53 64,46 19,01 - - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. 

5 - - - - 44 4 9,27 0 0 50 50 - 

8 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. Ιστ. 

Εθνολογίας 
183 174 0 5 45 1269 125 6,8 10,53 51,46 35,09 2,92 25,1 

9 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. 

Νομικής 
659 487 0 46 78 4245 397 6-6,9 - - - - - 

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 
153 - - - - 

455 

131 7-8,4 0 3,82 64,12 32,06 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 
21 - - - - 22 8,09 0 0 68,181 31,818 - 

10 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
- - - - - - - - - - - - - 

 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΤΗΜΗ 
- - - - - - - - - - - - - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
- - - - - - - - - - - - - 
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11 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. 

Οικονομικών Επιστημών  
281 243 0 1 37 1132 144 6,29 34,97 53,15 11,89 0 16,25 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
17 - - - - 42 31 7,16 9,68 22,58 67,74 0 - 

12 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμ. 
383 304 0 1 78 1913 213 6,89 3,29 55,86, 39,91 0,94 29,2 

 Διατμηματικό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών: 

ΆΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ  
89 - - - - 614 37 8,583 0 0 40,54 59,46 - 

13 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Ιατρικής 
169 136 0 11 27 878 86 7,14 6,06 40,41 49,49 4,04 16,1 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΉΠΑΤΟΣ- 

ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ 
15 - - - - 

214 

7 7,78 0 0 85,72 14,28 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ-

ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗ 
- - - - - - - - - - - - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
- - - - - 6 8,56 0 0 33,33 66,67 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ-

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
16 - - - - 20 8,3 0 0 55 45 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 
- - - - - 18 8,07 0 16,67 38,89 44,44 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ 

ΟΦΘΑΛΜΟΓΙΑ 
- - - - - - - - - - - - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 

ΡΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
- - - - - - - - - - - - 
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 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΎΠΝΟΥ 
- - - - - - - - - - - - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΣΤΗΝ ΕΝΔΟ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

- - - - - - - - - - - - 

14 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Μοριακής Βιολ. & Γενετικής 
119 100 0 19 0 532 54 7,24 5,55 40,75 42,59 11,11 23 

15 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα 

Παιδαγωγικού Τμ. Δημοτικής 

Εκπαίδευσης 
331 272 0 15 44 1090 257 7,65 0,39 16,73 72,37 10,51 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

(ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) 

15 - - - - - 0 - - - - - - 

16 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Επιστημ. Εκπαίδευσης στην 

Προσχολική Ηλικία 
184 175 0 0 9 839 119 7,44 0 29,41 61,34 9,24 18,2 

17 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Αγροτικής Ανάπτυξης 
176 175 0 19 1 743 62 6,99 0 45.16 54.84 0 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

4 - - - - 20 14 8,39 0 0 23,22 72,43 - 

18 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Δασολ., Διαχ. Περιβάλλοντος και 

Φυσικών Πόρων 
109 95 0 13 3 558 34 7,23 - 38 60 2 11.47 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

32 - - - - 41 22 9,14 0 0 18,18 81,82 - 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.3.iii. Φοιτητές (2011-2012)  

 

Προγράμματα  Προπτυχιακών   & 

Μεταπτυχιακών   Σπουδών 

(για  όλο  το   Ίδρυμα) 

Αριθμός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία 
Συνολικός 

αριθμός 

εγγεγραμμένων 

φοιτητών  σε 

όλα τα έτη 

Αριθμός 

αποφοιτη-

σάντων 

Μέσος 

βαθμός 

πτυχίου 

Κατανομή βαθμολογίας πτυχίου (επί 

τοις %) 

Ποσοστό 

φοιτητών επί των 

εισαγομένων που 

ΔΕΝ 

ολοκλήρωσαν τις 

σπουδές τους σε 

Ν+2  χρόνια  ** 

Συνολ. Αριθ.. 

νεοεισαχθέντων 

Με εισαγωγικές 

εξετάσεις 

Από 

μετεγγρα-

φές 

Με  κατατα-

κτήριες 

εξετάσεις 

Άλλες 

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

1 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. 

Πολιτικών Μηχανικών 
160 142 0 14 4 1223 149 7 0,67 51,68 46,98 0,67 37 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
34 - - - - 

128 

32 8,15 - - 56,25 43,75 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: ΝΕΑ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΈΡΓΩΝ ΑΠΟ 

ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

26 - - - - 22 8,15 - - 45,45 54,55 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
38 - - - - 38 8,15 - - 60,53 39,47 - 

2 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. Ηλ. 

Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστ. 
207 247 0 1 7 1174 87 7,36 - 23 75 2 31,1 

 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών ΤΗΜΜΥ 
25 - - - - 52 22 9,2 - - 4,55 95,45 - 

3 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. Μηχ. 

Περιβάλλοντος 
63 60 2 6 7 380 14 7,26 - 30 65 5 18,2 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
34 - - - - 

34 

36 8,57 - - 38,89 61,11 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

- - - - - - - - - - - - 
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4 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
102 87 0 9 6 582 105 7,67 - - - - - 

5 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. Μηχ. 

Παραγωγής & Διοίκ. 
106 93 0 5 9 563 54 7,23 - 37,03 61,11 1,85 12,3 

6 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. 

Γλώσσας Φιλολογίας & Πολιτισμού 

Παρευξ. Χωρών 
159 147 0 10 2 838 77 6,5-7,5 10,38 40,25 35,06 15,58 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ 

ΧΩΡΟ 
21 - - - - 76 10 8,5-10 0 0 20 80 - 

7 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. 

Ελληνικής Φιλολογίας   
203 204 0 0 0 1163 78 6,405 12,82 69,23 17,95 - - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. 

11 - - - - 38 5 9,06 0 0 40 60 - 

8 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. Ιστ. 

Εθνολογίας 
180 187 0 8 10 1213 112 6,68 12 58,4 27,2 2,4 24,65 

9 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. 

Νομικής 
603 487 0 46 78 4474 425 6-6,9 - - - - - 

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 
185 - - - - 

 

532 

79 7-8,4 1,26 5,06 60,76 32,91 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 
31 - - - - 34 7,88 0 2,94 70,58 26,47 - 

10 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
- - - - - - - - - - - - - 

 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΤΗΜΗ 
- - - - - - - - - - - - - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
- - - - - - - - - - - - - 
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11 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. 

Οικονομικών Επιστημών  
207 181 0 0 26 1082 123 6,28 24,39 70,73 4,06 0,8 16,9 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
22 - - - - 56 32 7,21 0 43,75 46,87 9,38 - 

12 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμ. 
346 294 0 1 51 1734 220 6,95 3,64 48,63 46,82 0,91 32,8 

 Διατμηματικό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών: 

ΆΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ  
80 - - - - 569 36 8,434 0 0 51,35 48,65 - 

13 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Ιατρικής 
152 120 0 10 27 810 104 6,83 7,22 49,48 41,24 2,06 17,3 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΉΠΑΤΟΣ- 

ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ 
21 - - - - 

59 

20 7,52 0 15 60 25 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ-

ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗ 
- - - - - - - - - - - - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
20 - - - - 13 8,9 0 0 0 100 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ-

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
18 - - - - 5 7,5 0 40 20 40 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 
- - - - - 16 8,1 0 6,25 50 43,75 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ 

ΟΦΘΑΛΜΟΓΙΑ 
- - - - - - - - - - - - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 

ΡΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
- - - - - - - - - - - - 
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 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΎΠΝΟΥ 
- - - - - - - - - - - - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΣΤΗΝ ΕΝΔΟ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

- - - - - - - - - - - - 

14 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Μοριακής Βιολ. & Γενετικής 
108 88 0 20 0 514 62 7,01 9,68 40,32 48,39 1,61 14,6 

15 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα 

Παιδαγωγικού Τμ. Δημοτικής 

Εκπαίδευσης 
349 274 - 35 40 1286 253 7,71 - 10,2 80 9,8 9,9 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

(ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) 

- - - - - - - - - - - - - 

16 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Επιστημ. Εκπαίδευσης στην 

Προσχολική Ηλικία 
200 173 0 1 26 824 147 - - - - - 17,5 

17 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Αγροτικής Ανάπτυξης 
89 100 0 6 3 627 50 7.18 2 48 46 4 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

10 - - - - 30 8 8,97 0 0 37,5 62,5 - 

18 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Δασολ., Διαχ. Περιβάλλοντος και 

Φυσικών Πόρων 
97 87 0 13 2 497 39 7.26 - 38.46 51.28 10.26 14.5 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

32 - - - - 52 37 8,9 0 5,4 10,81 83,79 - 

 

 



220 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ IV.3.iv. Φοιτητές (2010-2011)  

 

Προγράμματα  Προπτυχιακών   & 

Μεταπτυχιακών   Σπουδών 

(για  όλο  το   Ίδρυμα) 

Αριθμός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία 
Συνολικός 

αριθμός 

εγγεγραμμένων 

φοιτητών  σε 

όλα τα έτη 

Αριθμός 

αποφοιτη-

σάντων 

Μέσος 

βαθμός 

πτυχίου 

Κατανομή βαθμολογίας πτυχίου (επί 

τοις %) 

Ποσοστό 

φοιτητών επί των 

εισαγομένων που 

ΔΕΝ 

ολοκλήρωσαν τις 

σπουδές τους σε 

Ν+2  χρόνια  ** 

Συνολ. Αριθ.. 

νεοεισαχθέντων 

Με εισαγωγικές 

εξετάσεις 

Από 

μετεγγρα-

φές 

Με  κατατα-

κτήριες 

εξετάσεις 

Άλλες 

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

1 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. 

Πολιτικών Μηχανικών 
130 202 1 17 5 1262 117 6,96 - 71,43 28,57 - 35 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
42 - - - - 

147 

41 8,28 - - 68,29 31,71 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: ΝΕΑ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΈΡΓΩΝ ΑΠΟ 

ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

24 - - - - 33 8,28 - - 30,3 69,7 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
34 - - - - 26 8,28 - - 30,77 69,23 - 

2 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. Ηλ. 

Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστ. 
102 241 2 - 19 1012 84 7,37 0 27 67 6 27,7 

 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών ΤΗΜΜΥ 
33 - - - - 55 28 9,26 - - - 100 - 

3 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. Μηχ. 

Περιβάλλοντος 
56 57 3 5 2 340 26 7,31 0 35,71 57,14 7,14 18,2 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
40 - - - - 

40 

31 8,88 - - 19,35 80,65 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

- - - - - - - - - - - - 
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4 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
83 98 1 10 13 501 122 7,85 - - - - - 

5 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. Μηχ. 

Παραγωγής & Διοίκ. 
92 96 4 2 2 527 61 7,26 - 29,51 65,57 4,92 10,1 

6 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. 

Γλώσσας Φιλολογίας & Πολιτισμού 

Παρευξ. Χωρών 
171 150 0 14 7 863 89 6,5-7,5 4,49 46,06 39,32 10,11 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ 

ΧΩΡΟ 
23 - - - - 71 15 8,5-10 0 0 6,67 93,33 - 

7 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. 

Ελληνικής Φιλολογίας   
234 236 6 6 - 1116 115 6,409 13,91 62,6 23,47 0 21,4 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. 

18 - - - - 31 3 9,3 - - - 100 - 

8 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. Ιστ. 

Εθνολογίας 
189 190 9 8 20 1244 50 6,77 11,5 56,64 29,2 2,66 27,5 

9 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. 

Νομικής 
523 583 1 35 96 4165 403 6-6,9 - - - - - 

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 
180 - - - - 

490 

85 7-8,4 - 3,53 50,59 45,88 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 
34 - - - - 25 7,56 - 4 88 8 - 

10 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
- - - - - - - - - - - - - 

 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΤΗΜΗ 
- - - - - - - - - - - - - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
- - - - - - - - - - - - - 
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11 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα Τμ. 

Οικονομικών Επιστημών  
216 197 0 1 28 1025 141 6,2 26,95 60,99 11,35 0,71 14,34 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
34 - - - - 68 31 7,15 6,45 48,39 41,93 3,23 - 

12 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμ. 
283 306 0 2 42 1629 180 6,84 4,44 61,11 34,44 0,01 22,8 

 Διατμηματικό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών: 

ΆΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ  
100 - - - - 527 42 8,303 0 0 69,05 30,95 - 

13 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Ιατρικής 
102 119 2 3 23 855 108 7,04 2 35 58 5 17 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΉΠΑΤΟΣ- 

ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ 
19 - - - - 

155 

11 8,15 0 9,09 72,72 18,18 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ-

ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗ 
- - - - - - - - - - - - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
42 - - - - 1 8,44 0 0 100 0 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ-

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
39 - - - - 31 8,08 0 12,9 38,7 48,4 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 
40 - - - - 2 8,55 0 0 50 50 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ 

ΟΦΘΑΛΜΟΓΙΑ 
17 - - - - 17 - - - - - - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 

ΡΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
- - - - - - - - - - - - 
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 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΎΠΝΟΥ 
- - - - - - - - - - - - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΣΤΗΝ ΕΝΔΟ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 

- - - - - - - - - - - - 

14 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Μοριακής Βιολ. & Γενετικής 
105 91 0 8 6 515 87 6,98 4,6 49,43 41,37 4,6 14,4 

15 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα 

Παιδαγωγικού Τμ. Δημοτικής 

Εκπαίδευσης 
363 285 5 27 46 1110 168 7,81 0 8,9 75,7 15,4 11,3 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

(ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) 

- - - - - - - - - - - - - 

16 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Επιστημ. Εκπαίδευσης στην 

Προσχολική Ηλικία 
156 152 17 2 33 813 130 - - - - - 15,6 

17 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Αγροτικής Ανάπτυξης 
87 197 0 14 2 585 44 6.42 2.27 56.82 40.91 0 - 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

10 - - - - 29 12 8,89 0 0 25 75 - 

18 Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Τμ. 

Δασολ., Διαχ. Περιβάλλοντος και 

Φυσικών Πόρων 
114 118 1 13 3 473 37 7.39 - 25 70 5 10.8 

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

32 - - - - 63 17 9,04 0 0 0 100 - 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.4. (1) Διδακτικό Έργο 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

 

 

4.1. Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος.  

Οι φοιτητές φαίνεται να προτιμούν προβολές εφαρμογών και χρήση υπολογιστή δεδομένου ότι αυξάνουν το ενδιαφέρον τους στο μάθημα 

κατά την παρακολούθηση, ιδιαίτερα της θεωρίας. Όμως, θεωρούν απόλυτα αποδεκτή την παραδοσιακή μέθοδο ανάπτυξης της ύλης από τον 

διδάσκοντα με την κιμωλία στον πίνακα, ιδιαίτερα στις παραδόσεις ασκήσεων.  

Οι φοιτητές φαίνεται ότι επιθυμούν την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σύνδεση των μαθημάτων με πρακτικές εφαρμογές και καθημερινά 

παραδείγματα από έργα μηχανικού, ως και επισκέψεις σε εργοτάξια και εκπαιδευτικές εκδρομές. Ειδικότερα, αναφέρονται οι κάτωθι μέσες 

τιμές και τυπικές αποκλίσεις (από το σύνολο των μαθημάτων και των ερωτηματολογίων) από τις απαντήσεις των φοιτητών στις αντίστοιχες 

ερωτήσεις: 

Το μάθημα:                                                                                                                                        Μέση Τιμή                       Τυπική Απόκλιση                   

Είχε ενδιαφέρουσα ύλη και προσέφερε σημαντικές πληροφορίες;      4,05                      0,44 

Απαιτούσε περισσότερα πράγματα από εσάς (φοιτητές) σε σύγκριση με άλλα μαθήματα;  3,12           0,62  

Υποστηρίχθηκε από καλά συγγράμματα και εκπαιδευτικά βοηθήματα;    3,59           0,62 

Φαίνεται να είναι χρήσιμο για την περαιτέρω επαγγελματική σας απασχόληση;   3,92           0,55  

Θα συνιστούσατε και σε άλλους φοιτητές/-τριες να το παρακολουθήσουν;    3,90           0,69 

 

Για την πλειοψηφία των μαθημάτων και των διδασκόντων η άποψη σημαντικού αριθμού φοιτητών είναι ότι οι διδάσκοντες γνωρίζουν και 

κατέχουν σε υψηλό βαθμό το αντικείμενο του μαθήματος και ερχόταν στο μάθημα έπειτα από προσεκτική προετοιμασία. Μάλιστα, σε 

αρκετούς διδάσκοντες επισημάνθηκε ότι έχουν μεγάλη μεταδοτικότητα και καλή επικοινωνία με τους φοιτητές στο μάθημα. Ειδικότερα, 
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αναφέρονται οι κάτωθι μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις (από το σύνολο των μαθημάτων και των ερωτηματολογίων) από τις απαντήσεις 

των φοιτητών στις αντίστοιχες ερωτήσεις: 

Ο διδάσκων:                                                                                                                                       Μέση Τιμή                      Τυπική Απόκλιση                

Έδειχνε να γνωρίζει και να κατέχει καλά το αντικείμενο;      4,48                                0,40 

Ερχόταν στο μάθημα καλά προετοιμασμένος/η;                   4,38                                    0,45 

Είχε μεγάλη μεταδοτικότητα και καλή επικοινωνία με τους φοιτητές στο μάθημα;   3,91          0,76  

Έδινε σαφείς και κατατοπιστικές απαντήσεις στις ερωτήσεις σας;     4,00                     0,68 

Είναι κατά τη γνώμη σας πολύ καλός/ή δάσκαλος/δασκάλα;      4,05                                0,63 

 

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

Όπως αναφέρεται και παρακάτω στο Τμήμα γίνεται εκτενής χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Επίσης σύμφωνα με 

τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους φοιτητές τα μαθήματα υποστηρίζονται σε ικανοποιητικό βαθμό από συγγράμματα και 

εκπαιδευτικά βοηθήματα.  

 

4.3.Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές. 

Σε πολλά μαθήματα έγινε χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Ειδικότερα, αναφέρονται οι κάτωθι μέσες τιμές και 

τυπικές αποκλίσεις (από το σύνολο των μαθημάτων και των ερωτηματολογίων) από τις απαντήσεις των φοιτητών στις αντίστοιχες 

ερωτήσεις: 

Η διδασκαλία:                                                                                                                                    Μέση Τιμή                       Τυπική Απόκλιση 

Έγινε με τρόπο που βοήθησε στην κατανόηση του μαθήματος;      3,89                      0,63 
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Έγινε με χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας; (power point κ.ά.)  4,00           0,55 

  

Οδήγησε στην ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης;        4,16                                     0,41 

Περιελάμβανε καλά παραδείγματα και πρακτικές  εφαρμογές;      3,87                                 0,60 

Ήταν κατά τη γνώμη σας πολύ καλή;                                3,88                                    0,64 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.4. (2) Διδακτικό Έργο 

 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

 

 

4.1. Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος.  

Τόσο οι μέθοδοι διδασκαλίας που εφαρμόστηκαν όσο και η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων στην πλειονότητα των μαθημάτων (όπως π.χ. 

της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης) γίνεται αντιληπτό πως κρίνονται ως επιτυχείς από το μέσο όρο των απαντήσεων των φοιτητριών 

και φοιτητών στα σχετικά ερωτήματα αξιολόγησης. 

Από τη στατιστική ανάλυση των ερωτηματολογίων προκύπτει ότι οι φοιτήτριες/φοιτητές εστιάζουν σε θέματα όπως η άμεση χρησιμότητα 

στην μελλοντική επαγγελματική απασχόλησή τους, τόσο των προσφερόμενων μαθημάτων, όσο και της αντίστοιχης εργαστηριακής 

υποδομής και εκπαίδευσης, που κρίνεται κατά μέσο όρο από αρκετά έως πολύ ικανοποιητική. Αντίθετα, κρίνεται ως οριακά σχεδόν 

επαρκής η χρήση των υποδομών και των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης της Πολυτεχνικής Σχολής. 

Η αλληλεπίδραση των διδασκόντων με την/τον φοιτήτρια/φοιτητή και η ποιότητα των προσφερόμενων γνώσεων από τη 

διδάσκουσα/διδάσκοντα αλλά και η επικοινωνία με το ακροατήριο είναι εξαιρετικά ικανοποιητική, γεγονός που υποδηλώνεται από τον 

υψηλότερο μέσο όρο στις σχετικές ερωτήσεις των ερωτηματολογίων για το σύνολο των μαθημάτων, συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη από 

τις  πέντε θεματικές ομάδες ερωτήσεων όπως ομαδοποιούνται στα ερωτηματολόγια. Η συνέπεια και η βοήθεια των διδασκόντων κρίνονται 

ως ιδιαίτερα ικανοποιητικές, όπως προκύπτει από το μέσο όρο των ερωτηματολογίων. 

 

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

Στο Τμήμα γίνεται επιτυχής χρήση ηλεκτρονικών μέσων στην πλειονότητα των μαθημάτων (όπως π.χ. της πλατφόρμας ασύγχρονης 

εκπαίδευσης), ωστόσο οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης της Πολυτεχνικής Σχολής, κρίνονται ως οριακά επαρκείς.  
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4.3.Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές. 

Όπως ήταν αναμενόμενο και γίνεται φανερό και από την ανάλυση των ερωτηματολογίων των φοιτητριών και φοιτητών, δίδεται βαρύτητα 

στην εφαρμογή καινοτόμων και καλών πρακτικών διδασκαλίας που εφαρμόζονται στο Τμήμα, αφού κρίνεται ιδιαιτέρα αποτελεσματική η 

συμβολή των διδασκόντων στην κατανόηση της ύλης των εκάστοτε μαθημάτων. Ως αποτέλεσμα οι αντίστοιχοι δείκτες, ιδιαίτερα 

αναφορικά με τους διδάσκοντες και στη συνέχεια και με το επικουρικό διδακτικό προσωπικό, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι οι 

υψηλότεροι (ειδικά ο πρώτος) σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ομάδα ερωτήσεων του ερωτηματολογίου αξιολόγησης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.4. (3) Διδακτικό Έργο 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

4.1. Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος.  

Ένα σημαντικό πρόβλημα σχετικά με την αντικειμενική ανάλυση και αξιολόγηση των ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι φοιτητές 

και, αντίστοιχα, με την αξιοποίηση τέτοιων στοιχείων για εξαγωγή περαιτέρω συμπερασμάτων ως προς την αξιολόγηση του διδακτικού 

έργου του Τμήματος, αποτελεί το γεγονός ότι η μικρή συμμετοχή των φοιτητών στο μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων δεν επιτρέπει την 

εξαγωγή ενός αντιπροσωπευτικού αποτελέσματος. Εν γένει χρησιμοποιούνται ποικίλες μέθοδοι διδασκαλίας, από τον κλασικό 

«μαυροπίνακα» μέχρι τα πολυμέσα και το διαδίκτυο. Για κάθε συγκεκριμένη θεματική ενότητα επιλέγεται η κατάλληλη μέθοδος. Η 

αναλογία διδασκόντων /διδασκομένων είναι ικανοποιητική. Εντούτοις η συνεργασία διδασκόντων - φοιτητών είναι ανεπαρκής, κυρίως 

λόγω του εξαιρετικά μεγάλου ποσοστού αποχής των φοιτητών από τα μαθήματα. 

Εξαίρεση βέβαια αποτελούν τα εργαστηριακά μαθήματα όπου η συμμετοχή των φοιτητών προϋποτίθεται ως υποχρεωτική. Στο πλαίσιο 

αυτών των εργαστηρίων υπάρχει μια δυνατότητα καλύτερης γνωριμίας του συνόλου των φοιτητών εκ μέρους των μελών ΔΕΠ, αλλά και μια 

υψηλή προσπελασιμότητα του διδακτικού προσωπικού εκ μέρους των φοιτητών. 

Σε πολλά μαθήματα γίνεται αναφορά σε επίκαιρες επιστημονικές εξελίξεις καθώς και στην μελλοντική επαγγελματική απασχόληση των 

Μηχανικών Περιβάλλοντος, η οποία αποτελεί ένα κρίσιμο θέμα, όχι μόνο εν΄ όψει της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης, αλλά και ενός, εν 

πολλοίς, ασαφούς και συντεχνιακού πλαισίου των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών. Δεδομένου ότι οι διδάσκοντες 

εμπλέκονται διαρκώς στην έρευνα, υπάρχουν ευκαιρίες για την μεταφορά συγκεκριμένων αποτελεσμάτων στην αίθουσα διδασκαλίας. 

Σε γενικές γραμμές οι φοιτητές φαίνονται ικανοποιημένοι από τις γνώσεις και τη προετοιμασία των διδασκόντων. Οι Καθηγητές του 

Τμήματος αναπροσαρμόζουν ανά τακτικά διαστήματα την ύλη των μαθημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ενώ το 

Συμβούλιο Σπουδών του Τμήματος επιλαμβάνεται θεμάτων αλληλεπικάλυψης της ύλης διδασκαλίας μεταξύ μαθημάτων καθώς και θέματα 

μεθόδων διδασκαλίας και ομοιόμορφης επιβάρυνσης των φοιτητών. Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων  δεν προκύπτουν προβλήματα 

επικοινωνίας των διδασκόντων με το ακροατήριο των διδασκομένων μαθημάτων. 
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4.2. Αναφορά σε μεθόδους,  χρήση νέων τεχνολογιών, βοηθήματα/συγγράμματα. 

Οι διδάσκοντες του Τμήματος χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες σύγχρονες τεχνολογίες, όπως τη χρήση και εκμάθηση διαδικτυακών εργαλείων 

και προγραμμάτων, την ανάπτυξη ηλεκτρονικών επιστημονικών βιβλίων και συγγραμμάτων (e-books), την επίδειξη και εξάσκηση των 

φοιτητών σε εργαστηριακά όργανα και σύγχρονες εργαστηριακές μεθοδολογίες και τεχνικές, την διοργάνωση επιστημονικών εκδρομών 

πεδίου, την διασύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας μέσω της πρακτικής άσκησης, και τη παρακολούθηση της επαγγελματικής 

εξέλιξης των αποφοίτων του Τμήματος.   

 

4.3.Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές. 

Ένα ιδιαίτερο θετικό στοιχείο της επαφής των προπτυχιακών φοιτητών με εν δυνάμει επαγγελματικούς χώρους των Μηχανικών 

Περιβάλλοντος αποτελεί η Πρακτική Άσκηση, στην οποία συμμετέχουν 30-40 άτομα σε ετήσια βάση και η οποία έγινε αποδεκτή με 

ιδιαίτερα θετική απήχηση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.4. (4) Διδακτικό Έργο 

 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

 

 Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις  

Η συμπλήρωση στοιχείων που αφορούν στη μέθοδο διδασκαλίας, στο περιεχόμενο των μαθημάτων, στη χρήση νέων τεχνολογιών, σε 

βοηθήματα/συγγράμματα, σε καινοτομίες και σε καλές πρακτικές δεν κατέστη δυνατή επειδή δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους φοιτητές 

στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων που τους διανεμήθηκαν.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.4. (5) Διδακτικό Έργο 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

 

4.1. Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος.  

Σε γενικές γραμμές από τα ερωτηματολόγια δεν προκύπτουν σοβαρά προβλήματα σχετικά με τις μεθόδους διδασκαλίας που εφαρμόστηκαν, 

τα συγγράμματα και τη χρήση νέων τεχνολογιών για τη διδασκαλία. Σε κάθε περίπτωση αντίγραφα των ερωτηματολογίων των μαθημάτων 

είναι στην διάθεση των διδασκόντων. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι η αναγκαιότητα για επιπλέον εργαστηριακούς χώρους. Από τα 

ερωτηματολόγια προκύπτει σε γενικές γραμμές ότι είναι κατανοητό το περιεχόμενο των μαθημάτων καθώς και η χρησιμότητά τους σε 

μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση.  

 

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

Στο Τμήμα γίνεται χρήση νέων τεχνολογιών για τη διδασκαλία, κατά την οποία δεν παρατηρείται κάποιο πρόβλημα. 

 

4.3.Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές. 

Το Τμήμα ακολουθεί τους ενδεδειγμένους τρόπους διδασκαλίας για την μετάδοση των επιστημονικών γνώσεων, με μεγάλη προσπάθεια από 

την πλευρά των διδασκόντων σύμφωνα με τα μέσα που διαθέτουν.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.4. (6) Διδακτικό Έργο 

 

ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

4.1. Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος.  

Λόγω νομικών ζητημάτων σε σχέση με την αντιπροσωπευτικότητα, τη διαφάνεια και την ανωνυμία των ερωτηματολογίων δεν έχει υπάρξει 

ακόμη ένα ενιαίο σύστημα ερωτηματολογίων αξιολόγησης από την πλευρά των φοιτητών. Τα μέλη ΔΕΠ βρίσκονται σε συνεργασία με το 

σύλλογο φοιτητών για την εξεύρεση του καλύτερου δυνατού συστήματος αξιολόγησης, συνυπολογίζοντας και τα προβλήματα που 

παρουσιάστηκαν σε αντίστοιχες διαδικασίες άλλων Τμημάτων του Δ.Π.Θ. (πχ. η διανομή ερωτηματολογίων στη Νομική σχολή κατά τη 

διάρκεια των εξετάσεων είχε ως αποτέλεσμα να απαντήσει μεγάλος αριθμός φοιτητών που δεν είχαν ποτέ παρακολουθήσει τα μαθήματα 

καθιστώντας τα αποτελέσματα σε μεγάλο βαθμό αναξιόπιστα). Η χρήση ορισμένων σχετικών εφαρμογών στο διαδίκτυο από ορισμένους 

συναδέλφους, όπως Google spreadsheets, surveymonkey, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εφόσον όμως το δείγμα που συγκεντρώνεται είναι 

αξιοποιήσιμο. Στο ΠΜΣ, όπου έχει εφαρμοστεί το σύστημα αυτό έχουν εξαχθεί χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία όμως δεν μπορούν να 

γενικευθούν για το σύνολο των φοιτητών, ούτε και για το προπτυχιακό πρόγραμμα.  

Επιπροσθέτως, οι αξιολογήσεις του διδακτικού έργου των μελών ΔΕΠ από τους φοιτητές κατά τη διαδικασία των εξελίξεών τους (όπως 

ίσχυε μέχρι σήμερα) αλλά και οι προβληματισμοί / παράπονα που διατυπώνονται τεκμηριωμένα από τους φοιτητές κατά τις συνελεύσεις 

του Τμήματος για συγκεκριμένους διδάσκοντες ή για στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας (τρόποι διδασκαλίας, μέθοδος εξετάσεων, 

χρήση εποπτικών μέσων, συμπεριφορά διδασκόντων) τυγχάνουν αξιολόγησης και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τα μέλη ΔΕΠ στο 

σύνολό τους και ειδικότερα από τους υπευθύνους των γλωσσών οι οποίοι, με βάση τις παρατηρήσεις αυτές, επιδιώκουν τη βελτίωση της 

παρεχόμενης γλωσσικής εκπαίδευσης (κυρίως από διδάσκοντες ΠΔ 407 & ΕΕΔΙΠ). 
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4.2. Αναφορά σε μεθόδους,  χρήση νέων τεχνολογιών, βοηθήματα/συγγράμματα. 

 Παρά τα ανωτέρω, το Τμήμα βρίσκεται στη διαδικασία συλλογής στοιχείων σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων 

του Τμήματος, προκειμένου να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων που θα αποτελέσει οδηγό για μελλοντικές στοχεύσεις του Τμήματος, ως 

προς την καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών του για τις επαγγελματικές τους προοπτικές. 

 

4.3.Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές. 

Ένα βασικό στοιχείο των συνεργασιών που αναπτύσσει το Τμήμα, με ξένα ΑΕΙ προερχόμενα  κυρίως από τον παρευξείνιο χώρο, είναι η μεταφορά 

καλών πρακτικών ως προς τη διδασκαλία των παρευξεινίων γλωσσών, αλλά και των άλλων αντικειμένων που σχετίζονται με τις γλώσσες ή τις χώρες 

αυτές. Εξάλλου, στο βαθμό που είναι οικονομικά εφικτό, το Τμήμα φροντίζει να αποκτά τεχνολογικό εξοπλισμό που επιτρέπει τη χρήση των πλέον 

σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, τόσο των παρευξεινίων γλωσσών, όσο και των λοιπών μαθημάτων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.4. (7) Διδακτικό Έργο 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

4.1.–Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος. 

Για τη συλλογή των πληροφοριών αναπτύχθηκε από την ΟΜΕΑ του Τμήματος Ειδικό ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει  24 ερωτήσεις 

κατανεμημένες σε 4 ενότητες (ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ). Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε 

στο τέλος του εξαμήνου. Κατά την διδασκαλία εφαρμόστηκε κυρίως μετωπική διδασκαλία σε μορφή διαλέξεων και σε μικρότερο ποσοστό 

φροντιστήρια ή εργαστηριακό μάθημα.  

Η διδασκαλία αξιολογήθηκε συνολικά ως εξής: Μ.Ο 3.73 (ΤΑ=.87). Η τυπική απόκλιση δείχνει ότι παρατηρήθηκαν μεγάλες διαφορές στην 

αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών του τμήματος με περιπτώσεις εξαιρετικά υψηλής αξιολόγησης και άλλες εξαιρετικά χαμηλής. 

Δεν παρατηρήθηκε επικάλυψη της ύλης μεταξύ των μαθημάτων. Οι φοιτητές βρήκαν τα συγγράμματα ενδιαφέροντα (ΜΟ 3,63 Τ.Α. .79) το 

ίδιο και τα μαθήματα (Μ.Ο 3,48, Τ.Α 57) . Ωστόσο θεώρησαν ότι μερικές φορές τα μαθήματα είναι πολύ θεωρητικά και τόνισαν την 

ανάγκη περισσότερης πρακτικής άσκησης. 

 

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

 Οι νέες τεχνολογίες δεν χρησιμοποιήθηκαν επαρκώς. Συγκεκριμένα:  

80% των διδασκόντων: Μόνο θεωρητική διδασκαλία  

20% των διδασκόντων: 2/3 σε θεωρητική διδασκαλία και 1/3 σε εργασίες, βιωματικές ασκήσεις, βιντεοπαρουσιάσεις.  

Σε αρκετές περιπτώσεις δόθηκαν εργασίες στους φοιτητές. Η εξέταση των μαθημάτων πραγματοποιήθηκε ως επί το πλείστον με τελική 

γραπτή εξέταση. Πολύ σπάνια χρησιμοποιήθηκε διαρκής αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του εξαμήνου με πρόοδο, και εβδομαδιαίες 

εργασίες. Τα συγγράμματα ήταν ενημερωμένα, επικαιροποιημένα και ανταποκρίνονταν στην ύλη των μαθημάτων. 
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4.3.Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές. 

α) Βιωματική μάθηση σε μαθήματα γλωσσολογίας και παιδαγωγικής, β) Εκπαιδευτικές εκδρομές πεδίου σε μαθήματα Αρχαιολογίας, 

Ιστορίας και Αρχαίας ελληνικής Φιλολογίας, γ) Χρήση Νέων τεχνολογιών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.4. (8) Διδακτικό Έργο 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

4.1.–Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος. 

Από τα περίπου 80 μαθήματα που προσφέρθηκαν στους φοιτητές από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας κατά 

το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, ερωτηματολόγια αξιολόγησης από τους φοιτητές συγκεντρώθηκαν στα 58, ποσοστό περίπου 75%. Ωστόσο, 

από τους εγγεγραμμένους φοιτητές ανά μάθημα μόνο ένα μικρό ποσοστό συμπλήρωσε τα ερωτηματολόγια, δείγμα αφενός της μικρής 

συμμετοχής του φοιτητικού κόσμου στη διδακτική διαδικασία, φαινόμενο γενικότερο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ειδικά τα τελευταία 

χρόνια της οικονομικής κρίσης, αφετέρου της μικρής συμμετοχής στη διαδικασία της αξιολόγησης, καθώς αρκετοί φοιτητές δεν 

συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια.  

Η διδασκαλία αξιολογήθηκε συνολικά ως εξής: Μ.Ο 3.73 (ΤΑ=.87). Η τυπική απόκλιση δείχνει ότι παρατηρήθηκαν μεγάλες διαφορές στην 

αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών του τμήματος με περιπτώσεις εξαιρετικά υψηλής αξιολόγησης και άλλες εξαιρετικά χαμηλής. 

Δεν παρατηρήθηκε επικάλυψη της ύλης μεταξύ των μαθημάτων. Οι φοιτητές βρήκαν τα συγγράμματα ενδιαφέροντα (ΜΟ 3,63 Τ.Α. .79) το 

ίδιο και τα μαθήματα (Μ.Ο 3,48, Τ.Α 57) . Ωστόσο θεώρησαν ότι μερικές φορές τα μαθήματα είναι πολύ θεωρητικά και τόνισαν την 

ανάγκη περισσότερης πρακτικής άσκησης. 

Αναφορικά με την αξιολόγηση των διδασκόντων, οι φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας αναγνωρίζουν σε γενικές γραμμές την 

αρτιότητα όλων των διδασκόντων, αν και επισημαίνουν σε ορισμένες περιπτώσεις δυσκολίες επικοινωνίας, που δεν αφορούν κατ' ανάγκη 

τους διδάσκοντες αλλά τη διδασκόμενη ύλη και την ιδιαιτερότητα του γνωστικού αντικειμένου. Πολύ συχνά -και λόγω της δυνατότητας 

επιλογής κατεύθυνσης και γνωστικών αντικειμένων από το Δ' εξάμηνο κ.εξ.- διαμορφώνουν το πρόγραμμά τους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 

κατά περίπτωση να επιλέγουν κατά το μάλλον ή ήττον διδάσκοντες (και αντίστοιχα επιστημονικές περιοχές) με τους οποίους επικοινωνούν 

αποτελεσματικότερα. Έτσι, για όλους τους διδάσκοντες του Τμήματος διαμορφώνεται ένα «ειδικό κοινό» που τους επιλέγει με σταθερό 

τρόπο. 
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Σε ό,τι αφορά το επιστημονικό ενδιαφέρον των μαθημάτων, οι φοιτητές εκτιμούν τη διεπιστημονική συγκρότηση του προγράμματος 

σπουδών, ωστόσο αναγνωρίζουν τη δυσκολία ορισμένων ειδικά γνωστικών αντικειμένων, με τα οποία έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά 

(όπως π.χ. η Σημειωτική, η Κοινωνική Ανθρωπολογία κ.ά.). Αναγνωρίζουν επίσης τη δυνατότητα που τους προσφέρει το πρόγραμμα 

σπουδών για ευελιξία στη συγκρότηση ενός ατομικού για τον καθένα προγράμματος, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του / της, μετά από τον 

υποχρεωτικό κύκλο σπουδών των τριών πρώτων εξαμήνων. Θεωρούν ειδικά ότι η πρακτική άσκηση που εφαρμόζεται σε ορισμένα 

γνωστικά αντικείμενα (π.χ. Αρχαιολογία - συμμετοχή σε ανασκαφές. Διδακτική της Ιστορίας και Σχολική παιδαγωγική - συμμετοχή σε 

δειγματικές διδασκαλίες και αρχειακή έρευνα στα ΓΑΚ Κομοτηνής, Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης - συμμετοχή σε ενισχυτική 

διδασκαλία για μαθητές με ασταθή φοίτηση και χαμηλές επιδόσεις κ.λπ.) τους δίνει τη δυνατότητα να επιβεβαιώσουν τη χρησιμότητα των 

σπουδών τους στην μετέπειτα επαγγελματική τους αποκατάσταση. Εκτιμούν επίσης το πολλαπλό σύγγραμμα, ειδικά στα μαθήματα 

κατεύθυνσης, αν και ενίοτε επισημαίνουν προβλήματα στο σύστημα διανομής των συγγραμμάτων, λιγότερα πάντως από προηγούμενα έτη. 

 

 

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

 Από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων αυτών, αλλά και από την ευρύτερη καθημερινή επικοινωνία με τους φοιτητές, προκύπτουν τα 

εξής: 

Παρά το γεγονός ότι στο ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε δεν προβλέπονται ερωτήσεις σχετικές με τη χρήση νέων τεχνολογιών, οι 

φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας εκτιμούν τη χρήση τους κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων, ειδικά όσον αφορά το 

σύστημα e-class και την οργάνωση των διαλέξεων με την παρουσίαση power point, δεδομένου ότι όλες οι αίθουσες του Τμήματος είναι 

εφοδιασμένες με βιντεο-προτζέκτορες και -πρόσφατα- σύνδεση στο Διαδίκτυο. Επισημαίνουν ωστόσο την ελλιπή λειτουργία της αίθουσας 

πληροφορικής του Τμήματος (όπου περιστασιακά διεξάγονται μαθήματα από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος), λόγω έλλειψης ειδικευμένου 

προσωπικού, η οποία οφείλεται στην άρνηση του ΥΠΑΙΘ να αποσπάσει καθηγητή πληροφορικής από τη Β/θμια Εκπαίδευση. Αναφορικά 

με τις μεθόδους διδασκαλίας, φαίνεται να εκτιμούν περισσότερο τη διαδραστική / συμμετοχική διαδικασία και λιγότερο τη διάλεξη. 
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4.3.Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές. 

Τέλος, να σημειωθεί ότι αυξάνεται σταθερά ο αριθμός των φοιτητών του τμήματος που επιλέγει να εκπονήσει πτυχιακή εργασία σε 

γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται στο Τμήμα. Αυτό είναι δείγμα αφενός ενός όλο και μεγαλύτερου ενδιαφέροντος για την 

ακαδημαϊκή ερευνητική διαδικασία εκ μέρους των φοιτητών, αφετέρου ενεργητικής εμπλοκής στην εκπόνηση φροντιστηριακών εργασιών 

στο πλαίσιο των υποχρεωτικών κυρίως μαθημάτων, δεδομένου ότι αυτές αποτελούν προϋπόθεση για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.4. (9) Διδακτικό Έργο 

 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 

 

 

4.1.–Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος. 

Με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους φοιτητές στο διανεμηθέν ερωτηματολόγιο στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης 2013-

14, διαπιστώνεται ότι γενικά φαίνονται ικανοποιημένοι από τη διδαχθείσα ύλη, την οργάνωση των μαθημάτων και το εκπαιδευτικό υλικό, 

λαμβάνοντας προφανώς υπόψη, μεταξύ των άλλων, και τη δημιουργία «e-class» από συνεχώς αυξανόμενο αριθμό μελών ΔΕΠ. Σε λίγες 

περιπτώσεις προκύπτει ότι οι φοιτητές θα επιθυμούσαν περισσότερη ανάλυση και απλότητα στην παρουσίαση των εννοιών και συχνότερη 

χρήση παραδειγμάτων. Άξιο μνείας είναι επιπρόσθετα ότι εξαίρεται με ειδικότερες παρατηρήσεις στα ερωτηματολόγια του Τομέα Ποινικών 

και Εγκληματολογικών Επιστημών η διενέργεια εκπαιδευτικής ποινικής δίκης που συνδέει τη θεωρητική με την πρακτική γνώση. Παρά τις 

κάποιες μομφές για αυστηρότερη του συνήθους βαθμολόγηση ορισμένων μαθημάτων, δεν αμφισβητείται σε ειδικότερο επίπεδο η 

διαφάνεια των κριτηρίων βαθμολόγησης. Οι απαντήσεις των φοιτητών στο συγκεκριμένο ερώτημα κατατάσσονται, στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων, στις υψηλότερες βαθμίδες της βαθμολογικής κλίμακας, γεγονός που εμπεδώνει τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ διδασκόντων 

και διδασκομένων. 

Σε γενικές γραμμές, η αξιολόγηση των διδασκόντων κυμαίνεται από ικανοποιητική ως πολύ καλή, πράγμα από το οποίο συνάγεται η κατά 

κανόνα ορθή διεξαγωγή της διδασκαλίας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, ώστε να κατανοείται η ύλη, και να επιτυγχάνεται ο στόχος του 

μαθήματος. Πολλοί διδάσκοντες ανακοινώνουν διάγραμμα ύλης ή παραθέτουν ήδη δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα τους στα οποία 

έχουν πρόσβαση οι φοιτητές. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν παρατηρήσεις φοιτητών επαινετικές σε σχέση με τη συνέπεια, το ήθος και 

τη μεταδοτικότητα των διδασκόντων, καθώς και την ετοιμότητα απαντήσεως στα ηλεκτρονικά μηνύματα των φοιτητών. Ορισμένες 

παρατηρήσεις θεωρούν τη βαθμολογία ή τα θέματα ή τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυστηρά και ζητούν περισσότερη επιείκεια. Η 

χρήση του διαδικτύου από τους διδάσκοντες επαινείται επίσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι φοιτητές ζητούν περισσότερη ζωντάνια, 

απλότητα ή αναγνωρίζουν ότι, ενώ ο διδάσκων έχει πολλές γνώσεις, πρέπει να γίνει περισσότερο μεταδοτικός. Παρατηρούνται ωστόσο και 

πάλι (όπως και σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν) ότι υπάρχουν αντιφατικές απαντήσεις σε διαφορετικά ερωτήματα του ίδιου 

εντύπου. Τέλος, οι φοιτητές εκφράζονται ικανοποιητικά έως μέτρια για τους επικουρικώς διδάσκοντες τα φροντιστηριακά μαθήματα. 
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4.2. Αναφορά σε μεθόδους,  χρήση νέων τεχνολογιών, βοηθήματα/συγγράμματα. 

 Οι αξιολογήσεις των φοιτητών για τα μαθήματα συνολικά χαρακτηρίζονται γενικά ικανοποιητικές. Για κάποια μαθήματα, η γνώμη των 

φοιτητών είναι πολύ καλή, για κάποια ικανοποιητική για κάποια άλλα όμως είναι μέτρια. Η μέτρια γνώμη των φοιτητών εστιάζει κυρίως 

στην ποιότητα εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών βοηθημάτων, καθώς και στην απουσία ανάρτησης υλικού για τις παραδόσεις στο e-

class ορισμένων διδασκόντων (αν και παρατηρείται αύξηση σε σχέση με την περυσινή χρονιά), ενώ οι περισσότεροι φοιτητές δεν φαίνονται 

ικανοποιημένοι από τη διαθεσιμότητα της βιβλιογραφίας στην πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη, όπου διαπιστώνονται επί μέρους ελλείψεις στη 

βιβλιογραφία που είναι απαραίτητη για την εκπόνηση εργασιών και μάλιστα οι ελλείψεις αυξάνονται λόγω της οικονομικής αδυναμίας να 

διατηρηθούν οι συνδρομές στα περιοδικά και να γίνει προμήθεια νέων εκδόσεων. Ορισμένες μομφές διατυπώνονται, επίσης, σε σχέση με τη 

μη έγκαιρη χορήγηση των συγγραμμάτων (επί τη βάσει του υπάρχοντος συστήματος διανομής), ενώ μεμονωμένα συναντάται και η αξίωση 

για χορήγηση πρόσθετων βοηθημάτων με πρακτικά θέματα. Επίσης συνολικά παρατηρείται ικανοποίηση των φοιτητών από την κατανομή 

των μαθημάτων στα έτη ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας τους, ενώ φαίνεται ότι αρκετοί φοιτητές θα ήθελαν περισσότερα φροντιστηριακά 

μαθήματα και αναγνωρίζουν τη χρησιμότητά τους 

Αντίστοιχα συμπεράσματα εξάγονται, τέλος, και από την αξιολόγηση των ερωτηματολογίων που αφορούν τους στόχους και το εν γένει 

εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. Η διαχείριση της 

εξειδικευμένης γνώσης στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος και η ανάδειξη κριτικού πνεύματος στον προφορικό και γραπτό λόγο 

καθιστά την όλη διαδικασία σαφώς πιο απαιτητική. Τούτο, ωστόσο, δεν φαίνεται να διαφοροποιεί σημαντικά τις απόψεις των 

μεταπτυχιακών φοιτητών, σε σύγκριση με τους προπτυχιακούς φοιτητές, όσον αφορά την οργάνωση και ποιότητα των μαθημάτων, αλλά 

και όσον αφορά την εν γένει εικόνα διδασκόντων και διδασκομένων. Οι στοχεύσεις εν προκειμένω εξειδικεύονται στην προώθηση ενός 

διαρκώς ενημερωμένου εκπαιδευτικού υλικού και στην ανάδειξη μορφών συμμετοχής των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα εξασφαλίζουν 

την εξειδίκευση με πρακτικό αντίκτυπο και συνάμα τη γενικότερη επιμόρφωση και ανάδειξη δεξιοτήτων. 

Ειδικότερα όσον αφορά χρησιμότητα των μαθημάτων σε μελλοντική επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων, οφείλουμε να 

υπογραμμίσουμε ότι το αντίστοιχο ερώτημα δεν περιλαμβάνεται ρητά διατυπωμένο στα ερωτηματολόγια που διανέμονται στους φοιτητές. 

Άλλωστε, οι φοιτητές, ιδίως των μικρότερων ετών, δεν είναι σε θέση να κρίνουν σε τόσο πρώιμο στάδιο σπουδών τη χρησιμότητα των 

μαθημάτων σε μελλοντική επαγγελματική απασχόληση. Εξ άλλου, οι προπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν με βάση τις κλίσεις τους τα 
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μαθήματα εκείνα μεταξύ των προς επιλογήν μαθημάτων, τα οποία αυτοί θεωρούν ότι θα τους είναι χρήσιμα στο μελλοντικό τους 

επάγγελμα, ενδεχομένως στο πλαίσιο και μιας ειδικεύσεως (π.χ. αστικολόγοι, ποινικολόγοι, δημοσιολόγοι κλπ). 

 

4.3.Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές. 

Ικανοποιητική και, σε αρκετές περιπτώσεις πολύ καλή, είναι η άποψη των φοιτητών για τις περιπτώσεις, όπου υπήρχαν γραπτές ή/και 

προφορικές εργασίες, χωρίς όμως να λείπουν και περιπτώσεις φοιτητών που δήλωσαν λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι. Πρέπει πάντως να 

σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη ομάδα ερωτημάτων απάντησε πολύ μεγαλύτερος αριθμός φοιτητών από τις εργασίες που δόθηκαν ή έγινε 

σχετική αξιολόγηση και σε μαθήματα που δεν προσφέρονταν εργασίες.. Ωστόσο, είναι εμφανής η απαίτηση φοιτητών για ανάληψη 

περισσότερων εργασιών και εκπαιδευτικών δράσεων που επενεργούν σε βαθμολογικό επίπεδο. Άξια μνείας είναι μια αυξανόμενη τάση 

ορισμένων φοιτητών για προώθηση ηλεκτρονικών μορφών διδασκαλίας (e-l) ή εν πάση περιπτώσει για ηλεκτρονική πληροφόρηση τόσο για 

τα βασικά δεδομένα της διδακτικής ύλης κάθε μαθήματος όσο και κυρίως για το «ανέβασμα» στο διαδίκτυο «συνοπτικών σημειώσεων» και 

«πρακτικών θεμάτων», διευρύνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την ηλεκτρονική διαδικασία παροχής διδακτικών πληροφοριών και 

διευκολύνοντας ομολογουμένως και τους μη διαμένοντες μονίμως στην έδρα του Πανεπιστημίου φοιτητές Σε αυτήν την κατεύθυνση 

κατευθύνεται και η προσπάθεια ενημέρωσης των μελών ΔΕΠ για προετοιμασία ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω της σχετικής εφαρμογής 

του Δ.Π.Θ. και αναμένεται η υλοποίησή της εντός του ακαδ. έτους 2014-15. Τέλος, και η αυξανόμενη χρήση διαφανειών κατά τις 

παραδόσεις αρκετών διδασκόντων αντιμετωπίζεται πολύ θετικά από τους φοιτητές.  

                Συμπερασματικά, επί τη βάσει του συνόλου των απαντήσεων των φοιτητών, πρέπει να σημειωθεί ότι είναι ευχερώς διαγνώσιμες 

ορισμένες ομαδοποιήσεις κατά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων οι οποίες παραπέμπουν εμφανώς σε φοιτητές διαφορετικών 

ταχυτήτων ή ορθότερα διαφορετικού βαθμού ενδιαφέροντος. Τούτο είναι ορατό σε ορισμένες παρατηρήσεις και σχόλια, αλλά και σε 

συγκεκριμένες διακυμάνσεις στις απαντήσεις σε σχέση με τα συγγράμματα, το εκπαιδευτικό υλικό και το επίπεδο δυσκολίας του 

μαθήματος. Άξιες αναφοράς είναι εν προκειμένω τόσο η τάση ορισμένων φοιτητών για αξίωση ενίσχυσης των προαπαιτούμενων, της 

διδακτικής ύλης και της βιβλιογραφίας συγκεκριμένων μαθημάτων, όσο όμως και η τάση για αξίωση πιο «συνοπτικών σημειώσεων», 

«μικρότερης διδακτικής ύλης», «ευκολότερων θεμάτων» και «επιεικέστερης βαθμολόγησης των γραπτών». Σημειώνεται επίσης ότι υπάρχει 
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μια αυξανόμενη μερίδα φοιτητών, η οποία ενώ λαμβάνει ερωτηματολόγια, αρνείται να προβεί σε αξιολόγηση καθηγητών και μαθήματος, 

υπακούοντας σε μια γενικότερη αντίληψη απόρριψης της συνολικής διαδικασίας αξιολόγησης ως ύποπτης και αντιδημοκρατικής 

διαδικασίας, η οποία δεν πρέπει να νομιμοποιείται με τη συμμετοχή φοιτητών. Η άρνηση απαντήσεως εν προκειμένω δεν πρέπει να 

εκληφθεί ως αρνητική κρίση, αφού ελλείπουν οποιεσδήποτε συγκεκριμένες αναφορές σε διδάσκοντες ή μαθήματα. Άξιο μνείας είναι, 

επίσης, ότι ο αριθμός των εμφανιζόμενων με βάση τα στοιχεία ως ενεργητικά συμμετεχόντων (τακτική παρακολούθηση) στην εκπαιδευτική 

διαδικασία φοιτητών είναι αρκετά υψηλός και μάλιστα υψηλότερος του προηγούμενου διδακτικού έτους, όπως υψηλός είναι και ο αριθμός 

των αφιερωμένων ωρών εβδομαδιαίας μελέτης των μαθημάτων. Διακυμάνσεις εντοπίζονται, όμως, όσον αφορά τη συστηματική μελέτη της 

ύλης, χωρίς όμως να αλλάζουν τη συνολική θετική εικόνα. Ενδιαφέρον αποκτά, τέλος, η ανάλυση των απαντήσεων των φοιτητών στα 

ειδικά ερωτήματα που αφορούν την εικόνα των ίδιων των φοιτητών ως συλλειτουργών της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ως διαδραστικών 

υποκειμένων στη διαδικασία της γνώσης, από την οποία προκύπτει ότι οι παρόντες στις παραδόσεις φοιτητές, οι οποίοι και συμπλήρωσαν 

τα ερωτηματολόγια, πράγματι επιδεικνύουν μεγάλο ενδιαφέρον να συμπράττουν στην εκπαιδευτική διαδικασία στη Νομική Σχολή. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.4. (10) Διδακτικό Έργο 

 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

 

 

Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις. 

Λόγω των δυσκολιών που προέκυψαν με την συγχώνευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης με το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης κατά 

την εφαρμογή του Σχεδίου Αθηνά, δεν κατέστει δυνατό να μοιραστούν τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθημάτων στους φοιτητές-τριες 

κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. 

Ωστόσο, έχει ήδη προγραμματιστεί η υλοποίησή τους κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.4. (12) Διδακτικό Έργο 

 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 

4.1.–Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος. 

Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου αναπτύχθηκε μια διαδικασία αξιολόγησης μέσω ερωτηματολογίων που 

περιλαμβάνουν 22 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από τους φοιτητές -τριες δύο (2) φορές κατά τη 

διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, στο τέλος κάθε εξαμήνου.  

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 αξιολογήθηκαν όλοι οι εν ενεργεία διδάσκοντες (64 από τους 67 διδάσκοντες). Οι διδάσκοντες που 

δεν αξιολογήθηκαν ήταν 1 μέλος Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης και 2 μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. που βρισκόταν σε άδεια. Αξιολογήθηκαν 150 από τα 

189 συνολικά προσφερόμενα μαθήματα. Διανεμήθηκαν, συγκεντρώθηκαν και αξιολογήθηκαν, από 249 τμήματα διδασκαλίας, 4612 

ερωτηματολόγια και ο έλεγχος αξιοπιστίας έδειξε ότι η τιμή του Cronbach’s Alpha ήταν ιδιαίτερα υψηλή (0.910).  

Σχετικά με τις μεθόδους διδασκαλίας που εφαρμόστηκαν, το 75% των φοιτητών – τριών θεωρεί ότι η διδασκαλία περιελάμβανε πολύ καλά 

έως πάρα πολύ καλά παραδείγματα και πρακτικές εφαρμογές (ερώτηση Β4) και το 76% θεωρεί ότι έγινε με τρόπο που βοήθησε πολύ έως 

πάρα πολύ την κατανόηση του μαθήματος (ερώτηση Β1). Σε αυτό ενδεχομένως βοήθησε και η χρήση νέων τεχνολογιών, καθώς το 59% 

θεωρεί ότι έγινε πολύ έως πάρα πολύ χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων 

(ερώτηση Β2), δεδομένου μάλιστα ότι πάνω από το ένα τρίτο των μαθημάτων του Τμήματος είναι πρακτικά μαθήματα που διεξάγονται 

στους αθλητικούς χώρους.  

Επίσης, το 66% των φοιτητών –τριών θεωρεί ότι οι εργασίες που τους ανατέθηκαν στα πλαίσια των μαθημάτων τους βοήθησαν πολύ έως 

πάρα πολύ στην κατανόηση των συγκεκριμένων θεμάτων (ερώτηση Δ2), ενώ σύμφωνα με το 64% υπήρχε πολύ έως πάρα πολύ 

καθοδήγηση από τον εκάστοτε διδάσκοντα (ερώτηση Δ1). Έτσι δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το 75% των φοιτητών – τριών θεωρεί 

ότι η διδασκαλία ήταν πολύ έως πάρα πολύ καλή (ερώτηση Β5).  

Σχετικά με τα μαθήματα (επιστημονικό ενδιαφέρον, περιεχόμενο, χρησιμότητα σε μελλοντική επαγγελματική απασχόληση), το 75% των 

φοιτητών – τριών θεωρεί ότι είχαν πολύ έως πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ύλη και προσέφεραν σημαντικές πληροφορίες (ερώτηση Γ1), ενώ 
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μόνο το 41% θεωρεί ότι απαιτούσαν πολύ περισσότερα πράγματα από αυτούς σε σύγκριση με άλλα μαθήματα (ερώτηση Γ2) και μόνο το 

43% ότι υπήρχε πολύ έως πάρα πολύ μεγάλη επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα (ερώτηση Γ3). Το 76% των φοιτητών – τριών θα 

συνιστούσε μάλιστα πολύ έως πάρα πολύ σε άλλους φοιτητές – τριες να παρακολουθήσουν τα συγκεκριμένα μαθήματα (ερώτηση Γ6) και 

το 70% θεωρεί ότι φαίνεται να είναι πολύ έως πάρα πολύ χρήσιμα για την περαιτέρω επαγγελματική τους απασχόληση (ερώτηση Γ5).  

Σχετικά με την ποιότητα (γνώσεις, προετοιμασία για το μάθημα, επικοινωνία με το ακροατήριο) των διδασκόντων του Τμήματος, το 87% 

των φοιτητών – τριών θεωρεί ότι οι διδάσκοντες έδειχναν να γνωρίζουν και να κατέχουν πολύ έως πάρα πολύ καλά το αντικείμενό τους 

(ερώτηση Α5), το 85% θεωρεί ότι ερχόταν στο μάθημα πολύ έως πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι (ερώτηση Α4) και το 75% θεωρεί ότι 

είχαν πολύ έως πάρα πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα και καλή επικοινωνία μαζί τους (ερώτηση Α6). Το 81% θεωρεί ότι παρουσίασαν από 

την αρχή τους στόχους του μαθήματος (ερώτηση Α1) και το 75% ότι παρουσίασαν από την αρχή με πολύ έως πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια 

το χρονοδιάγραμμα του μαθήματος (ερώτηση Α2). Επίσης το 78% θεωρεί ότι οι διδάσκοντες διευκρίνισαν πολύ έως πάρα πολύ από την 

αρχή τη διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών στο μάθημα (ερώτηση Α3). Το 77% των φοιτητών – τριών θεωρεί ότι οι διδάσκοντες έδιναν 

πολύ έως πάρα πολύ σαφείς και κατατοπιστικές απαντήσεις στις ερωτήσεις τους (ερώτηση Α7), το 85% θεωρεί ότι ήταν πολύ έως πάρα 

πολύ συνεπείς στις υποχρεώσεις τους (ερώτηση Α8) και κατά την άποψη του 81% των φοιτητών – τριών οι διδάσκοντες ήταν πολύ έως 

πάρα πολύ καλοί δάσκαλοι (ερώτηση Α9).    

 

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

 Αναφορικά με την καταλληλότητα των βοηθημάτων/συγγραμμάτων που υποστηρίζουν τα μαθήματα, το 57% των φοιτητών – τριών θεωρεί 

ότι ήταν πολύ έως πάρα πολύ καλά και μόνο το 15% είχε αρνητική άποψη (ερώτηση Γ4). 

 

4.3.Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές. 

Στο Τμήμα χρησιμοποιούνται όλες οι δυνατές καινοτομίες και νέες πρακτικές διδασκαλίας, οι οποίες αξιολογούνται ιδιαίτερα θετικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.4. (14) Διδακτικό Έργο 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 

 

 

4.1.–Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος. 

Οι αξιολογήσεις των ερωτηματολογίων γίνονται κάθε χρονιά με στόχο να είναι έτοιμες συνολικά για την τετραετή αξιολόγηση. Τα μέλη της 

ΟΜΕΑ λαμβάνουν γνώση των αποτελεσμάτων του κάθε έτους, ειδικά αν κάτι αποκλίνει από τα όρια που θεωρούμε ικανοποιητικά. Σε όλα 

τα βασικά ερωτήματα που τίθενται, οι αξιολογήσεις των φοιτητών έχουν δώσει βαθμολογία, με βάση την κλίμακα 1-5 (με 5 το άριστα) 

μεγαλύτερη ή ίση του 4. Οι προσπάθειες του Τμήματος για την κατάκτηση της αριστείας σε όλους τους τομείς είναι συνεχής, και τα 

στατιστικά αποτελέσματα συνηγορούν και αποδεικνύουν τη σταθερά ικανοποιητική πορεία του Τμήματος. Ασφαλώς δεν υπάρχει 

εφησυχασμός, αλλά συνεχής προσπάθεια να διατηρηθούν όλοι οι δείκτες κοντά στο άριστα. 

Η συνολική αξιολόγηση ανά έτος έχει δείξει πως τα αποτελέσματα είναι απολύτως συγκρίσιμα σε κάθε χρονιά. Σε αυτό συνεισφέρει η 

υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων συγγραμμάτων, και η σταθερή πλέον σύσταση του διδακτικού προσωπικού του οποίου οι διδακτικές 

υπηρεσίες παραμένουν σε σταθερά υψηλό επίπεδο, παρόμοια με τη διάθεση της προσφοράς τους όχι μόνο σε επιστημονικό επίπεδο, αλλά 

και σε επίπεδο καθοδήγησης που εκ των πραγμάτων αυξάνει την προσέγγιση με τους φοιτητές. 

Στη συνέχεια παραθέτουμε αποτελέσματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (2012-2013) τα οποία με ανάλυση στατιστικού δείγματος 

του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 φαίνεται να είναι συγκρίσιμα. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων θα συνεχιστεί, και από την επόμενη 

ετήσια εσωτερική αξιολόγηση θα παρέχουμε τα απόλυτα στοιχεία που απαιτούνται. 

2012-2013 για 26 βασικά μαθήματα μέσος όρος βαθμολογίας 4.29 

2012-2013 για 26 βασικά μαθήματα και 10 επιλογής μέσος όρος βαθμολογίας 4.37 

2012-2013 για 5 βασικά μαθήματα μέσος όρος βαθμολογίας 4.39 

2013-2014 για 5 βασικά μαθήματα μέσος όρος βαθμολογίας 4.44 
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Όσον αφορά στην ποιότητα (γνώσεις, προετοιμασία για το μάθημα, επικοινωνία με το ακροατήριο) των διδασκόντων του Τμήματος: 

2012-2013 για 26 βασικά μαθήματα μέσος όρος βαθμολογίας 4.19 

2012-2013 για 26 βασικά μαθήματα και 10 επιλογής μέσος όρος βαθμολογίας 4.31 

2012-2013 για 5 βασικά μαθήματα μέσος όρος βαθμολογίας 4.34 

2013-2014 για 5 βασικά μαθήματα μέσος όρος βαθμολογίας 4.38 

Πόσο προσιτός είναι ο διδάσκοντας; 

2012-2013 για 26 βασικά μαθήματα μέσος όρος βαθμολογίας 4.45 

2012-2013 για 26 βασικά μαθήματα και 10 επιλογής μέσος όρος βαθμολογίας 4.50 

2012-2013 για 5 βασικά μαθήματα μέσος όρος βαθμολογίας 4.34 

2013-2014 για 5 βασικά μαθήματα μέσος όρος βαθμολογίας 4.32 

 

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

 Όσον αφορά στα μαθήματα (επιστημονικό ενδιαφέρον, περιεχόμενο, χρησιμότητα σε μελλοντική επαγγελματική απασχόληση) και για την 

καταλληλότητα των βοηθημάτων/συγγραμμάτων που τα υποστηρίζουν, ισχύουν τα παρακάτω αποτελέσματα: 

2012-2013 για 26 βασικά μαθήματα μέσος όρος βαθμολογίας 4.01 

2012-2013 για 26 βασικά μαθήματα και 10 επιλογής μέσος όρος βαθμολογίας 3.98 

2012-2013 για 5 βασικά μαθήματα μέσος όρος βαθμολογίας 3.85 

2013-2014 για 5 βασικά μαθήματα μέσος όρος βαθμολογίας 4.00 
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4.3.Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές. 

Και στον τομέα αυτό χρησιμοποιούνται όλες οι καινοτομίες και οι νέες πρακτικές διδασκαλίας, τα οποία αξιολογούνται ιδιαίτερα θετικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.4. (16) Διδακτικό Έργο 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 

 

4.1.–Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος. 

Σε ότι αφορά στη διδασκαλία και στις μεθόδους διδασκαλίας διαφαίνεται ότι σε γενικές γραμμές οι φοιτητές έμειναν πολύ ευχαριστημένοι 

αφού οι περισσότερες ερωτήσεις που αφορούν στην παράγραφο αυτή έχουν μέσο όρο πάνω από 4 (Πολύ) με ανώτατη επίδοση το 5 (Πάρα 

Πολύ), εκτός από την ερώτηση που αφορά στη χρήση νέων τεχνολογιών που έχει μέσο όρο 3,45. Ειδικότερα, το 77,4% των φοιτητών 

θεωρεί ότι ο τρόπος που έγινε το μάθημα βοήθησε πολύ ή πάρα πολύ στην κατανόησή του (Μ.Ο=4,15  Τ.Α=0,93). Το 85,5% των φοιτητών 

θεωρούν ότι ολοκληρώθηκε η εξεταστέα  ύλη του μαθήματος (Μ.Ο=4,36  Τ.Α=0,84). Το 78% πιστεύουν ότι η διδασκαλία του μαθήματος 

περιελάμβανε πολύ ή πάρα πολύ καλά παραδείγματα και πρακτικές εφαρμογές (Μ.Ο=4,17  Τ.Α=0,93), όπως και ότι η διδασκαλία ήταν 

πολύ ή πολύ καλή (74,7%) (Μ.Ο=4,13  Τ.Α=0,98). 

Σε ότι αφορά στα μαθήματα που παρέχονται από το Τμήμα και υποστηρίζονται από τους (τις) διδάσκοντες (-ουσες) διαφαίνεται ότι οι 

φοιτητές έμειναν μέτρια έως πολύ ευχαριστημένοι με όλες τις ερωτήσεις που αφορούν στην παράγραφο αυτή να έχουν μέσο όρο μεταξύ 3 

(Μέτρια) και 4 (Πολύ). Ειδικότερα το 71,7% των φοιτητών θεωρεί ότι το μάθημα είχε πολύ ή πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ύλη και προσέφερε 

σημαντικές πληροφορίες.(Μ.Ο=3,97  Τ.Α=1,06). Τα ποσοστά σε σχέση με το αν το μάθημα  απαιτούσε από αυτούς περισσότερα πράγματα 

σε σύγκριση με άλλα μαθήματα, περίπου μοιράζονται, αφού το 55,6% των φοιτητών θεωρεί δεν απαιτούσε ενώ το 41,9% απαιτούσε 

(Μ.Ο=3,26  Τ.Α=1,34). Σχετικά με το εάν το μάθημα υποστηρίχθηκε από καλά συγγράμματα και εκπαιδευτικά βοηθήματα το 62,3% των 

φοιτητών απαντάει πολύ ή πάρα πολύ ενώ το 33,4% απαντάει μέτρια έως καθόλου (Μ.Ο=3,86  Τ.Α=1,09). Ένα 70% περίπου θεωρεί ότι τα 

μαθήματα θα τους είναι χρήσιμα πολύ ή πάρα πολύ στην περαιτέρω επαγγελματική τους απασχόληση σε αντίθεση με το 30% που απαντούν 

ότι η χρησιμότητά τους θα τους μέτρια έως μηδαμινή (Μ.Ο=3,93  Τ.Α=1,15). Επίσης, με τα ίδια περίπου ποσοστά απαντούν και στο αν θα 

συνιστούσαν και σε άλλους φοιτητές να παρακολουθήσουν το μάθημα (Μ.Ο=3,98  Τ.Α=1,20). 

Σε ότι αφορά στους(στις) διδάσκοντες (-ουσες) στο Τμήμα διαφαίνεται ότι οι φοιτητές είναι κάτι περισσότερο από πολύ ευχαριστημένοι 

αφού όλοι οι μέσοι όροι είναι μεγαλύτεροι του 4,15 με τον μέγιστο να φθάνει στο 4,58. Ειδικότερα η πλειοψηφία των φοιτητών πιστεύει ότι 
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οι διδάσκοντες (-ουσες) όχι μόνον γνώριζαν και κατείχαν καλά το αντικείμενό τους (91,9%) (Μ.Ο=4,58  Τ.Α=0,74), αλλά και ότι ερχόταν 

καλά προετοιμασμένοι(ες) στο μάθημα (90,6%) (Μ.Ο=4,54  Τ.Α=0,72). Όσον αφορά τα ποσοστά, σχετικά με το εάν οι διδάσκοντες (-

ουσες) είχαν μεγάλη μεταδοτικότητα και καλή επικοινωνία με τους φοιτητές και έδιναν σαφείς και κατατοπιστικές απαντήσεις σ' αυτούς, 

πέφτουν σε σχέση με τα παραπάνω, αλλά εξακολουθούν να είναι ψηλά. Συγκεκριμένα, το 76% πιστεύουν ότι οι διδάσκοντες (-ουσες) είχαν 

μεγάλη μεταδοτικότητα και καλή επικοινωνία (Μ.Ο=4,15  Τ.Α=1,05) και το 78,4% πιστεύουν ότι οι διδάσκοντες (-ουσες) έδιναν σαφείς 

και κατατοπιστικές απαντήσεις στις ερωτήσεις τους (Μ.Ο=4,16  Τ.Α=0,99). Γενικότερα, οι φοιτητές πιστεύουν ότι οι διδάσκοντες (-ουσες) 

στο Τμήμα είναι πολύ έως πάρα πολύ καλοί(ες) "δάσκαλοι, δασκάλες" 80,1% (Μ.Ο=4,26  Τ.Α=0,95). 

 

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

 Σχετικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τεχνολογίας στο μάθημα, τα ποσοστά περίπου μοιράζονται αφού το 54,5% 

θεωρεί ότι έγινε πολύ ή πάρα πολύ χρήση αυτών, ενώ το 43,4% θεωρεί ότι έγινε μέτρια έως καθόλου χρήση αυτών, με τον μέσο όρο όμως 

να παραμένει σχετικά υψηλός  (Μ.Ο=3,45  Τ.Α=1,43).  

 

4.3.Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές. 

Στο Τμήμα χρησιμοποιούνται όλες οι δυνατές καινοτομίες και νέες πρακτικές διδασκαλίας, οι οποίες αξιολογούνται ιδιαίτερα θετικά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.4. (17) Διδακτικό Έργο 

 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

4.1.–Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος. 

Το εξεταστικό σύστημα που εφαρμόζεται, είναι αυτό που ακολουθείται και στα περισσότερα Πανεπιστήμια της χώρας. Βασικό 

χαρακτηριστικό της διαδικασίας που ακολουθεί το Τμήμα είναι ότι η εξέταση κάθε μαθήματος διενεργείται με ευθύνη του διδάσκοντα. Η 

πλειοψηφία των μαθημάτων εξετάζεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου. Υπάρχουν ωστόσο αρκετές διαφοροποιήσεις 

ανάλογα με το κάθε μάθημα, το διδάσκοντα, αλλά και την Κατεύθυνση. Για παράδειγμα, στα μαθήματα των Κατευθύνσεων Φυτικής 

Παραγωγής και Τεχνολογίας Τροφίμων, τα Εργαστήρια είναι υποχρεωτικά και κατά συνέπεια, οι φοιτητές εξετάζονται και στα εργαστήρια. 

Αυτό δεν εφαρμόζεται στην Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας. Ορισμένοι διδάσκοντες επιλέγουν τη διαδικασία των εξετάσεων 

πολλαπλών (>2) προόδων, ενώ άλλοι παρέχουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να παραδώσουν εργασίες (άλλοτε υποχρεωτικές, άλλοτε 

προαιρετικές) οι οποίες προσμετρούνται στον τελικό βαθμό με ένα ποσοστό (συνήθως της τάξης του 20-35%).Tα βοηθήματα είναι αυτά 

που παρέχονται δια του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ. Πέραν αυτών διατίθενται και επικαιροποιημένες σημειώσεις διδασκόντων καθώς και άλλο 

υλικό το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω του E-class. Πρέπει να αναφερθεί ότι ένας αριθμός διδασκόντων χρησιμοποιεί και την κοινωνική 

δικτύωση για την αλληλεπίδραση με τους φοιτητές.  Συμπληρωματικά, οι διδάσκοντες συμβουλεύουν ή ζητούν κατά την διάρκεια του 

εξαμήνου από τους φοιτητές να αντλήσουν πληροφορίες από διεθνή συγγράμματα ή επιστημονικές εργασίες. Η βιβλιοθήκη του ιδρύματος 

είναι σε θέση να καλύψει τις παραπάνω ανάγκες των φοιτητών για πρόσβαση σε επιστημονικές βάσεις. Τα μαθήματα από αμφιθέατρου 

γίνονται με powerpoint ή ανάλογο λογισμικό, ενώ κάποιοι διδάσκοντες χρησιμοποιούν και Βίντεο προβολή για την ολοκλήρωση του 

μαθήματός τους. Επίσης, οι φοιτητές πραγματοποιούν θεσμοθετημένη Πρακτική άσκηση σε επαγγελματικούς χώρους για διεύρυνση των 

γνώσεών τους. Από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων αξιολόγησης που δίνονται στους φοιτητές, παρατηρείται μια σταθερά θετική 

άποψη για τα ανωτέρω θέματα όπως αυτή εκφράζεται από την βαθμολόγηση (scores) που λαμβάνουν οι σχετικές ερωτήσεις. Ενδεικτικά, 

από την επεξεργασία  των 1436 ερωτηματολογίων του ακαδημαϊκού έτους '13-'14,  ερωτήσεις σχετικές με την επίτευξη των στόχων του 

μαθήματος, την οργάνωση της ύλης, την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού, την ποιότητα υπηρεσιών της βιβλιοθήκης έλαβαν σαν μέση 

βαθμολογία τιμές πλησίον του 4 (με άριστα το 5). 



253 

 

Οι  Καθηγητές είναι επαρκώς προετοιμασμένοι και χρησιμοποιούν σύγχρονα εποπτικά υλικά. Η επικοινωνία με τους φοιτητές κρίνεται 

ικανοποιητική, καθώς ανατίθενται επιμέρους εργασίες σε μαθήματα και η ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους γίνεται δια μέσου της 

κατάθεσης της Διπλωματικής εργασίας. Από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων του τελευταίου ακαδημαϊκού έτους η άποψη της 

πλειοψηφίας των φοιτητών μπορεί να χαρακτηρισθεί θετική απέναντι σε ανάλογα ερωτήματα δεδομένων των υψηλών βαθμολογιών 

(scores) που καταγράφηκαν. Ενδεικτικά :  Ερ: Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα (για προφορική - γραπτή εργασία); Μ.Ο. 4.10 (867 

απαντήσεις), Ερ: Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν εποικοδομητικά και αναλυτικά (για προφορική - γραπτή εργασία); Μ.Ο. 4.10 (859 

απαντήσεις), Ερ: Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριμένο θέμα; Μ.Ο. 4.05 (846 απαντήσεις), Ερ: Ο/Η 

διδάσκων/ουσα οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα; Μ.Ο. 4.20 (1425 απαντήσεις).Ερ: Ο/Η διδάσκων/ουσα 

επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος; Μ.Ο. 3.96 (1425 απαντήσεις). Ερ: Ο/Η διδάσκων/ουσα αναλύει 

και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα χρησιμοποιώντας παραδείγματα; Μ.Ο. 4.06 (1422 απαντήσεις). Ερ: Ο/Η 

διδάσκων/ουσα ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις για να αναπτύξουν την κρίση τους; Μ.Ο. 4.03 (1422 

απαντήσεις). Ερ: Ο/Η διδάσκων/ουσα ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη διόρθωση εργασιών ή 

εργαστηριακών αναφορών, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές); Μ.Ο. 4.27 (1420 απαντήσεις). Ερ: Ο/Η διδάσκων/ουσα είναι γενικά 

προσιτός στους φοιτητές; Μ.Ο. 4.12 (1415 απαντήσεις). 

 

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

Τα βοηθήματα είναι αυτά που παρέχονται δια του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ, καθώς και σημειώσεις Καθηγητών, όπως επίσης και 

ανηρτημένο υλικό μάθησης δια μέσου του E-class. Συμπληρωματικά, οι διδάσκοντες συμβουλεύουν ή ζητούν κατά την διάρκεια του 

εξαμήνου από τους φοιτητές να αντλήσουν πληροφορίες από διεθνή συγγράμματα ή επιστημονικές εργασίες. Τα μαθήματα από 

αμφιθέατρου γίνονται με powerpoint ή ανάλογο λογισμικό, ενώ κάποιοι διδάσκοντες χρησιμοποιούν και Βίντεο προβολή για την 

ολοκλήρωση του μαθήματός τους. Τα βοηθήματα θεωρούνται επαρκή και κατάλληλα σε γενικότερο πλαίσιο και παρέχουν χρήσιμες 

πληροφορίες για την ουσιαστική εκπαίδευση των φοιτητών κατά τα έτη φοίτησής τους στο Πανεπιστήμιο. Ταυτόχρονα αποτελούν 

εμπεριστατωμένα και χρήσιμα εφόδια  για κάθε μελλοντική επαγγελματική απασχόληση. 
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4.3.Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές. 

Βιντεοπροβολη από ορισμένους διδάσκοντες, E-class, χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.4. (18) Διδακτικό Έργο 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 

4.1.–Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος. 

Όλα τα μαθήματα παρουσιάζονται με τη μορφή διάλεξης. Επίσης, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών στην πλειονότητα των 

μαθημάτων πραγματοποιούνται εργαστήρια, ενώ σε ορισμένα και φροντιστήρια. Πρέπει να τονιστεί πως σε κάποια μαθήματα 

πραγματοποιείται πρακτική άσκηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο στο Δάσος Ελατιάς, Δράμας.  

Οι περισσότεροι φοιτητές (90,73%) αξιολογούν πως οι διδάσκοντες γίνονται εύκολα κατανοητοί κατά την διδασκαλία ενώ για το βοηθητικό 

προσωπικό μόνο το 43% των φοιτητών συμφωνούν και συμφωνούν απόλυτα πως είναι κατάλληλα καταρτισμένο. Στους φοιτητές και 

φοιτήτριες, στα πλαίσια των μαθημάτων ανατίθενται από τους Καθηγητές και Λέκτορες εργασίες ομαδικά ή ατομικά. Σύμφωνα με τους 

φοιτητές οι ασκήσεις - εργασίες βοηθούν στην κατανόηση του μαθήματος (81,65%) και στην αξιολόγηση των γνώσεων τους (82,36%).  Σε 

κάποια μαθήματα παράλληλα οι φοιτητές παρακολουθούν video σχετικών με τη θεματολογία του μαθήματος.  

Σύμφωνα με τις σχετικές απαντήσεις των φοιτητών και φοιτητριών στα ερωτηματολόγια, τα μαθήματα θεωρούνται ενδιαφέροντα και 

σημαντικά για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία (91,93% και 92,94% αντίστοιχα θετική άποψη). Περίπου οι μισοί/-ές φοιτητές/-ήτριες 

πιστεύουν ότι τα μαθήματα είναι δύσκολα (50,47%), ενώ λιγότεροι/-ες (36,58%) πιστεύουν ότι απαιτούνται γνώσεις που δεν διδάσκονται 

στο πανεπιστήμιο. Ακόμα λιγότεροι-ες (23%) θεωρούν πως χρειάζεται ενισχυτική διδασκαλία, πέραν των ωρών που ορίζονται από το 

πρόγραμμα σπουδών, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των μαθημάτων. Μια γενικότερη θετική εικόνα προκύπτει και για το 

περιεχόμενο των μαθημάτων, καθώς 80,74% θεωρούν ότι η ύλη του μαθήματος είναι ικανοποιητική. Να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο 

μέρος των μη θετικών απαντήσεων είναι «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ». Τέλος, 31,3% των φοιτητών πιστεύουν ότι υπάρχουν επικαλύψεις της 

ύλης ανάμεσα στα μαθήματα.  

Οι διδάσκοντες φροντίζουν να διαμορφώνουν το περιεχόμενο των μαθημάτων με βάση τις εξελίξεις στην επιστήμη, την κοινωνία και την 

οικονομία, σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Οι περισσότεροι αλλάζουν τακτικά το περιεχόμενο του μαθήματος και φροντίζουν να είναι 

ενημερωμένοι με τις εξελίξεις. Παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα των διδασκόντων με συμμετοχές σε συνέδρια, σε ομάδες εργασίας και 
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σε διεθνείς και ελληνικές επιστημονικές εταιρίες. Αυτή η κινητικότητα συντελεί στην επικαιροποίηση των γνώσεων και στην αντίστοιχη 

προσαρμογή του προγράμματος σπουδών τόσο σε Προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.  

Με το ερώτημα που αφορά στην ποιότητα (γνώσεις, προετοιμασία για το μάθημα, επικοινωνία με το ακροατήριο) των διδασκόντων του 

Τμήματος σχετίζονται πολλές ερωτήσεις-απαντήσεις με τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία του ερωτηματολογίου των φοιτητών που 

αφορούσε στο χειμερινό εξάμηνο 2013-14. Συγκεκριμένα οι ερωτήσεις-απαντήσεις 2,6,9,10, 11,12, 13,15,16. Στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία οι απαντήσεις δείχνουν ικανοποίηση των εκπαιδευομένων με τις γνώσεις, την προετοιμασία των διδασκόντων για το μάθημα 

και την επικοινωνία των διδασκόντων με το ακροατήριο. Τα πολύ θετικά ποσοστά των φοιτητών καταδεικνύουν μια χρήσιμη και 

αποτελεσματική αλληλεπίδραση Καθηγητών – Φοιτητών. Αυτή η πολύ καλή επικοινωνία διευκολύνεται και από το γεγονός ότι ο αριθμός 

των φοιτητών είναι ανάλογος με τους παρεχόμενους εκπαιδευτικούς χώρους και εγκαταστάσεις του Τμήματος κάτι που ενισχύει την 

εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης οι φοιτητές κρίνουν ότι μπορούν να βρουν τους καθηγητές τους όταν τους χρειάζονται εύκολα. 

 

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

 Σύμφωνα με τους διδάσκοντες, σε όλα τα μαθήματα διανέμεται βιβλίο ή/και πανεπιστημιακό σύγγραμμα στους φοιτητές, ενώ σε πολλά 

μαθήματα δίνονται επιπλέον σημειώσεις των διδασκόντων/ουσών. Ένα μέρος των σημειώσεων βρίσκεται αναρτημένο στο διαδικτυακό 

χώρο του Τμήματος Δασολογίας www.fmenr.duth.gr και πιο συγκεκριμένα στους ιστότοπους εργαστηρίων ή στο eclass (διαδικτυακή 

πλατφόρμα του πανεπιστημίου). Σχετικά με τα συγγράμματα το 75,38% συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα πως τα βιβλία - σημειώσεις 

ανταποκρίνονται στη διδαχθείσα ύλη, και περίπου στο ίδιο ποσοστό  (75,55%) αξιολογούν πως τα βιβλία - σημειώσεις είναι 

καλογραμμένα– κατανοητά. Σύμφωνα με τις δηλώσεις των διδασκόντων, στην πλειοψηφία των μαθημάτων παρέχεται πρόσθετο ψηφιακό ή 

έντυπο βιβλιογραφικό υλικό, επιπλέον των διανεμόμενων συγγραμμάτων. Σχεδόν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα παρουσιάζονται και 

περιγράφονται στις ιστοσελίδες του Τμήματος. Οι φοιτητές ενημερώνονται κυρίως για τα προτεινόμενα συγγράμματα και την εξεταστέα 

ύλη, αλλά μπορούν να βρουν και πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό όπως για παράδειγμα τις διαφάνειες των παραδόσεων, σημειώσεις του 

διδάσκοντα, θέματα εργασιών και προτεινόμενους ιστότοπους σχετικούς με την ύλη των μαθημάτων. Οι περισσότεροι διδάσκοντες 

χρησιμοποιούν στο πλαίσιο του μαθήματος λογισμικό προβολών (π.χ. powerpoint) για την προβολή διαφανειών, βίντεο, εφαρμογές 

διαδικτύου,τις οποίες προβάλλουν μέσω φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή και του αντίστοιχου μηχανήματος προβολής. Ο τεχνολογικός 

εξοπλισμός είναι εγκατεστημένος σε όλες τις αίθουσες και τα εργαστήρια με σταθερά τοποθετημένα μηχανήματα. Σε ότι αφορά την 
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επικοινωνία με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, τα περισσότερα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

αλλά και του ιστοχώρου του Τμήματος και του e-class, όπου ανακοινώνουν διάφορες πληροφορίες σχετικές με το μάθημα. Οι φοιτητές 

διδάσκονται αρκετά μαθήματα που άπτονται των νέων τεχνολογιών στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αλλά και ακόμα περισσότερα 

στο ΠΜΣ. 

Οι φοιτητές/ήτριες επιλέγουν βιβλίο ηλεκτρονικά μέσα από το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ. Για τα περισσότερα μαθήματα υπάρχει η δυνατότητα 

επιλογής ανάμεσα σε περισσότερα βιβλία.  Η ποιότητα των βιβλίων είναι καλή και οι διδάσκοντες κάθε χρόνο ανανεώνουν τον κατάλογο 

επιλέγοντας σύγχρονα και ενημερωμένα συγγράμματα.  Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω σε πολλά μαθήματα δίνονται επιπλέον 

βοηθήματα με τη μορφή σημειώσεων των διδασκόντων/ουσών, οι διαφάνειες που προβάλλονται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, 

πρόσθετο ψηφιακό ή έντυπο βιβλιογραφικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό και παραπομπές σε ιστοσελίδες. Σύμφωνα με τη γνώμη των 

φοιτητών/-τριών τα συγγράμματα ανταποκρίνονται στη διδαχθείσα ύλη (75,38% με θετική άποψη και μόνο 3,72% με αρνητική) και είναι 

καλογραμμένα και κατανοητά (75,55% με θετική άποψη και 3,72% με αρνητική). 

 

4.3.Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές. 

Οι φοιτητές με το πέρας του τρίτου και του τέταρτου έτους πραγματοποιούν πρακτική άσκηση δυο μηνών περίπου στο φυσικό τους 

αντικείμενο, στο δάσος της Ελατιάς Δράμας. Επίσης μετά το πέρας του τέταρτου έτους κάνουν πρακτική ενός μηνός στη Δασική Υπηρεσία 

ή σε ιδιωτικές δασοτεχνικές εταιρίες. 

Σε κάποια μαθήματα διοργανώνονται εκπαιδευτικές εκδρομές, με τις οποίες οι φοιτητές γνωρίζουν στην πράξη και συμπληρώνουν τις 

γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους σε αντικείμενα μαθημάτων που χρειάζονται άμεση επαφή με το δασικό ή λιβαδικόοικοσύστημα,  

φυτώριο ή και εργοστάσιο ξύλου. 

Κάθε χρόνο το τμήμα διοργανώνει  ημερίδες ή διημερίδες ή συνέδρια με στόχο οι φοιτητές να το παρακολουθήσουν ή ακόμα και να 

παρουσιάσουν εργασίες τους που προέρχονται από την πτυχιακή ή μεταπτυχιακή τους έρευνα. Ικανός αριθμός Μεταπτυχιακών 

ερευνητικών διατριβών έχει παρουσιαστεί σε πανελλήνια ή διεθνή συνέδρια και έχει περιληφθεί στα Πρακτικά.  
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 Εκτός από συλλογικά έργα ή βιβλία που εκδίδουν Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος το Τμήμα εκδίδει και την Περιοδική 

Επιστημονική Έκδοση "Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων" στα πλαίσια της οποίας έχουν μέχρι 

σήμερα εκδοθεί 5 θεματικοί τόμοι με συμμετοχή από άλλα τμήματα του Δ.Π.Θ. αλλά και από άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας οι 

οποίοι αναρτώνται και στον ιστότοπο του Τμήματος. Πέρα από το ευρύτερο επιστημονικό όφελος της διάδοσης της γνώσης, οι φοιτητές (σε 

προπτυχιακό αλλά και σε μεταπτυχιακό επίπεδο) μπορούν να  ενημερώνονται αντίστοιχα για ερευνητικές προσπάθειες στο γνωστικό πεδίο 

που τους ενδιαφέρει, μέσω της ανοικτής ψηφιακής πρόσβασης τους σε αυτούς τους τόμους (ιστοσελίδα του τμήματος).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.5.i. Ερευνητικό Έργο της τελευταίας 4ετίας (ανά Τμήμα) (2013-2014)  

 

 

 Ακαδημαϊκό Έτος 

Τμήματα Σύνολο Ερευνητικών και 

Αναπτυξιακών Κονδυλίων  

(κύκλος εργασιών) 

Από Ελληνικές 

πηγές/φορείς 

Από το 

Εξωτερικό 

Παρατηρήσεις 

1. ΤΠΜ 8.301.221,52  5.368.112,89  2.933.108,63  

2. ΤΗΜΜΥ 13.065.130,84  3.621.870,64  9.443.260,20  

3. ΤΜΠ 3.462.812,77  1.940.221,59  1.522.591,18  

4. ΤΑΜ 1.032.747,81  984.154,11  48.593,70  

5. ΤΜΠΔ 5.674.423,53  2.828.308,75  2.846.114,78  

6. ΤΓΦΠΠΧ 8.624,00  8.624,00  0,00  

7. ΤΕΦ 1.245.000,00  600.000,00  645.000,00  

8. ΤΙΕ 230.000,00  200.000,00  30.000,00  

9. ΤΝ 1.168.500,00  1.168.500,00  0,00  

10. ΤΚΔΠΕ 1.162.049,11  451.052,80  710.996,31  

11. ΤΟΕ 4.295.356,28  2.553.128,98  1.742.227,30  

12. ΤΕΦΑΑ 10.907.732,00  7.812.871,00  3.094.861,00  

13. ΤΙ 18.075.652,81  12.479.470,07  5.596.182,74  

14. ΤΜΒΓ 8.155.377,83  2.168.850,64  5.986.527,19  

15. ΠΤΔΕ 743.387,43  705.071,43  38.316,00  

16. ΤΕΕΠΗ 395.053,19  175.103,19  219.950,00  

17. ΤΑΑ 2.077.282,78  264.913,18  1.812.369,60  

18. ΤΔΔΠΦΠ 1.714.673,53  712.545,53  1.002.128,00  
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.5.ii. Ερευνητικό Έργο της τελευταίας 4ετίας (ανά Τμήμα) (2012-2013)  

 

 

 Ακαδημαϊκό Έτος 

Τμήματα Σύνολο Ερευνητικών και 

Αναπτυξιακών Κονδυλίων  

(κύκλος εργασιών) 

Από Ελληνικές 

πηγές/φορείς 

Από το 

Εξωτερικό 

Παρατηρήσεις 

1. ΤΠΜ 7.263.475,95  4.627.868,19  2.635.607,76  

2. ΤΗΜΜΥ 10.095.826,90  2.615.464,30  7.480.362,60  

3. ΤΜΠ 3.045.862,03  1.986.998,64  1.058.863,39  

4. ΤΑΜ 1.113.396,58  1.064.802,88  48.593,70  

5. ΤΜΠΔ 4.007.413,32  1.726.107,26  2.281.306,06  

6. ΤΓΦΠΠΧ 0,00  0,00  0,00   

7. ΤΕΦ 1.248.000,00  648.000,00  600.000,00  

8. ΤΙΕ 20.000,00  20.000,00  0,00  

9. ΤΝ 1.168.500,00  1.168.500,00  0,00  

10. ΤΚΔΠΕ 708.550,23  342.634,26  365.915,97  

11. ΤΟΕ 4.253.026,20  618.570,33  3.634.455,87  

12. ΤΕΦΑΑ 8.092.154,54  5.080.804,44  3.011.350,10  

13. ΤΙ 14.320.473,69  9.646.512,07  4.673.961,62  

14. ΤΜΒΓ 5.498.047,40  281.356,40  5.216.691,00  

15. ΠΤΔΕ 668.387,43  630.071,43  38.316,00  

16. ΤΕΕΠΗ 323.546,99  103.596,99  219.950,00  

17. ΤΑΑ 1.614.556,67  265.609,65  1.348.947,02  

18. ΤΔΔΠΦΠ 1.555.676,87  689.484,87  866.192,00  
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.5.iii. Ερευνητικό Έργο της τελευταίας 4ετίας (ανά Τμήμα) (2011-2012)  

 

 

 

 Ακαδημαϊκό Έτος 

Τμήματα Σύνολο Ερευνητικών και 

Αναπτυξιακών Κονδυλίων  

(κύκλος εργασιών) 

Από Ελληνικές 

πηγές/φορείς 

Από το 

Εξωτερικό 

Παρατηρήσεις 

1. ΤΠΜ 7.015.634,55  5.427.347,54  1.588.287,01  

2. ΤΗΜΜΥ 11.286.777,27  3.649.961,14  7.636.816,13  

3. ΤΜΠ 3.141.957,46  1.934.555,74  1.207.401,72  

4. ΤΑΜ 1.785.177,34  1.785.177,34  0,00  

5. ΤΜΠΔ 3.690.294,22  1.897.774,20  1.792.520,02  

6. ΤΓΦΠΠΧ 0,00  0,00  0,00   

7. ΤΕΦ 1.298.000,00  698.000,00  600.000,00  

8. ΤΙΕ 20.000,00  20.000,00  0,00  

9. ΤΝ 1.168.500,00  1.168.500,00  0,00  

10. ΤΚΔΠΕ 294.751,23  278.751,23  16.000,00  

11. ΤΟΕ 3.682.521,39   2.529.198,09  1.153.323,30  

12. ΤΕΦΑΑ 7.744.557,73  4.712.126,97  3.032.430,76  

13. ΤΙ 11.902.222,18  8.526.049,06  3.376.173,12  

14. ΤΜΒΓ 4.546.664,50  121.356,40  4.425.308,10  

15. ΠΤΔΕ 681.002,43  642.686,43  38.316,00  

16. ΤΕΕΠΗ 323.546,99  103.596,99  219.950,00  

17. ΤΑΑ 1.078.609,69  179.026,24  899.583,45  

18. ΤΔΔΠΦΠ 1.455.930,55  696.830,55  759.100,00  
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.5.iv. Ερευνητικό Έργο της τελευταίας 4ετίας (ανά Τμήμα) (2010-2011)  

 

 

 

 Ακαδημαϊκό Έτος 

Τμήματα Σύνολο Ερευνητικών και 

Αναπτυξιακών Κονδυλίων  

(κύκλος εργασιών) 

Από Ελληνικές 

πηγές/φορείς 

Από το 

Εξωτερικό 

Παρατηρήσεις 

1. ΤΠΜ 7.001.904,09  6.213.299,07  788.605,02  

2. ΤΗΜΜΥ 9.090.225,62  4.452.366,93  4.637.858,69  

3. ΤΜΠ 2.517.171,68  2.217.693,17  299.478,51  

4. ΤΑΜ 1.389.033,41  1.389.033,41  0,00  

5. ΤΜΠΔ 2.255.044,90  1.100.304,66  1.154.740,24  

6. ΤΓΦΠΠΧ 0,00  0,00  0,00   

7. ΤΕΦ 702.947,00  702.947,00  0,00  

8. ΤΙΕ 20.000,00  20.000,00  0,00  

9. ΤΝ 1.220.020,00  1.220.020,00  0,00  

10. ΤΚΔΠΕ 65.441,65  65.441,65  0,00  

11. ΤΟΕ 2.893.618,99  2.848.322,99  45.296,00  

12. ΤΕΦΑΑ 4.191.071,68  4.039.975,26  151.096,42  

13. ΤΙ 8.001.479,10  7.206.451,51  795.027,59  

14. ΤΜΒΓ 1.407.368,09  57.498,05  1.349.870,04  

15. ΠΤΔΕ 692.690,20  583.571,43  109.118,77  

16. ΤΕΕΠΗ 280.150,28  280.150,28  0,00  

17. ΤΑΑ 367.907,81  285.324,36 82.583,45  

18. ΤΔΔΠΦΠ 609.991,00  609.991,00  0,00  
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.6.i. Λοιπές Υπηρεσίες (ανά Τμήμα) (2013-2014) 
 

Τμήματα 

Συνολικός 

αριθμός 

Διοικητ. 

Προσωπικού 

Σχέση του αριθμού 

Διοικητ. Προσωπικού 
Συνολικός 

αριθμός 

Τεχνικού 

Προσωπικού 

Σχέση του αριθμού Τεχνικού 

Προσωπικού 
Αριθμός 

Η/Υ 

διαθέσιμων 

για χρήση 

από 

φοιτητές 

Αριθμός 

Αιθουσών 

διδασκαλίας 

Αριθμός θέσεων εκπαίδευσης 

στις αίθουσες 

Αριθμός 

εργαστη-

ρίων 

Αριθμός θέσεων εκπαίδευσης 

στα εργαστήρια 

Προς συνολικό 

αριθμό 

Διδακτικού 

Προσωπικού 

Προς 

συνολικό 

αριθμό 

φοιτητών 

Προς 

συνολικό 

αριθμό 

Διδακτικού 

Προσωπικού 

Προς 

συνολικό 

αριθμό 

φοιτητών 

0-50 
51- 

100 

101- 

200 
<200 0-50 

51- 

100 

101- 

200 
<200 

1. ΤΠΜ 10 1/5 1/126 9 1/5 1/140 - 8 (4) - (4) - 29 (28) (1) - - 

2. ΤΗΜΜΥ 8 1/6 1/166 11 1/4 1/121 - 12 (8) - (3) (1) 16 (16) - - - 

3. ΤΜΠ 5 1/5 1/84 4 1/6 1/105 - 7 - - - - 8 - - - - 

4. ΤΑΜ 4 1/4 1/146 2 1/8 1/292 23 10 - (3) - (7) 1 - (1) - - 

5. ΤΜΠΔ 3 1/5 1/225 1 1/14 1/676 100 6 (2) (3) (1) - 5 (5) - - - 

6. ΤΓΦΠΠΧ 2 1/7 1/445 0 - - 25 10 - (8) (2) 640 1 20 - - - 

7. ΤΕΦ 2 1/12 1/571 3 1/8 1/381 30 8 - - - 905 3 35 - - - 

8. ΤΙΕ 3 1/8 1/401 2 1/12 1/601 30 4 (2) - (2) - 2 (2) - - - 

9. ΤΝ 9 1/7 1/458 8 1/8 1/515 13 28 - - - 2900 7 - - 184 - 

10. ΤΚΔΠΕ 3 1/9 1/613 2 1/13 1/919 50 3 - - - 710 2 - 70 - - 

11. ΤΟΕ 4 1/5 1/402 0 - - 35 4 - - - 220 1 6 - - - 

12. ΤΕΦΑΑ 6 1/8 1/298 6 1/8 1/298 62 11 - - - 1273 5 - - - 260 

13. ΤΙ 9 1/15 1/89 13 1/10 1/62 55 19 - - - 838 16 - - - 716 

14. ΤΜΒΓ 5 1/4 1/109 2 1/10 1/273 16 2 - - - 210 20 - - 154 - 

15. ΠΤΔΕ 5 1/5 1/206 1 1/23 1/1031 30 10 - - - 835 5 - - - 120 

16. ΤΕΕΠΗ 4 1/5 1/212 6 1/3 1/142 43 5 - - - 806 4 - 65 - - 

17. ΤΑΑ 8 1/2 1/102 3 1/6 1/102 58 4 - - - 435 10 - - - 200 

18. ΤΔΔΠΦΠ 4 1/5 1/149 3 1/7 1/198 90 4 - - - 240 9 - - - 220 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.6.ii. Λοιπές Υπηρεσίες (ανά Τμήμα) (2012-2013) 
 

Τμήματα 

Συνολικός 

αριθμός 

Διοικητ. 

Προσωπικού 

Σχέση του αριθμού 

Διοικητ. Προσωπικού 
Συνολικός 

αριθμός 

Τεχνικού 

Προσωπικού 

Σχέση του αριθμού Τεχνικού 

Προσωπικού 
Αριθμός 

Η/Υ 

διαθέσιμων 

για χρήση 

από 

φοιτητές 

Αριθμός 

Αιθουσών 

διδασκαλίας 

Αριθμός θέσεων εκπαίδευσης 

στις αίθουσες 

Αριθμός 

εργαστη-

ρίων 

Αριθμός θέσεων εκπαίδευσης στα 

εργαστήρια 

Προς συνολικό 

αριθμό 

Διδακτικού 

Προσωπικού 

Προς 

συνολικό 

αριθμό 

φοιτητών 

Προς 

συνολικό 

αριθμό 

Διδακτικού 

Προσωπικού 

Προς 

συνολικό 

αριθμό 

φοιτητών 

0-50 
51- 

100 

101- 

200 
<200 0-50 

51- 

100 

101- 

200 
<200 

1. ΤΠΜ 10 1/5 1/130 20 1/2 1/65 - 8 (4) - (4) - 29 (27) (1) - - 

2. ΤΗΜΜΥ 6 1/9 1/223 19 1/3 1/121 - 12 (8) - (3) (1) 16 (16) - - - 

3. ΤΜΠ 4 1/6 1/98 4 1/6 1/98 - 7 - - - - 8 - - - - 

4. ΤΑΜ 4 1/4 1/126 2 1/9 1/292 23 10 - (3) - (7) 1 - (1) - - 

5. ΤΜΠΔ 4 1/3 1/150 2 1/7 1/300 100 6 (2) (3) (1) - 5 (5) - - - 

6. ΤΓΦΠΠΧ 2 1/7 1/424 0 - - 25 10 - - - 640 1 20 - - - 

7. ΤΕΦ 6 1/12 1/211 9 1/8 1/141 30 8 - - - 905 3 35 - - - 

8. ΤΙΕ 3 1/7 1/423 2 1/11 1/634 30 4 (2) - (2) - 2 (2) - - - 

9. ΤΝ 9 1/7 1/472 8 1/8 1/531 13 28 - - - 2900 7 - - 184 - 

10. ΤΚΔΠΕ - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11. ΤΟΕ 3 1/4 1/377 0 - - 35 4 - - - 220 1 6 - - - 

12. ΤΕΦΑΑ 7 1/6 1/278 7 1/6 1/278 62 11 - - - 1273 5 - - - 260 

13. ΤΙ 8 1/16 1/110 27 1/5 1/32 55 19 - - - 838 16 - - - 716 

14. ΤΜΒΓ 5 1/4 1/106 2 1/10 1/266 16 2 - - - 210 20 - - 154 - 

15. ΠΤΔΕ 4 1/6 1/273 2 1/12 1/545 30 10 - - - 835 5 - - - 120 

16. ΤΕΕΠΗ 3 1/6 1/280 6 1/3 1/140 - - - - - - - - - - - 

17. ΤΑΑ 8 1/2 1/93 3 1/6 1/248 58 4 - - - 435 10 - - - 200 

18. ΤΔΔΠΦΠ 4 1/5 1/139 3 1/7 1/186 80 4 - - - 240 9 - - - 220 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.6.iii. Λοιπές Υπηρεσίες (ανά Τμήμα) (2011-2012) 
 

Τμήματα 

Συνολικός 

αριθμός 

Διοικητ. 

Προσωπικού 

Σχέση του αριθμού Διοικητ. 

Προσωπικού 
Συνολικός 

αριθμός 

Τεχνικού 

Προσωπικού 

Σχέση του αριθμού Τεχνικού 

Προσωπικού 
Αριθμός 

Η/Υ 

διαθέσιμων 

για χρήση 

από 

φοιτητές 

Αριθμός 

Αιθουσών 

διδασκαλίας 

Αριθμός θέσεων εκπαίδευσης 

στις αίθουσες 

Αριθμός 

εργαστηρίων 

Αριθμός θέσεων εκπαίδευσης 

στα εργαστήρια 

Προς συνολικό 

αριθμό 

Διδακτικού 

Προσωπικού 

Προς 

συνολικό 

αριθμό 

φοιτητών 

Προς 

συνολικό 

αριθμό 

Διδακτικού 

Προσωπικού 

Προς 

συνολικό 

αριθμό 

φοιτητών 

0-50 
51- 

100 

101- 

200 
<200 0-50 

51- 

100 

101- 

200 
<200 

1. ΤΠΜ 9 1/5 1/136 26 1/2 1/47 - 8 (4) - (4) - 29 
(2

7) 
(1) - - 

2. ΤΗΜΜΥ 8 1/6 1/145 26 1/2 1/45 - 12 (8) - (3) (1) 16 
(1

6) 
- - - 

3. ΤΜΠ 4 1/6 1/70 4 1/6 1/70 - 7 - - - - 8 - - - - 

4. ΤΑΜ 5 1/3 1/116 2 1/8 1/291 - 10 - (3) - (7) 1 - (1) - - 

5. ΤΜΠΔ - - - - - - - 6 (2) (3) (1) - 5 (5) - - - 

6. ΤΓΦΠΠΧ 4 1/3 1/209 0 - -  10 - - - 640 1 20 - - - 

7. ΤΕΦ 3 1/8 1/388 3 1/8 1/388 - 8 - - - 905 3 35 - - - 

8. ΤΙΕ 3 1/6 1/404 2 1/9 1/606 - 4 (2) - (2) - 2 (2) - - - 

9. ΤΝ 10 1/7 1/447 7 1/8 1/639 13 28 - - - 2900 7 - - 184 - 

10. ΤΚΔΠΕ - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11. ΤΟΕ 3 1/4 1/361 0 - - - 4 - - - 220 1 6 - - - 

12. ΤΕΦΑΑ 9 1/5 1/193 8 1/6 1/217 - 11 - - - 1273 5 - - - 260 

13. ΤΙ 4 1/33 1/202 29 1/5 1/28 - 19 - - - 838 16 - - - 716 

14. ΤΜΒΓ 5 1/4 1/103 2 1/9 1/257 - 2 - - - 210 20 - - 154 - 

15. ΠΤΔΕ 4 1/7 1/322 3 1/9 1/429 30 10 - - - 835 5 - - - 120 

16. ΤΕΕΠΗ 6 1/3 1/137 3 1/6 1/275 - - - - - - - - - - - 

17. ΤΑΑ 8 1/2 1/78 3 1/6 1/209 - 4 - - - 435 10 - - - 200 

18. ΤΔΔΠΦΠ 4 1/5 1/124 3 1/6 1/166 - 4 - - - 240 9 - - - 220 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.6.iv. Λοιπές Υπηρεσίες (ανά Τμήμα) (2010-2011) 
 

Τμήματα 

Συνολικός 

αριθμός 

Διοικητ. 

Προσωπικού 

Σχέση του αριθμού Διοικητ. 

Προσωπικού Συνολικός 

αριθμός 

Τεχνικού 

Προσωπικού 

Σχέση του αριθμού Τεχνικού 

Προσωπικού 

Αριθμός 

Η/Υ 

διαθέσιμων 

για χρήση 

από 

φοιτητές 

Αριθμός 

Αιθουσών 

διδασκαλίας 

Αριθμός θέσεων εκπαίδευσης 

στις αίθουσες 

Αριθμός 

εργαστηρίων 

Αριθμός θέσεων εκπαίδευσης 

στα εργαστήρια 
Προς συνολικό 

αριθμό 

Διδακτικού 

Προσωπικού 

Προς 

συνολικό 

αριθμό 

φοιτητών 

Προς συνολικό 

αριθμό 

Διδακτικού 

Προσωπικού 

Προς 

συνολικό 

αριθμό 

φοιτητών 

0-50 
51- 

100 

101- 

200 
<200 0-50 

51- 

100 

101- 

200 
<200 

1. ΤΠΜ 9 1/5 1/140 33 1/1 1/38 - 8 (4) - (4) - 29 
(2

7) 
(1) - - 

2. ΤΗΜΜΥ 9 1/5 1/112 32 1/1 1/32 - 12 (8) - (3) (1) 16 
(1

6) 
- - - 

3. ΤΜΠ 4 1/6 1/85 4 1/6 1/85 - 7 - - - - 8 - - - - 

4. ΤΑΜ 6 1/1 1/83 2 1/4 1/250 - 10 - (3) - (7) 1 - (1) - - 

5. ΤΜΠΔ - - - - - - - 6 (2) (3) (1) - 5 (5) - - - 

6. ΤΓΦΠΠΧ 4 1/3 1/216 0 - - - 10 - - - 640 1 20 - - - 

7. ΤΕΦ 2 1/12 1/558 3 1/8 1/372 - 8 - - - 905 3 35 - - - 

8. ΤΙΕ 4 1/4 1/311 2 1/9 1/622 - 4 (2) - (2) - 2 (2) - - - 

9. ΤΝ 18 1/1 1/69 8 1/2 1/155 13 28 - - - 2900 7 - - 184 - 

10. ΤΚΔΠΕ - -  - - - - - - - - - - - - - - 

11. ΤΟΕ 3 1/4 1/342 0 - - - 4 - - - 220 1 6 - - - 

12. ΤΕΦΑΑ 9 1/5 1/181 8 1/6 1/204 - 11 - - - 1273 5 - - - 260 

13. ΤΙ 4 1/33 1/214 29 1/5 1/29 - 19 - - - 838 16 - - - 716 

14. ΤΜΒΓ 5 1/3 1/103 2 1/9 1/258 - 2 - - - 210 20 - - 154 - 

15. ΠΤΔΕ 5 1/5 1/222 4 1/7 1/278 30 10 - - - 835 5 - - - 120 

16. ΤΕΕΠΗ 6 1/3 1/135 3 1/7 1/271 - - - - - - - - - - - 

17. ΤΑΑ 8 1/2 1/73 3 1/6 1/195 - 4 - - - 435 10 - - - 200 

18. ΤΔΔΠΦΠ 4 1/4 1/118 3 1/6 1/158 - 4 - - - 240 9 - - - 220 
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V. ΔΟΜΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΠ 
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ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΡΑΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
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Έκδοση 2η 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2014 

Πρόλογος 

 

 Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (N.3374/2005, N.4009/2011 όπως 

τροποποιήθηκε με τους Ν.4076/2012 & 4115/2013) και σύμφωνα με τους οδηγούς 

εφαρμογής και τις εγκυκλίους που εκδόθηκαν από την Αρχή Διασφάλισης και 

Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) από το 2007 έως το 

2011, οι Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) των Ακαδημαϊκών Μονάδων 

(Σχολών και Τμημάτων) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης έχουν την 

αρμοδιότητα για τη σύνταξη και υποβολή, στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας 

(ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος, της ακόλουθης Έκθεσης: 

 

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση  

 

 Η Ετήσια Εσωτερική Έκθεση (αναφέρεται και ως Ετήσια Έκθεση Συγκεντρωτικών 

Στοιχείων) υποβάλλεται σε ετήσια βάση από την ΟΜ.Ε.Α. της εκάστοτε Ακαδημαϊκής 

Μονάδας στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος και παράλληλα τηρείται στο αρχείο της 

ΟΜ.Ε.Α. της Ακαδημαϊκής Μονάδας. Η Ετήσια Εσωτερική Έκθεση περιλαμβάνει, με 

τη μορφή Πινάκων, συγκεντρωτικά στοιχεία για τα προγράμματα σπουδών, το 

εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, καθώς και για τις λοιπές υπηρεσίες που 

προσφέρονται από την Ακαδημαϊκή Μονάδα, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (δύο 

συνεχόμενα - χειμερινό & εαρινό - διδακτικά εξάμηνα).  

 

  

1. Τι περιλαμβάνει η Ετήσια Εσωτερική Έκθεση  

 

 Η Ετήσια Εσωτερική Έκθεση της Ακαδημαϊκής Μονάδας περιλαμβάνει 

απογραφικά στοιχεία για το έργο και τη λειτουργία της Ακαδημαϊκής Μονάδας κατά 

τη διάρκεια ενός πλήρους ακαδημαϊκού έτους (δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα – χειμερινό 

& εαρινό), και ειδικότερα (Ν.3374/2005, άρθρο 3) για: 

 τα προγράμματα σπουδών 

 το εκπαιδευτικό έργο 

 το ερευνητικό έργο 

 τις λοιπές υπηρεσίες της Ακαδημαϊκής Μονάδας  

 

2. Ποιοι οι λόγοι της σύνταξης της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης 

 

 Για την Ακαδημαϊκή Μονάδα: 

- Η συγκέντρωση των κυριότερων στοιχείων για την αποτύπωση της συνολικής 

λειτουργίας του Τμήματος 

- Η διαχρονική παρακολούθηση της μεταβολής των παραπάνω στοιχείων για 

την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την εξέλιξη του Τμήματος 

- Η χρήση της ως κύριας πηγής πληροφοριών για την τεκμηρίωση και 

αιτιολόγηση της άποψης της Ακαδημαϊκής Μονάδας για την ποιότητα του 

έργου της (ακαδημαϊκό, εκπαιδευτικό, ερευνητικό, κοινωνικό, κ.λπ.), η οποία 

καταγράφεται στην αντίστοιχη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης  
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 Για το Ίδρυμα: 

- Η συγκέντρωση σε ετήσια βάση όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται 

στις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις της Ακαδημαϊκής Μονάδας από τη 

ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος, επιτρέπει την εκπόνηση της ανά διετία Εσωτερικής 

Έκθεσης του Δ.Π.Θ. που αποτελεί τη βάση, αφενός για την ενημέρωση της 

Διοίκησης του Δ.Π.Θ. για όλες τις συνιστώσες της λειτουργίας και την εξέλιξη 

όλων των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Ιδρύματος και αφετέρου για την 

τεκμηρίωση των ελλείψεων και των επιπλέον αναγκών των Ακαδημαϊκών 

Μονάδων, ώστε να αναληφθούν οι απαιτούμενες δράσεις για την 

αντιμετώπιση τους, στην κατεύθυνση της διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας 

του έργου και της λειτουργίας όλων των συνιστωσών του Ιδρύματος.  

 

3. Ποιο είναι το εύρος της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης 

 

 Η Ετήσια Εσωτερική Έκθεση αναφέρει στοιχεία για το έργο και τη λειτουργία της 

Ακαδημαϊκής Μονάδας κατά τη διάρκεια ενός πλήρους ακαδημαϊκού έτους, δηλαδή 

για δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα (το χειμερινό και το αντίστοιχο εαρινό), τις 

αντίστοιχες κανονικές εξεταστικές περιόδους (Φεβρουαρίου – Ιουνίου) των δύο 

εξαμήνων, καθώς και την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Το εν 

λόγω ακαδημαϊκό έτος χαρακτηρίζεται ως «τρέχον έτος» στην Έκθεση.  

 

4. Πότε και που υποβάλλεται η Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 

 

 Η Ετήσια Εσωτερική Έκθεση της Ακαδημαϊκής Μονάδας υποβάλλεται, με ευθύνη 

της αντίστοιχης ΟΜ.Ε.Α., στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος, μετά το τέλος του 

ακαδημαϊκού έτους στο οποίο αναφέρεται. Παράλληλα, η Έκθεση τηρείται και στο 

αρχείο της αντίστοιχης ΟΜ.Ε.Α., ως βάση στοιχείων για την (μελλοντική) σύνταξη 

της τετραετούς Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης της Ακαδημαϊκής Μονάδας. Η 

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση διαβιβάζεται με αριθμό πρωτοκόλλου στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του 

Δ.Π.Θ. σε έντυπη μορφή και παράλληλα αποστέλλεται σε ψηφιακή μορφή (αρχεία 

μορφής .doc και .pdf) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος (modip@duth.gr). 

  

5. Ποια είναι η μορφή της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης 

 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η Ετήσια Εσωτερική Έκθεση περιλαμβάνει 

απογραφικά στοιχεία για το έργο και τη λειτουργία της Ακαδημαϊκής Μονάδας κατά 

τη διάρκεια ενός πλήρους ακαδημαϊκού έτους. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται με τη 

μορφή των Πινάκων του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

του εν λόγω Οδηγού. Για λόγους ομοιομορφίας και τυποποίησης των αναφερομένων 

στοιχείων, η Ετήσια Εσωτερική Έκθεση δεν πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον 

κείμενα ή γραφήματα, πέραν των Πινάκων του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ. Στην περίπτωση 

που η Ακαδημαϊκή Μονάδα επιθυμεί οπωσδήποτε την αναφορά στοιχείων με τη 

μορφή κειμένου ή γραφημάτων, θα πρέπει να τα παραθέσει στο τέλος της Έκθεσης σε 

διακριτή ενότητα με τον τίτλο «Επιπλέον στοιχεία – Παρατηρήσεις».  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

1. Πίνακας 4. Στο πεδίο εισαγωγικές εξετάσεις, αφαιρούνται όσοι έχουν διαγραφεί 

είτε στο 1
ο
 είτε σε επόμενο εξάμηνο; 

 

Ο Πίνακας 4 αναφέρεται μόνο σε νεοεισερχόμενους προπτυχιακούς φοιτητές. 

Ως εκ τούτου στα κελιά του Πίνακα αναγράφονται οι νεοεισερχόμενοι 

προπτυχιακοί φοιτητές, κατά τη διάρκεια του ακ. έτους στο οποίο αναφέρεται η 

Ετήσια Έκθεση (τρέχον έτος), ανάλογα με τον τρόπο εισαγωγής τους. Επίσης, στα 

κελιά της γραμμής "Μετεγγραφές (εκροές προς άλλα Τμήματα)" του Πίνακα 

αναφέρονται όσοι από τους νεοεισερχόμενους προπτυχιακούς φοιτητές εξήχθησαν 

κατά τη διάρκεια του παραπάνω ακ. έτους, λόγω μετεγγραφών, ανεξάρτητα από 

τη χρονική στιγμή της μετεγγραφής τους.  

 

2. Πίνακας 4. Στο πεδίο Κατατακτήριες εξετάσεις, γράφονται όσοι μπαίνουν στο 

1
ο
 έτος μόνο ή και σε επόμενα εξάμηνα;  

Σε συνέχεια των προηγούμενων, στο εν λόγω πεδίο αναγράφονται όλοι όσοι 

μπήκαν με κατατακτήριες το συγκεκριμένο ακ. έτος, ανεξαρτήτως του εξαμήνου 

στο οποίο εισήχθησαν (εγγράφηκαν). 

 

3. Πίνακας 9. Εμπεριέχονται τα θεσμοθετημένα διαπανεπιστημιακά ή 

διατμηματικά προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών σπουδών; 

Εμπεριέχονται όλα τα διαπανεπιστημιακά ή διατμηματικά προγράμματα 

προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στο Εσωτερικό και στο Εξωτερικό, 

στα οποία συμμετέχουν φοιτητές και μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, ανεξάρτητα από το 

αν το Τμήμα συμμετέχει συνολικά ως συνεργαζόμενο (με ΦΕΚ) ή όχι. Ομοίως για 

τα προγράμματα από τα οποία προέρχονται φοιτητές ή μέλη ακαδημαϊκού 

προσωπικού άλλων ΑΕΙ, που διδάσκουν στο Τμήμα. 

 

4. Πίνακας 10.2. Τι είναι το περίγραμμα ή απογραφικό δελτίο μαθήματος 

 

 Το Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος, όπως ορίζεται από την Α.ΔΙ.Π., 

"διευκολύνει στη συγκέντρωση των απαραίτητων για τη σύνταξη της Ετήσιας 

Εσωτερικής Έκθεσης στοιχείων με υπευθυνότητα, ακρίβεια και διαφάνεια. Για το 

λόγο αυτό, από το 2007 η Α.ΔΙ.Π. προτείνει τη συμπλήρωση, σε κάθε εξάμηνο 

Ειδικών Απογραφικών Δελτίων για κάθε μάθημα". Το Απογραφικό αυτό Δελτίο 

επισυνάπτεται για την ενημέρωσή σας.  

 

 Το Περίγραμμα του μαθήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι 

υποχρεωτικό για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών και μάλιστα θα πρέπει 

να βρίσκεται αναρτημένο στο δικτυακό τόπο του εκάστοτε Τμήματος. Η 

ΜΟ.ΔΙ.Π. επεξεργάζεται σε συνεργασία με την Α.ΔΙ.Π. νέο υπόδειγμα 
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Περιγράμματος Μαθήματος, το οποίο επισυνάπτεται για μια πρώτη ενημέρωση. 

Επισημαίνεται ότι η οριστική μορφή του Περιγράμματος θα αποσταλεί στα 

Τμήματα μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας με την Α.ΔΙ.Π.. Μετά την 

οριστικοποίησή του, το εν λόγω Περίγραμμα θα έχει ταυτόχρονα και θέση 

Απογραφικού Δελτίου.  

 

5. Πίνακες 13 και 14. Αναφερόμαστε σε ακαδημαϊκό ή σε ημερολογιακό έτος; 

Εισάγεται ο αριθμός δημοσιεύσεων, ετεροαναφορών κλπ για το ακαδημαϊκό 

έτος στο οποίο αναφέρεται η Ετήσια Εσωτερική Έκθεση. Επισημαίνεται ότι στους 

δύο Πίνακες αναφέρονται τα βιβλιομετρικά δεδομένα που αντιστοιχούν στο 

Τμήμα, από την ίδρυσή του μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς 

(αθροιστικά) και όχι η μεταβολή τους κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό έτος. Αυτό 

εξασφαλίζεται αν αναζητηθούν τα παραπάνω στοιχεία μέσα από βάσεις 

δεδομένων (π.χ. Scopus) ή άλλες πηγές, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους (τέλος 

Σεπτεμβρίου). 

 

6. Πίνακες 13 και 14. Μας ενδιαφέρει μόνο ο αριθμός των εργασιών ή 

ετεροαναφορών, που έχουν affiliation το Τμήμα ή και οι εργασίες που 

ενδεχομένως έχουν βγει από τα μέλη ΔΕΠ με άλλο affiliation από συνεργασίες 

π.χ. ή από δουλειά που έχει γίνει προγενέστερα σε άλλο εργασιακό χώρο αλλά 

δημοσιεύτηκε τώρα; 

Συμπεριλαμβάνονται συνολικά οι εργασίες και οι ετεροαναφορές των μελών 

ΔΕΠ του κάθε Τμήματος, ανεξαρτήτως του affiliation. 

 

7. Πίνακας 15. Μπορούν να θεωρηθούν τα Μεταπτυχιακά ως ανταγωνιστικά 

ερευνητικά προγράμματα;  

 Όχι, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα 

τα Μεταπτυχιακά.  

 

8. Πίνακας 16. Στο συνολικό αριθμό διδακτικού προσωπικού περιλαμβάνονται 

μόνο τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος; τα μέλη ΔΕΠ + τα μέλη ΕΕΠ/ΕΔΙΠ του 

Τμήματος;  - Αναφερόμαστε καθόλου σε διδακτικό προσωπικό που ανήκουν σε 

άλλες σχολές ή σε σχέσεις εργασίας ατόμων επί συμβάσει (Π.Δ. 407/80); 

 

Στο συνολικό αριθμό διδακτικού προσωπικού περιλαμβάνονται τα μέλη ΔΕΠ 

του Τμήματος, τα μέλη ΕΕΠ/ΕΔΙΠ του Τμήματος, καθώς και τα άτομα που 

βρίσκονται σε σχέσεις εργασίας επί συμβάσει (Π.Δ. 407/80). Δεν περιλαμβάνεται 

διδακτικό προσωπικό που ανήκει σε άλλες σχολές (δανεικοί). 
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Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα 

 

Πανεπιστήμιο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 

Τμήμα (αυτόματη συμπλήρωση) 

Τομέας 
(αυτόματη συμπλήρωση ή από το χρήστη)

 

Όνομα και Τίτλος Διδάσκοντα 
(αυτόματη συμπλήρωση – ανάλογα με το 

username ) 

Επιστημονική Ειδίκευση 
(αυτόματη συμπλήρωση ή από το χρήστη)

 

Τίτλοι και κωδικοί διδασκόμενων μαθημάτων 
(αυτόματη συμπλήρωση – μέσω της εφαρμογής 

classweb) 

 

Ι. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ 

Ι.1 Δημοσιεύσεις 

 Βιβλία/μονογραφίες: 

 

(συμπλήρωση από το χρήστη)

  

 

........

 

 

(συμπλήρωση από το χρήστη)

με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης των εμφανιζόμενων ή και πρόσθετων πεδίω

 

 Επιστημονικά περιοδικά με κριτές: 

 

(συμπλήρωση από το χρήστη)

Με την ολοκλήρωση εμφανίζεται αυτόματα ο αριθμός

  

 

(συμπλήρωση από το χρήστη)

Με την ολοκλήρωση ....

 

 Επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές: 

 

(συμπλήρωση από το χρήστη)

  

 Πρακτικά συνεδρίων με κριτές: 

 

(συμπλήρωση από το χρήστη)

  

 Πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές: 

 

(συμπλήρωση από το χρήστη)

  

 Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους: 
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(συμπλήρωση από το χρήστη)

  

 Άλλες εργασίες: 

 

(συμπλήρωση από το χρήστη)

  

 Ανακοινώσεις σε επιστ. συνέδρια (με κριτές) χωρίς πρακτικά: 

 

(συμπλήρωση από το χρήστη)

  

 Ανακοινώσεις σε επιστ. συνέδρια (χωρίς κριτές) χωρίς πρακτικά: 

 

(συμπλήρωση από το χρήστη)

  

 Άλλα : 

 

(συμπλήρωση από το χρήστη)

  

Ι.2 Αναγνώριση του Επιστημονικού και άλλου έργου 

 Ετεροαναφορές: 

 

(συμπλήρωση από το χρήστη)

  

 Αναφορές του ειδικού/ επιστημονικού τύπου: 

 

(συμπλήρωση από το χρήστη)

  

 Βιβλιοκρισίες: 

 

(συμπλήρωση από το χρήστη)

  

 Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων: 

 

(συμπλήρωση από το χρήστη)

  

 Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών: 

 

(συμπλήρωση από το χρήστη)

  

 Προσκλήσεις για διαλέξεις σε διεθνή συνέδρια: 

 

(συμπλήρωση από το χρήστη)

  

 Διπλώματα ευρεσιτεχνίας: 
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(συμπλήρωση από το χρήστη)

  

 Βραβεία: 

 

(συμπλήρωση από το χρήστη)

  

 Τιμητικοί τίτλοι: 

 

(συμπλήρωση από το χρήστη)

  

Ι.3 Ερευνητικά προγράμματα και έργα 

 Ι.3.1 Ποια ερευνητικά προγράμματα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε 

εξέλιξη κατά το τρέχον έτος συντονίζετε: 

 

(συμπλήρωση από το χρήστη)

  

 Ι.3.2 Σε ποια ερευνητικά προγράμματα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε 

εξέλιξη κατά το τρέχον έτος απλώς συμμετέχετε: 

 

(συμπλήρωση από το χρήστη)

  

 Ι.3.3 Συμμετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες ή/και μεταδιδακτορικοί ερευνητές στα ερευνητικά 

αυτά προγράμματα ή/και έργα;  

  Ναι Όχι 

 Ι.3.4 Πόσοι προπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν στις ερευνητικές σας  

  δραστηριότητες το τελευταίο έτος; Πόσοι μεταπτυχιακοί και πόσοι υποψήφιοι διδάκτορες; 

 προπτυχιακοί φοιτητές:   

 μεταπτυχιακοί φοιτητές:  

 υποψήφιοι διδάκτορες:    

 Ι.3.5 Έχετε ερευνητικές συνεργασίες;  

  Με συναδέλφους του Τμήματος ή με άλλες ακαδημαϊκές μονάδες του ιδρύματος:   

   

   

  Με φορείς και ιδρύματα του εσωτερικού:  

   

   

  Με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού:    
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ΙI. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο:  

  

(συμπλήρωση από το χρήστη)

  

Υποβολή 

Τέλος φόρμας 

 

Πληροφορίες διασύνδεσης: 

 

1. Διαμόρφωση απογραφικού 

 Το παραπάνω ψηφιακό απογραφικό δελτίο διδάσκοντα εμφανίζεται με 

επιλογή του υπερσυνδέσμου «Αξιολόγηση διδάσκοντα» στη σελίδα της 

εφαρμογής για την αξιολόγηση του Δ.Π.Θ. (προτεινόμενη προς προμήθεια 

εφαρμογή της Cardisoft) 

 

2. Πρόσβαση στο απογραφικό 

 Πρόσβαση έχουν οι διδάσκοντες που το συμπληρώνουν, ο Πρόεδρος, ο 

Κοσμήτορας και η ΜΟ.ΔΙ.Π. (οι άλλοι εκτός του διδάσκοντα μπορούν να 

βλέπουν μόνο, όχι να τροποποιούν) 

 

3. Συμπλήρωση απογραφικού 

 Τα πεδία με την ένδειξη «αυτόματη συμπλήρωση» συμπληρώνονται 

αυτόματα από την εφαρμογή (Classweb), από τα διαθέσιμα στοιχεία του 

μαθήματος  που έχουν εισαχθεί όταν δημιουργήθηκε το ψηφιακό 

πρόγραμμα σπουδών στην εν λόγω εφαρμογή. Εναλλακτικά υπάρχει η 

δυνατότητα συμπλήρωσης τους από το χρήστη. 

 Τα πεδία με την ένδειξη «συμπλήρωση από το χρήστη» συμπληρώνονται 

από το χρήστη. Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής των αναλυτικών 

στοιχείων σε κάθε ενότητα (π.χ. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά 

με κριτές) δίπλα στον τίτλο της ενότητας εμφανίζεται αυτόματα ο αριθμός 

των δημοσιεύσεων που εισήχθηκαν (σε κάθε πεδίο εισάγονται τα στοιχεία 

μιας δημοσίευσης). 

 Τα δεδομένα του απογραφικού μπορούν να εξάγονται από τον υπεύθυνο 

του μαθήματος σε αρχείο excel και να εκτυπώνονται σε προκαθορισμένη 

μορφή (φόρμα).  
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ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ: (αυτόματη συμπλήρωση) 

ΤΜΗΜΑ: (αυτόματη συμπλήρωση) 

Ημερομηνία: (αυτόματη συμπλήρωση) 

 

Ψηφιακό Έντυπο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδάσκοντα 

 

Τίτλος μαθήματος: Αυτόματη συμπλήρωση 

Κωδικός μαθήματος: Αυτόματη συμπλήρωση 

Υπεύθυνος διδάσκων: Αυτόματη συμπλήρωση 

Συνεπίκουροι 

διδάσκοντες: 

Αυτόματη συμπλήρωση 

 Παρακαλούμε απαντήστε με προσοχή στις παρακάτω ερωτήσεις. Οι απαντήσεις σας θα 

παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.  

 Επιλέξτε τον κατάλληλο αριθμό για κάθε ερώτηση  χρησιμοποιώντας την κλίμακα: 

5 = Πάρα πολύ,   4 = Πολύ,    3 = Μέτρια,    2 = Λίγο,    1 = Καθόλου,  ΔΑ= Δεν απαντώ 

 Όταν απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις πατήστε το πλήκτρο «Υποβολή».  

       Ο/η διδάσκων/ουσα:       

1.  έδειχνε να γνωρίζει και να κατέχει καλά το αντικείμενο; 5 4 3 2 1 ΔΑ 

2.  ερχόταν στο μάθημα καλά προετοιμασμένος/η; 5 4 3 2 1 ΔΑ 

3.  είχε μεγάλη μεταδοτικότητα και καλή επικοινωνία με τους 

φοιτητές στο μάθημα; 
5 4 3 2 1 ΔΑ 

4.  έδινε σαφείς και κατατοπιστικές απαντήσεις στις ερωτήσεις 

σας; 
5 4 3 2 1 ΔΑ 

5.  είναι κατά τη γνώμη σας πολύ καλός/ή δάσκαλος/δασκάλα; 5 4 3 2 1 ΔΑ 

 Η  διδασκαλία       

6.  έγινε με τρόπο που βοήθησε στην κατανόηση του 

μαθήματος;  
5 4 3 2 1 ΔΑ 

7.  έγινε με χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνίας;  
5 4 3 2 1 ΔΑ 

8.  οδήγησε στην ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης;  5 4 3 2 1 ΔΑ 

9.  περιελάμβανε καλά παραδείγματα και πρακτικές  

εφαρμογές; 
5 4 3 2 1 ΔΑ 

10.  ήταν κατά τη γνώμη σας πολύ καλή; 5 4 3 2 1 ΔΑ 

 Το μάθημα       

11.  είχε ενδιαφέρουσα ύλη και προσέφερε σημαντικές 

πληροφορίες;  
5 4 3 2 1 ΔΑ 

12.  απαιτούσε περισσότερα πράγματα από εσάς σε σύγκριση με 

άλλα μαθήματα; 
5 4 3 2 1 ΔΑ 

13.  υποστηρίχθηκε από καλά συγγράμματα και εκπαιδευτικά 

βοηθήματα; 
5 4 3 2 1 ΔΑ 
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14.  φαίνεται να είναι χρήσιμο για την περαιτέρω επαγγελματική 

σας απασχόληση; 
5 4 3 2 1 ΔΑ 

15.  θα συνιστούσατε και σε άλλους φοιτητές/-τριες να το 

παρακολουθήσουν; 
5 4 3 2 1 ΔΑ 

 

 

Πληροφορίες διασύνδεσης: 

 

1. Διαμόρφωση ερωτηματολογίου 

 Το παραπάνω ψηφιακό έντυπο (ερωτηματολόγιο) εμφανίζεται με επιλογή 

του υπερσυνδέσμου «Αξιολόγηση διδάσκοντα/μαθήματος» στη σελίδα 

του μαθήματος στην εφαρμογή Unistudent της Cardisoft 

 Οι παραπάνω ερωτήσεις είναι οι ελάχιστες υποχρεωτικές. Συνιστούν το 

βασικό πρότυπο (template) με όνομα «Βασικό». Υπάρχει η δυνατότητα 

προσθήκης περισσότερων ερωτήσεων και αποθήκευση τους σε πρότυπο 

με διαφορετικό όνομα από τον Administrator User της κάθε 

Σχολής/Τμήματος. 

 

2. Πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο 

 Υπάρχουν τρεις δυνατοί τρόποι πρόσβασης των χρηστών/φοιτητών στο 

ερωτηματολόγιο:  

α) εμφανίζεται σε όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές του μαθήματος 

β) εμφανίζεται σε όσους φοιτητές έχει επιλέξει ο υπεύθυνος του 

μαθήματος. Για το σκοπό αυτό ο υπεύθυνος του μαθήματος επιλέγει τους 

φοιτητές που θα έχουν πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο, δημιουργώντας 

μια «Αξιολόγηση μαθήματος» στην τάξη του (εφαρμογή Classweb) 

γ) εμφανίζεται σε όσους φοιτητές εισάγουν ένα εξαψήφιο κωδικό στο 

πεδίο «Εισάγετε κωδικό» που αντιστοιχεί στο υπό αξιολόγηση μάθημα, 

στη σελίδα «Αξιολόγηση διδασκόντων/μαθημάτων» του Unistudent. Οι 

κωδικοί αυτοί παράγονται μέσω μιας γεννήτριας εξαψήφιων κωδικών, από 

τον υπεύθυνο του μαθήματος, εκτυπώνονται και μοιράζονται από τον 

υπεύθυνο του μαθήματος σε φοιτητές κατά την κρίση του (π.χ. σε όσους 

είναι παρόντες σε μια διάλεξη). Πρέπει να δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό 

μια διαδικασία παραγωγής και εκτύπωσης κωδικών σε κάθε τάξη 

(εφαρμογή Classweb). 

 Σε κάθε περίπτωση η πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο είναι δυνατή στη 

διάρκεια χρονικής περιόδου που επιλέγεται από τον Adminstrator User της 

Σχολής/Τμήματος. 

 

3. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου 

 Τα πεδία με την ένδειξη «αυτόματη συμπλήρωση» συμπληρώνονται αυτόματα 

από την εφαρμογή (Classweb). Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα 

συμπλήρωσης τους από το χρήστη. 

 Για την απάντηση ο χρήστης/φοιτητής επιλέγει με το ποντίκι την 

επιθυμητή τιμή της κλίμακας 

 Με την επιλογή όλων των απαντήσεων, το ερωτηματολόγιο υποβάλλεται 

και οι απαντήσεις καταχωρούνται στη βάση δεδομένων με επιλογή του 

πλήκτρου «Υποβολή». 
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4. Επεξεργασία ερωτηματολογίου 

 Τα δεδομένα (στοιχεία και απαντήσεις) κάθε ερωτηματολογίου 

αποθηκεύονται σε μια γραμμή της βάσης δεδομένων. Δεν αποθηκεύονται 

και δεν μπορούν να αναγνωριστούν τα στοιχεία του χρήστη/φοιτητή που 

συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο.   

 Στα δεδομένα εφαρμόζεται απλή στατιστική επεξεργασία με την επιλογή 

του πλήκτρου «Στατιστικά αξιολόγησης διδάσκοντα/μαθήματος».  

 Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν, για κάθε ερώτηση, τη σχετική 

συχνότητα (%) εμφάνισης της κάθε πιθανής απάντησης (1-5 και ΔΑ), το 

μέσο όρο και την τυπική απόκλιση. Τα παραπάνω εμφανίζονται με δύο 

τρόπους: σε Γράφημα (Ιστόγραμμα) και Πίνακα. Ο τρόπος εμφάνισης 

επιλέγεται από τον χρήστη/υπεύθυνο μαθήματος με πίεση του πλήκτρου 

«Αλλαγή μορφής αποτελεσμάτων». 

 Επιπλέον, με επιλογή του υπερσυνδέσμου «Διαχρονική εξέλιξη 

αποτελεσμάτων» εμφανίζεται γράφημα με τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης, για κάθε ερώτηση. Για τις συχνότητες εμφάνισης των τιμών, 

ο χρονικός ορίζοντας είναι τα τελευταία 5 χρόνια. Για το μέσο όρο και την 

τυπική απόκλιση, ο χρονικός ορίζοντας είναι από την πρώτη αξιολόγηση 

έως την παρούσα. 

 Τα δεδομένα κάθε αξιολόγησης μπορούν να εξάγονται από τον υπεύθυνο 

του μαθήματος σε αρχείο excel. 

 Στο μέλλον να υπάρχει η δυνατότητα, ώστε τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης κάθε μαθήματος να είναι ορατά από τους φοιτητές.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ/ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προπτυχιακά ή και μεταπτυχιακά μαθήματα  

 

Ι.  ΓΕΝΙΚΑ 

I.1   Ταυτότητα Μαθήματος 

Πανεπιστήμιο: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

Σχολή: (συμπληρώνεται αυτόματα) 

Τμήμα: (συμπληρώνεται αυτόματα) 

Τομέας: (συμπληρώνεται αυτόματα) 

Επίπεδο σπουδών: (συμπληρώνεται αυτόματα) 

Τίτλος Μαθήματος: (συμπληρώνεται αυτόματα) 

Κωδικός μαθήματος: (συμπληρώνεται αυτόματα) 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: (συμπληρώνεται αυτόματα) 

Πιστωτικές μονάδες (ECTS): (συμπληρώνεται αυτόματα) 

Ονοματεπώνυμο διδάσκοντος/Βαθμίδα: (συμπληρώνεται αυτόματα) 

Γραφείο/Τηλέφωνο/Email: (συμπληρώνεται από το χρήστη) 

Ώρες γραφείου για φοιτητές: (συμπληρώνεται από το χρήστη) 

Συνεπίκουροι διδάσκοντες: (συμπληρώνεται αυτόματα ή από το χρήστη) 

II.2  Στοιχεία Μαθήματος 

Κατηγορία μαθήματος:  

(συμπληρώνεται αυτόματα ή από το 

χρήστη) 

Υποχρεωτικ

ό (Υ) 

Υποχρεωτικ

ής Επιλογής 

(ΥΕ) 

Ελεύθερης 

Επιλογής 

(ΕΕ) 

Άλλο (Α) - 

επεξηγήστε 

    

Είδος μαθήματος:  

(συμπληρώνεται αυτόματα ή από το 

χρήστη) 

Υποβάθρου 

(ΥΠ) 

Επιστημονικ

ής Περιοχής 

(ΕΠ) 

Γενικών 

Γνώσεων 

(ΓΓ) 

Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

(ΑΔ) 

    

Εξάμηνο διδασκαλίας (1
ο
 – 12

ο
): (συμπληρώνεται αυτόματα) 

Προαπαιτούμενα μαθήματα: (συμπληρώνεται αυτόματα ή από το χρήστη) 

Δικτυακός τόπος μαθήματος: (συμπληρώνεται αυτόματα ή από το χρήστη) 

Γλώσσα διδασκαλίας και 

εξετάσεων: 
(συμπληρώνεται αυτόματα ή από το χρήστη) 

Προσφερόμενο για φοιτητές 

Erasmus: 
(συμπληρώνεται αυτόματα ή από το χρήστη) 

Γλώσσα διδασκαλίας και 

εξετάσεων: 
(συμπληρώνεται αυτόματα ή από το χρήστη) 
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ΙΙ.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΜΕΘΟΔΟΙ  

ΙΙ.1  Σκοπός/Περιεχόμενο μαθήματος  

 

(συμπληρώνεται από το χρήστη) 

 

ΙΙ.2 Μαθησιακά αποτελέσματα 

 

Μαθησιακό αποτέλεσμα 

(συμπληρώνεται αυτόματα ή 

από το χρήστη) 

Εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες 

(επιλέγεται από drop list) 

Μέθοδος 

Αξιολόγησης 

(επιλέγεται από 

drop list) 

Ώρες 

διδασκαλίας 

(συμπληρώνεται 

από το χρήστη) 

1. Γνώση/κατανόηση … Π.χ. Διαλέξεις, ομαδική 

εργασία, μελέτη στο σπίτι 

Π.χ. Ενδιάμεση 

αξιολόγηση 

 Π.χ. 24 

2. Ανάλυση/ερμηνεία … Π.χ. Διαλέξεις, 

εργαστηριακές ασκήσεις, 

ατομική εργασία, μελέτη 

στο σπίτι 

Π.χ. Ενδιάμεσες 

αξιολογήσεις, 

ατομική εργασία, 

τελική εξέταση 

Π.χ. 36 

3. Πρόταση/σχεδιασμός … Π.χ. Διαλέξεις, 

εργαστηριακές ασκήσεις, 

ατομική εργασία, μελέτη 

στο σπίτι 

Π.χ. Ενδιάμεσες 

αξιολογήσεις, 

ατομική εργασία, 

τελική εξέταση 

Π.χ. 36 

4. Υλοποίηση/εφαρμογή … Π.χ. Διαλέξεις, επίλυση 

προβλημάτων, εργασία, 

στην αίθουσα 

Π.χ. Ατομική 

εργασία, τελική 

εξέταση  

Π.χ. 24 

5. ………   

ΣΥΝΟΛΟ 
120  

(συμπληρώνεται 

αυτόματα) 

 

ΙΙ.3 Γενικές ικανότητες (να μπορεί να προσθέτει πεδία) 

1 

(Επιλογή από drop list) 

Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών , Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, 

Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία,  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον, Εργασία σε 

διεπιστημονικό περιβάλλον, Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σχεδιασμός και 

διαχείριση έργων, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλλου, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, 

Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

2  

3  

4  

5  
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ΙΙI.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΙΙΙ.1 Τρόπος διδασκαλίας 

               Αναφέρεται ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος (διαλέξεις, εργαστήρια, 

πρακτική άσκηση, κλπ.) 

 

(συμπληρώνεται από το χρήστη) 

ΙΙΙ.2 Χρήση νέων τεχνολογιών 

Αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες στη 

διδασκαλία του μαθήματος. 

 

(συμπληρώνεται από το χρήστη) 

ΙΙΙ.3 Διδακτικά βοηθήματα 

                Αναφέρονται συγγράμματα που διανέμονται στους φοιτητές για το 

συγκεκριμένο μάθημα. 

 

(συμπληρώνεται από το χρήστη) 

ΙΙΙ.4 Καταλληλότητα βοηθημάτων 

               Αναφέρεται το ποσοστό  της διδασκόμενης ύλης που καλύπτεται από τα 

συγγράμματα; 

 

(συμπληρώνεται από το χρήστη) 

ΙΙΙ.5 Πρόσθετη βιβλιογραφία/υποστήριξη 

Αναφέρεται (αν παρέχονται) η πρόσθετη βιβλιογραφία (πέραν των 

διανεμόμενων συγγραμμάτων) ή άλλου είδους υποστηρικτικό διδακτικό υλικό; 

(συμπληρώνεται από το χρήστη) 
 

ΙΙΙ.6 Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

Αναφέρονται οι μέθοδοι αξιολόγησης της απόδοσης των φοιτητών στο μάθημα και 

το ποσοστό προσμέτρησης της κάθε μεθόδου στον τελικό βαθμό.  

α/α Τρόπος αξιολόγησης 

Μέθοδος αξιολόγησης 

Ποσοστό (%) 

προσμέτρησης  

στον 

τελικό βαθμό 

1 (επιλέγεται από drop 

list) 

Εξέταση στο τέλος του 

εξαμήνου, Ενδιάμεση 

εξέταση, Εργασία στην 

αίθουσα, Κατ’ οίκον 

εργασία 

(επιλέγεται από drop list) 

Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις 

σύντομης απάντησης, ερωτήσεις ανάπτυξης 

δοκιμίων, επίλυση προβλημάτων, Γραπτή 

εργασία, έκθεση/αναφορά, προφορική 

εξέταση, δημόσια παρουσίαση, 

εργαστηριακή εργασία, κλινική εξέταση 

ασθενούς, καλλιτεχνική ερμηνεία, άλλ0 

(συμπληρώνεται 

από το χρήστη) 

2    

…    
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Πληροφορίες διασύνδεσης: 

 

1. Διαμόρφωση απογραφικού 

 Το παραπάνω ψηφιακό περίγραμμα/απογραφικό δελτίο εμφανίζεται με επιλογή 

του υπερσυνδέσμου «Πληροφορίες μαθήματος» στη σελίδα του μαθήματος στις 

εφαρμογές Classweb και Unistudent της Cardisoft 

 

2. Πρόσβαση στο απογραφικό 

 Πρόσβαση έχουν όσοι έχουν πρόσβαση στην τάξη (εφαρμογές Classweb και 

Unistudent)  

 

3. Συμπλήρωση απογραφικού 

 Τα πεδία με την ένδειξη «αυτόματη συμπλήρωση» συμπληρώνονται αυτόματα 

από την εφαρμογή (Classweb), από τα στοιχεία του μαθήματος που έχουν 

εισαχθεί όταν δημιουργήθηκε το ψηφιακό πρόγραμμα σπουδών στην εν λόγω 

εφαρμογή. Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης τους από το 

χρήστη. 

 Τα πεδία με την ένδειξη «επιλογή από drop list» συμπληρώνονται με επιλογή από 

λίστα προτεινόμενων, από το χρήστη (εφαρμογή Classweb).  Στη λίστα υπάρχει 

και επιλογή «Άλλο». Με αυτή την επιλογή ο χρήστης συμπληρώνει μόνος του το 

πεδίο.  

 Τα δεδομένα του απογραφικού μπορούν να εξάγονται από τον υπεύθυνο του 

μαθήματος σε αρχείο excel και να εκτυπώνονται.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


