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1. Εισαγωγή  
Στα πλαίσια εφαρμογής του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας των ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων 

και με ευθύνη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (εφεξής ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος, συντάσσεται Ετήσια 
Εσωτερική Έκθεση (εφεξής ΕΕΕ) για την παρακολούθηση διαδικασιών και αποτελεσμάτων του Τμήματος, 
όπως τεκμηριώνονται στις αποφάσεις για δράσεις και αριθμητικά δεδομένα. Στόχος της σύνταξης των ΕΕΕ 
είναι να αποτελεί προετοιμασία και εγκεκριμένο κείμενο αναφοράς για την ανά τετραετία διαδικασία 
Πιστοποίησης-εξωτερικής αξιολόγησης.  

Η ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος αποφάσισε στην με αριθμ. 5/29-04-2020 συνεδρίασή της: α) τη σύνταξη των 
Ετησίων Εσωτερικών Εκθέσεων (εφεξής ΕΕΕ) των Τμημάτων και β) την έγκριση του νέου Προτύπου ΕΕΕ. Το 
Πρότυπο κοινοποιήθηκε στους Προέδρους και τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (εφεξής ΟΜΕΑ) των 
Τμημάτων δια ηλεκτρονικού μηνύματος  του Γραφείου ΜΟΔΙΠ με  ημερομηνία 08/05/2020. Στη συνέχεια, το 
Γραφείο ΜΟΔΙΠ προσκάλεσε με νέο ηλεκτρονικό μήνυμα (ημερομηνία 11/06/2020) τα μέλη ΟΜΕΑ των 
Τμημάτων σε άτυπη συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης με τα μέλη ΜΟΔΙΠ, προκειμένου να δοθούν διευκρινίσεις 
και να απαντηθούν τυχόν ερωτήματα επί του Προτύπου. Ως ημερομηνία παράδοσης των ΕΕΕ ορίσθηκε η 30η 
Σεπτεμβρίου 2020. 

H OMEA του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (εφεξής ΤΜΕΤ), απαρτιζόμενη από το 
Συντονιστή της, Καθηγητή κ. Γεώργιο Κυριακάκη, την Καθηγήτρια κ. Κατρίν-Αννέττε Τσεντς, την Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια κ. Έλενα Παπανδρέου, τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Σωκράτη Σινόπουλο και το μέλος ΕΕΠ κ. 
Ευαγγελία Σπυράκου, η οποία συνέταξε την ΕΕΕ 2018-2019, κατόπιν σειράς άτυπων συναντήσεων μέσω 
τηλεδιάσκεψης, κατέθεσε προς έγκριση στη Συνέλευση το κείμενο της ΕΕΕ 2018-2019. Η προετοιμασία του 
Τμήματος για τη διαδικασία επιθεώρησης με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων που πραγματοποιήθηκε από τις 
12/10/2020 έως τις 17/10/2020, ως μέρος της διαδικασίας πιστοποίησης του ΠΠΣ, σε συνάρτηση με το σύνολο 
των ειδικών συνθηκών που επικράτησαν λόγω της πανδημίας και τα θέματα ημερήσιας διάταξης που 
προέκυψαν εξαιτίας της κατά το εαρινό εξάμηνο 2019-2020, οδήγησαν στην μετάθεση της ημερομηνίας 
παράδοσης της ΕΕΕ, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου ΤΜΕΤ προς τη ΜΟΔΙΠ. Μετά την έγκρισή της από τη 13η 
έκτακτη Συνεδρίαση (16/12/2020), η ΕΕΕ 2018-2019 κατατέθηκε και διαβιβάστηκε στο Γραφείο ΜΟΔΙΠ 
προκειμένου να συμπεριληφθεί σε συνεδρίασή της.  

Για τη συλλογή στοιχείων και την ολοκλήρωση της Έκθεσης, τα μέλη ΟΜΕΑ συνεργάστηκαν κυρίως 
μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τηλεδιασκέψεων με την υποστηρικτική ομάδα που απαρτίζεται από 
Προϊστάμενο κ. Δημήτριο Κατσούκα,  τον υπάλληλο κ. Σάββα Τριανταφυλλίδη (όπως προτάθηκαν στην 
16/06.03.2019 έκτακτη Συνεδρίαση της Συνέλευσης) και το μέλος της Επιτροπής διαχείρισης Ιστοσελίδας, μέλος 
ΕΤΕΠ κ.  Τίνα Αρβανιτάκη. Επιπλέον, τα μέλη ΟΜΕΑ συνεργάστηκαν με:  
- τον Πρόεδρο του Τμήματος Καθηγητή κ. Γεώργιο Βράνο,  
-την υπεύθυνη του Γραφείου ΜΟΔΙΠ, κ. Ιωάννα Ντανάση,  
- την εκπρόσωπο του Τμήματος στη ΜΟΔΙΠ, Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Ελένη Καλλιμοπούλου,  
- τον Καθηγητή κ. Ευγένιο Πολίτη, ως Πρόεδρο του Τμήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,  
- την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών για θέματα Προγράμματος και Κανονισμού Σπουδών,  
- τους Προέδρους των Εργαστηρίων,  
- το μέλος της Επιτροπής Ενημέρωσης Μουσικών Σχολείων, μέλος ΕΕΠ κ. Βασίλειο Βασιλείου για την πρακτική 
άσκηση της Διδακτικής σε Μουσικά Σχολεία,  
- το μέλος ΕΕΠ κ. Δήμητρα Κόνιαρη για την πρακτική άσκηση Διδακτικής στην Πρωτοβάθμια/ Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση, τα ερωτηματολόγια και την επεξεργασία τους,   
-την υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΕΣΠΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη,  
- την ακαδημαϊκή υπεύθυνη Erasmus+ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Έλενα Παπανδρέου 
-τους υπευθύνους του Γραφείου Αποφοίτων, Επίκουρο Καθηγητή κ. Ελευθέριο Τσικουρίδη και κ. Απόστολο 
Μπογιάνο. 
- μεμονωμένα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ κατά περίπτωση 
 Για τη σύνταξη της Έκθεσης, αντλήθηκαν στοιχεία από: 
-τις Αναφορές Δεικτών Ποιότητας ΟΠΕΣΠ της ΕΘΑΑΕ 
-το Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας ΑΔΙΠ 
-τα Απογραφικά Δελτία Εξαμηνιαίου Μαθήματος 
-τα Ατομικά Απογραφικά Δελτία των μελών ΔΕΠ  
-τα Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης Μαθήματος των φοιτητών 
-τα Ερωτηματολόγια Αποφοίτων και Πρακτικής Άσκησης της Διδακτικής στα σχολεία Γενικής Παιδείας 
- στατιστικά στοιχεία και δεδομένα από τη Γραμματεία του Τμήματος 
- τα δεδομένα ΕΕΕ παρελθόντων ακαδημαϊκών ετών 
- τις απολογιστικές εκθέσεις και Φόρμες Απογραφής Δράσεων Εργαστηρίων 
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-την Έκθεση Δραστηριοτήτων ΤΜΕΤ για το διάστημα 01/09/2018 έως 31/08/2019, συνταχθείσα από τον 
απελθόντα Πρόεδρο κ. Ευγένιο Πολίτη προς την Κοσμητεία ΚΑΕΤ και την Συνέλευση ΤΜΕΤ 
- τα Πρακτικά Συνελεύσεων (αποδελτίωση κειμένων με λέξεις-κλειδιά) 
- την Ιστοσελίδα Τμήματος 
- την Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας 
- τη Στοχοθεσία Διασφάλισης Ποιότητας ΠΑΜΑΚ 2018-2020 
- την Πρόταση Πιστοποίησης Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (εφεξής ΠΠΣ) 
- το Σχέδιο της Έκθεσης Πιστοποίησης του ΠΠΣ ΤΜΕΤ όπως συντάχθηκε από την Επιτροπή Εξωτερικής 
Αξιολόγησης και Πιστοποίησης 
-πίνακες επεξεργασμένων στοιχείων, προερχομένων από διάφορες πηγές που συλλέχθηκαν και συντάχθηκαν 
με πρωτοβουλία ΟΜΕΑ  

Το σύνολο των προαναφερθέντων στοιχείων έχουν αρχειοθετηθεί στο ηλεκτρονικό «Αποθετήριο 
ΟΜΕΑ», στον υποφάκελο «Συμπληρωματικά στοιχεία» του φακέλου «ΕΕΕ 2018-2019». Η δημιουργία του 
ηλεκτρονικού αποθετηρίου σχετίζεται με την πρόταση του Προέδρου ΤΜΕΤ Ευγενίου Πολίτη για δημιουργία 
εργαλείων συλλογής πληροφορίας σε ετήσια βάση (αρχεία κανονισμών, συνεργασιών, εκδηλώσεων, 
βραβεύσεων φοιτητών, καταγραφή σε Google Form της συνολικής ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ1 
και ΕΕΠ/ΕΔΙΠ2, καθώς και αυτής των Υποψηφίων Διδακτόρων, όπως κατατέθηκε στη Συζήτηση και έγκριση 
Φακέλου ΠΠΣ [16-06.03.2019]). Το «Αποθετήριο ΟΜΕΑ» αποτελεί τον ηλεκτρονικό χώρο αποθήκευσης των 
κειμένων και υλικού τεκμηρίωσης που σχετίζονται με την Πολιτική διασφάλισης Ποιότητας ΤΜΕΤ, διατηρείται σε 
μορφή drive με ελεγχόμενη πρόσβαση και λειτουργεί υποβοηθητικά στο έργο ΟΜΕΑ και της υποστηρικτικής 
ομάδας της. Η ονομαστική αναφορά των πηγών και συντακτών προέρχεται από την προτροπή της Επιτροπής 
Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (εφεξής ΕπΕξΑΠ) για ταύτιση δράσεων με άτομα και όχι Επιτροπές ή 
ρόλους προς διευκόλυνση της λογοδοσίας και της ανάληψης ευθυνών στα πλαίσια της Πολιτικής Διασφάλισης 
Ποιότητας (σ. 6).  

 
2. Σύντομη παρουσίαση του Τμήματος και της οικείας Σχολής  

 Αποστολή, στόχοι και σκοποί του Τμήματος 
Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (ΤΜΕΤ) της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών 

και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ιδρύθηκε με το ΠΔ 363/1996 (ΦΕΚ Α’235) και οι πρώτοι τριάντα 
φοιτητές εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 1998‐1999. Αποστολή του ΤΜΕΤ είναι  η  καλλιέργεια και η 
προαγωγή  της επιστήμης και της τέχνης στους κλάδους της ευρωπαϊκής (κλασικής), της βυζαντινής, της 
ελληνικής παραδοσιακής (δημοτικής) και της σύγχρονης μουσικής, για τον καταρτισμό ολοκληρωμένων 
μουσικών και καλλιτεχνών. Εντός του πλαισίου αυτού, το Τμήμα στοχεύει:  

Α) στην προώθηση ακαδημαϊκής και εφαρμοσμένης  διδασκαλίας υψηλού επιπέδου, έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται η αποτελεσματική διασύνδεση µε την έρευνα,  µε βάση τις διεθνείς προδιαγραφές,  

Β) στην προώθηση ερευνητικών συνεργασιών  παράλληλα με την αξιοποίηση και διάχυση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας που παράγεται από τα µέλη του ΤΜΕΤ (διδάσκοντες και διδασκόμενους) προς 
όφελος της επιστήµης και της τέχνης, της κοινωνίας και του πολιτισμού,  

Γ) στην παραγωγή και διάχυση ερευνητικού/ καλλιτεχνικού έργου υψηλής ποιότητας µέσα από 
συναυλίες, ηχογραφήσεις, συνέδρια, σεµινάρια, συµµετοχή φοιτητών/τριών και διδασκόντων σε προγράµµατα 
ανταλλαγών και σε ερευνητικά προγράµµατα, προσκλήσεις προς επιστήµονες άλλων πανεπιστηµίων και 
καλλιτεχνικών φορέων, διαλέξεις ειδικών σε επιµέρους  επιστηµονικές περιοχές, κτλ. 

Δ) στο να καταστήσει τους αποφοίτους του ικανούς να δραστηριοποιηθούν ανταγωνιστικά σε  ένα  ευρύ  
φάσμα επαγγελματικών χώρων, από  το πεδίο της μουσικής εκτέλεσης έως αυτό της έρευνας, της 
εκπαίδευσης και γενικότερα των μουσικών επιστημών, χάρη στο ολιστικό πρόγραμμα σπουδών του,  

Ε)  στη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα δίνουν τη δυνατότητα στους αποφοίτους για 
Μεταπτυχιακές ή Διδακτορικές σπουδές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή. 

Για την επίτευξη των στόχων του, το ΤΜΕΤ σκοπεύει να  
Α) ενισχύσει τη φοιτητοκεντρική μάθηση, μεριμνώντας για τη διαίρεση μαθημάτων σε ολιγομελή τμήματα, 
Β) ενισχύσει τη σύνδεση διδασκαλίας µε  την  έρευνα,  µέσα  από  την  τήρηση εσωτερικών  διαδικασιών  

διασφάλισης  ποιότητας  στη  διδασκαλία  και  την  ένταξη  των φοιτητών στην ερευνητική δραστηριότητα των 
Εργαστηρίων του Τμήματος, 

                                                
1 Μέλη ΔΕΠ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1txnWnYyjd5TKKQVSL67EZbfbLmlUgoemxAB_AbACKVk/edit?ts=5dc92698# 
2 Μέλη ΕΕΠ/ΕΔΙΠ: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_2BmeWSB_47OaCWU929LMG5TX3i3Sl8CqAUYWzAO17U/edit?userstoinvite=bogianos%40uom.edu.g
r&ts=5dc940c1&actionButton=1#gid=1376598226  
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Γ) βελτιώσει τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας, µέσω  του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης, 
της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης σε σχολεία, της συμμετοχής σε πολιτιστικά δίκτυα και της δημόσιας 
παρουσίασης του καλλιτεχνικού έργου 

Δ) προσελκύσει επιπλέον φορείς για  χρηματοδότηση της  Πρακτικής  Άσκησης  και  μέρους των 
αναγκών  του 

Ε) ισχυροποιήσει την εξωστρέφειά του στην τοπική κοινωνία και την ευρύτερη περιοχή, µέσω  της 
οργάνωσης  δράσεων  µε   γενικά  και  μουσικά  σχολεία  και  φορείς  (όπως Ορχήστρες, Χορωδίες, Μουσεία, 
Βιβλιοθήκες ή Πολιτιστικούς Οργανισμούς) 

Στ) συνεχίσει τη διεκδίκηση της θεσμικής κατοχύρωσης  ειδικού  συστήματος εισαγωγής σπουδαστών 
κατά τα διεθνή πρότυπα, 

Ζ) ενδυναμώσει τη στελέχωση του Τμήματος  με  νέες  θέσεις  μελών  ΔΕΠ, διεκδικώντας παράλληλα τη 
δυνατότητα επαναπροκήρυξης των κενωθεισών και άγονων θέσεων, 

Η) ενισχύσει τη διεθνή παρουσία του, µε έµφαση στην  αναγνώριση της επιστηµονικής ‐ καλλιτεχνικής 
ταυτότητας των µελών του σε  διεθνές επίπεδο  και  στην  καλλιέργεια  διεθνών  εκπαιδευτικών, 
καλλιτεχνικών  και  ερευνητικών συνεργασιών (λ.χ. µέσω προγραμμάτων κινητικότητας ή µέσω συμμετοχών 
σε ερευνητικά προγράµµατα) 

Θ) αναβαθμίζει διαρκώς τις παρεχόμενες διοικητικές υπηρεσίες, να βελτιώνει τις υποδομές και τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες με προτεραιότητα τη φοιτητική κοινότητα 

Ι)  αποκτήσει αυτόνομη στέγη με όλες τις απαραίτητες και κατάλληλες υποδομές και προδιαγραφές, σε 
γεωγραφικά προσβάσιμη περιοχή. 
 

● Διοίκηση, σύνθεση και λειτουργία των οργάνων 
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4485/17, όργανα διοίκησης του Τμήματος, είναι α) η Συνέλευση του 

Τμήματος (εφεξής ΣΤ), η οποία αποτελείται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, εκπροσώπους των λοιπών 
κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ καθώς και εκπροσώπους των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και 
β) ο Πρόεδρος του Τμήματος που αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος από τον Αναπληρωτή 
Πρόεδρο. 

Τα όργανα διοίκησης του Τμήματος υποστηρίζονται από την Γραμματεία του, η οποία είναι στελεχωμένη 
με διοικητικούς υπαλλήλους διαφόρων κατηγοριών, κλάδων ή ειδικοτήτων και βαθμών, ένας εξ αυτών ασκεί 
καθήκοντα προϊσταμένου (Γραμματέας του Τμήματος). Επιπλέον, γραμματειακά υποστηρίζονται ο Β΄ και Γ΄ 
κύκλος σπουδών του Τμήματος με το αρμόδιο μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό. Τέλος, εξειδικευμένη τεχνική-
εργαστηριακή υποστήριξη παρέχουν τα δύο μέλη ΕΤΕΠ του Τμήματος στο Εργαστήριο «Τέχνες» και το 
Εργαστήριο Η/Υ  καθώς και δύο υπάλληλοι ΙΔΑΧ.  

 
● Στελέχωση (Μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Γραμματείες, λοιπό προσωπικό) 

○ Εξέλιξη Αριθμών Μελών Προσωπικού- στοιχεία ΟΠΕΣΠ της ΕΘΑΑΕ 

Ονομασία δείκτη 
Κωδικός 
δείκτη  

2018-
2019 

2017-
2018 

2016 - 
2017 

2015 - 
2016 

Γυναίκες ΔΕΠ Δ3.03 25,00% 25,00% 24,00% 24,00% 
Γυναίκες μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ Δ3.04-16 61,54% 55,56% 50,00% 50,00% 
Γυναίκες διοικητικού Προσωπικού Δ3.05 40,00% 60,00% 60,00% 75,00% 
Αποχωρήσεις μελών ΔΕΠ Δ3.06 4,00% 7,69% 0,00% 0,00% 

Αποχωρήσεις μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ Δ3.07-16 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Αποχωρήσεις Διοικητικού προσωπικού Δ3.08 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Προσλήψεις ΔΕΠ Δ3.09 0,00% 4,17% 0,00% 0,00% 

Προσλήψεις ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ Δ3.10-16 -- -- 0,00% 0,00% 

Προσλήψεις Διοικητικού προσωπικού Δ3.11 3,85% 3,88% 3,88% 0,00% 

Εξέλιξη μελών ΔΕΠ Δ3.12 20,83% 8,33% 8,00% 16,00% 

Διδακτικό προσωπικό με σύμβαση Δ3.13 48,94% 52,94% 53,70% 48,98% 

Διδάσκοντες-εξωτερικοί συνεργάτες Δ4.50 54,72% 6,90% 0,00% 0,00% 
Διοικητικό προσωπικό με σύμβαση Δ3.14 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Εξωτερικοί συνεργάτες-ερευνητές ανά ερευνητικό πρόγραμμα Δ3.15 0,33% 0,40% 1,33% - 

Εξωτερικοί συνεργάτες-διοικητικοί ανά ερευνητικό πρόγραμμα Δ3.16 0,33% 0,20% 0,00% - 

Μέλη ΔΕΠ με διδασκαλία στο εξωτερικό Δ3.17 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Εξερχόμενα μέλη ΔΕΠ με Erasmus Δ3.18 4,17% 12,50% 8,00% 12,00% 
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Ονομασία δείκτη 
Κωδικός 
δείκτη  

2018-
2019 

2017-
2018 

2016 - 
2017 

2015 - 
2016 

Εισερχόμενοι Διδάσκοντες εξωτερικού με Erasmus ανά μέλος ΔΕΠ Δ3.19 0,13% 0,13% 0,00% 0,00% 
Εκπαιδευτικές άδειες μελών ΔΕΠ Δ3.20 20,83% 8,33% 4,00% 0,00% 
Μέλη ΔΕΠ σε προγράμματα εκπαιδευτικής συνεργασίας Δ3.21 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Μέλη ΔΕΠ με εσωτερική ανάθεση διδασκαλίας (άλλα Τμήματα 
Ιδρύματος) 

Δ3.22 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Μέλη ΔΕΠ με εξωτερική ανάθεση διδασκαλίας (σε Τμήματα άλλων 
Ιδρυμάτων) ως προς το σύνολο των ΔΕΠ 

Δ3.23 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
● Εργαστήρια, Επώνυμες  Έδρες, Άλλες Δομές. 
Εργαστήρια: Το διδακτικό και ερευνητικό έργο ασκείται από τα μέλη ΔΕΠ (24), ΕΕΠ (8), ΕΔΙΠ (3) και το 

έκτακτο διδακτικό προσωπικό. Υπάρχει η δυνατότητα ένταξης στα πέντε (5) θεσμοθετημένα ερευνητικά 
εργαστήρια του Τμήματος, με διαφορετικό επιστημονικό πεδίο το κάθε ένα, μέσω των οποίων οι φοιτητές 
έχουν τη δυνατότητα τόσο της θεωρητικής και ερευνητικής τους ανάπτυξης στα πεδία του εκάστοτε 
εργαστηρίου όσο και την ανάπτυξη των καλλιτεχνικών τους δεξιοτήτων. 

Κοινή αποστολή όλων των εργαστηρίων είναι η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των 
διδακτικών, ερευνητικών και καλλιτεχνικών κατά περίπτωση αναγκών του ΤΜΕΤ, καθώς και των άλλων 
Τμημάτων του Ιδρύματος, εντός των πεδίων εστίασης του εκάστοτε Εργαστηρίου. Εξαιτίας της συμμετοχής 
φοιτητών στις ορισμένες από τις δράσεις τους [ΝΔ4ε] και της ενσωμάτωσης των εμπειριών που προκύπτουν σε 
υπό εκπόνηση πτυχιακές εργασίες ή πρότζεκτ, οι δράσεις αυτές λαμβάνουν έγκριση από την Συνέλευση 
Τμήματος (ενδεικτικά: απόφαση 04-31.10.2018 για έγκριση παροχής τεχνικής υποστήριξης στις ηχογραφήσεις 
των συναυλιών του Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης 2018). Κυρίως όμως, η συνύπαρξη έρευνας και διδακτικής 
πράξης εντός των Εργαστηρίων κυρώνεται με την απόφαση ένταξης της υπό εκπόνηση πτυχιακής στις δράσεις 
Εργαστηρίου Πνοές κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή και έγκρισης από τη Συνέλευση (12-24.01.2019), περί της 
συνάφειάς του με τη φυσιογνωμία και τα ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου. Με τον ίδιο αριθμό απόφασης, 
εντάχθηκε η υπό εκπόνηση διδακτορική διατριβή και η διάλεξη σε σχέση με το θέμα της από τον ΥΔ [ΝΔ4ο].  

Διαδικαστικά, με τη λήξη της θητείας του Διευθυντή και αναμένοντας την προκήρυξη εκλογών, ο 
απερχόμενος ενημερώνει τη Συνέλευση για τις συνολικές δράσεις και παράλληλα εισηγείται θέματα για 
συζήτηση και λήψη απόφασης, όπως για παράδειγμα την περίπτωση διδακτικής πράξης (π.χ. πτυχιακή 
εργασία) που συμπλέκεται με δράση του Εργαστηρίου (ενδεικτικά απ. 12/24-01-2019). 

Επιπλέον, τα εργαστήρια στοχεύουν κατά περίπτωση, στη συστηματική διεκδίκηση ερευνητικών 
προγραμμάτων [Δ3.47, ΝΔ3α], στη διάχυση των αποτελεσμάτων τους μέσω διοργάνωσης και συμμετοχής σε 
διεθνή και εγχώρια συνέδρια [ΝΔ 4ο], συμπόσια, ημερίδες και διαλέξεις, στη δημιουργία δικτύων συνεργασίας 
με Ιδρύματα και φορείς εσωτερικού και εξωτερικού [ΝΔ 3β], προσελκύοντας παράλληλα Διδάσκοντες υψηλού 
επιπέδου[ΝΔ4ν], σε κοινωνικές παρεμβάσεις με εργαλείο τους τη μουσική, σε κάθε είδους μουσικές εκδόσεις 
[ΝΔ4ο], στη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων σχετικών με τη φυσιογνωμία του κάθε ερευνητικού 
εργαστηρίου, τόσο για τα μέλη του όσο και προς τις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης και στην κατά περίπτωση 
υποστήριξη Μουσικών Συνόλων ανοιχτής σύνθεσης, συγκροτούμενα από μέλη ΔΕΠ, προπτυχιακούς και 
μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΤΜΕΤ καθώς και εξωτερικούς συνεργάτες, εάν η συμμετοχή τους κριθεί 
απαραίτητη.  

Πιο συγκεκριμένα, λειτουργούν τα Εργαστήρια: 
(i) «Κριτικής Μουσικής Έρευνας (Ε.Κ.Μ.Ε.) / Critical Music Research Laboratory (C.M.R.L.)» (ΦΕΚ Β’ 1827 

/25.05.2017). Σχετίζεται με ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων που υιοθετούν την κριτική προσέγγιση ως 
μεθοδολογικό υπόβαθρο για τη διαχείριση των υπό διερεύνηση αντικειμένων τους, όπως η Μουσικολογία, 
Εθνομουσικολογία και Μουσική Παιδαγωγική. Συνοπτική περιγραφή δράσεων έτους αναφοράς: 
Εθνομουσικολογικό Οπτικοακουστικό Αρχείο, διοργάνωση & συνδιοργάνωση ημερίδων/διημερίδων με θέμα την 
καλλιτεχνική & μουσικολογική έρευνα στη μουσική και κοινωνία. Αναλυτικότερα: Πτυχιακά πρότζεκτ, 
ανακοινώσεις σε συνέδρια, συνδιοργάνωση ημερίδων&διημερίδων, συμμετοχή σε ομαδικές προτάσεις για την 
πολιτιστική κληρονομιά. Οι δράσεις ενσωματώνονται στη διδασκαλία, με πολλές συμμετοχές φοιτητών σε 
έρευνα. H συμμετοχή των φοιτητών διαφέρει ανάλογα με το είδος δράσης (πολυάριθμοι συμμετέχοντες, 
ατομικές εργασίες). Η προβολή των δράσεων γίνεται κατά κανόνα με την προβολή δημοσίευσης στο 
διαδίκτυο. Σύναψη συμφωνητικών με φορείς για τη συνδιοργάνωση διημερίδων. 

(ii) «Έρευνας και Ανάπτυξης των Ελληνικών Παραδόσεων Μουσικής, Ποιητικής και Χορού (Ποιητικής) / 
Laboratory for Research in Greek Traditions of Music, Poetics and Chorοs (Poetics)» (ΦΕΚ Β’ 
1835/25.05.2017). Συνδέεται με τις διακριτές Κατευθύνσεις Σπουδών της «Ελληνικής Παραδοσιακής 
(Δημοτικής) Μουσικής» και της «Βυζαντινής Μουσικής». Συνοπτική περιγραφή δράσεων: Οργάνωση 
συναυλιών, διαλέξεων, συμμετοχή σε φεστιβάλ. Αναλυτικότερα: Οι δράσεις ενσωματώνονται κατά κύριο 
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λόγο στη διδασκαλία. Συμμετοχές φοιτητών σε έρευνα. H συμμετοχή των φοιτητών διαφέρει ανάλογα με 
το είδος δράσης (πολυάριθμοι συμμετέχοντες, μικρά σύνολα). Η προβολή των δράσεων γίνεται με την 
προβολή δημοσίευσης στο διαδίκτυο. 

(iii) «Τεχνολογιών Ήχου & Εικόνας (ΤΕΧΝΕΣ) / Laboratory for Sound & Video Technology (ARTS-
Lab)» (ΦΕΚ Β’ 1186/04.04.2017). Σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα της Ακουστικής, Ηλεκτροακουστικής, 
Ψυχοακουστικής,  λήψης και επεξεργασίας ήχου -εικόνας. Συνοπτική περιγραφή δράσεων έτους αναφοράς: 
Ψηφιακή ηχογράφηση & βιντεοσκόπηση συναυλιών, ηχογραφήσεις CD, συμμετοχή σε πολιτιστικά προγράμματα 
& ομαδικές προτάσεις. Αναλυτικότερα: Ψηφιακή ηχογράφηση & βιντεοσκόπηση συναυλιών 
ορχήστρας&χορωδίας ΤΜΕΤ, Κ.Ο.Θ, μουσικά φεστιβάλ, μουσικά σχολεία, ηχογραφήσεις CD, συμμετοχή σε 
πολιτιστικά προγράμματα & ομαδικές προτάσεις με δράση την πολιτιστική καινοτομία & πολιτιστική κληρονομία. 
Οι δράσεις ενσωματώνονται στη διδασκαλία, με πολλές συμμετοχές φοιτητών σε έρευνα. H συμμετοχή 
των φοιτητών διαφέρει ανάλογα με το είδος δράσης (εργασίες μεγαλύτερων & μικρών ομάδων). Η προβολή 
των δράσεων γίνεται κατά κανόνα με την προβολή δημοσίευσης στο διαδίκτυο. Σύναψη συμφωνητικών με 
φορείς για βιντεοσκοπήσεις & ψηφιακές ηχογραφήσεις (αρχείου) συναυλιών. 

(iv) «Έρευνας Σύγχρονης Μουσικής, Σύνθεσης, Ερμηνείας και Αυτοσχεδιασμού (ΕΡ.Ε.Σ.Υ.Σ.) / 
Laboratory for Research on Contemporary Music, Composition, Performance & Improvisation (LA.RE.CO.M. – 
DMSA)» (ΦΕΚ Β’ 2275/22.07.2016). Σχετίζεται με το γνωστικό αντικείμενο μουσικής δημιουργίας και πράξης 

του 20ου και 21ου αιώνα με έμφαση στη σύγχρονη σύνθεση, ερμηνεία, διεύθυνση, αυτοσχεδιασμό, ηλεκτρονική 
και ηλεκτροακουστική μουσική, μουσικό θέατρο, φωνητική τέχνη, μουσική δωματίου, ορχηστρική μουσική, 
σκηνική και οπερατική μουσική, μουσική παράσταση και επιτέλεση και την πολυμεσική δημιουργία. Συνοπτική 
περιγραφή δράσεων: Οργάνωση και παραγωγές μουσικών παραστάσεων (συναυλιών, σεμιναρίων, διαλέξεων, 
μουσικοθεατρικών performances/happenings), συνδιοργάνωση σε φεστιβάλ και μουσικοκοινωνικά 
προγράμματα.Αναλυτικότερα: Οι δράσεις ενσωματώνονται κατά κύριο λόγο στη διδασκαλία. H συμμετοχή 
των φοιτητών διαφέρει ανάλογα με το είδος δράσης (πολυάριθμοι συμμετέχοντες, μικρά σύνολα και ατομικές 
εργασίες). Η προβολή των δράσεων γίνεται κατά κανόνα με την προβολή δημοσίευσης στο διαδίκτυο και 
μέσω φορέων με σύναψη συμφωνητικού. Σύναψη συμφωνητικών με φορείς για τη συγγραφή 
προγραμμάτων συναυλιών, για συμβουλευτικό και υποστηρικτικό έργο σε θέματα σύγχρονης μουσικής, για την 
προβολή των εκδηλώσεων του ΕΡ.Ε.ΣΥ.Σ. 

(v) «Συνόλων Πνευστών Οργάνων (ΠΝΟΕΣ) / Laboratory for Wind Ensembles (WELAB)» (ΦΕΚ Β’ 
304/15.02.2016 & 616/08.03.2016). Σχετίζεται με το γνωστικό αντικείμενο της μουσικής δημιουργίας και πράξης 
των συνόλων πνευστών οργάνων. Συνοπτική περιγραφή δράσεων: Εκπόνηση πτυχιακών εργασιών, 
επιστημονικές & καλλιτεχνικές δράσεις, αγορές εξοπλισμού και οργάνων που σχετίζονται με το γνωστικό 
αντικείμενο της μουσικής δημιουργίας και πράξης των συνόλων πνευστών οργάνων. Αναλυτικότερα: 
Πτυχιακές εργασίες, Ανακοινώσεις σε συνέδρια, διαλέξεις ΥΔ, σεμινάρια-masterclasses, συναυλίες ορχήστρας 
Πνευστών, συναυλίες ειδικεύσεων Πνευστών, αγορές εξοπλισμού και οργάνων ΤΜΕΤ, αγορά πνευστών 
οργάνων, αγορά αναλωσίμων και εργαλείων για πνευστά όργανα, αγορά μουσικών παρτιτουρών. Οι δράσεις 
ενσωματώνονται κατά κύριο λόγο στη διδασκαλία, με μερικές συμμετοχές φοιτητών σε έρευνα. H 
συμμετοχή των φοιτητών διαφέρει ανάλογα με το είδος δράσης (πολυάριθμοι συμμετέχοντες, μικρά σύνολα 
και ατομικές εργασίες). Η προβολή των δράσεων γίνεται κατά κανόνα με την προβολή δημοσίευσης στο 
διαδίκτυο και με μερικές δημοσιεύσεις στον επιστημονικό τύπο. Σύναψη συμφωνητικών με φορείς με 
σκοπό την ψηφιοποίηση και έρευνα ιδιωτικών αρχείων. 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς, με αίτημα των Διευθυντών του εκάστοτε Εργαστηρίου προς την 
Συνέλευση για εισήγηση τοποθέτησης και την ακόλουθη διαπιστωτική πράξη Πρύτανη, εντάχθηκαν: μία 
αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Εργαστήριο «Πνοές» (07-05.12.2018) και επιπλέον τρία μέλη ΕΕΠ στο 
Εργαστήριο Τεχνολογιών Ήχου και Εικόνας «Τέχνες» (04-31.10.2018), στο Εργαστήριο Ποιητικής (12-
24.01.2019) και στο Εργαστήριο «Κριτικής Μουσικής Έρευνας» (12-24.01.2019) αντίστοιχα. Επίσης, ένα μέλος 
ΕΔΙΠ στο Εργαστήριο «Κριτικής Μουσικής Έρευνας» (12-24.01.2019). 

Με τη λήξη της θητείας του Διευθυντή Εργαστηρίου και αναμένοντας την προκήρυξη εκλογών για την 
ανάδειξη νέου διευθυντή, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση της Συνέλευσης για τις δραστηριότητες κατά τα 
ημερολογιακά έτη 2018, 2017 και 2018 καθώς και την τροποποίηση του εσωτερικού Κανονισμού του 
Εργαστηρίου (12-24.01.2019:) . 

 
Γραφείο Αποφοίτων 

Στο  τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  θεσμοθετήθηκε και  λειτουργεί  
το Γραφείο Αποφοίτων τΜΕΤπου  προσφέρει σε όλους τους αποφοίτους του ένα χώρο επικοινωνίας και διατήρη
σης της σχέσης τους με το  Ίδρυμα,  αλλά  και  μεταξύ  τους.  Με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος 12/24‐ 
01‐2019 έχουν οριστεί οι δύο υπεύθυνοί του (μέλος ΔΕΠ και ο τεχνικός 
Η/Υ και Δικτύων ‐ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Η/Υ). 
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  Ο κύριος σκοπός της δημιουργίας και λειτουργίας του Γραφείου Αποφοίτων του Τμήματος ΜΕΤ είναι  
η επιστημονική και καλλιτεχνική επαφή και συνεργασία του Τμήματος με τους αποφοίτους του με στόχο τη βελτί
ωση του εκπαιδευτικού προγράμματος του τμήματος, η  βελτίωση  των  υπηρεσιών  του  κατά  τις  
προπτυχιακές  σπουδές  αλλά  και  μετά,  όσο  και  η  καταγραφή, προβολή  και  η  αρωγή  της  καριέρας  των  
αποφοίτων του μέσω της αποτελεσματικότερης διασύνδεσης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών του Τμήματος 
με την αγορά εργασίας. Ειδικά η καταγραφή της πορείας απορρόφησής τους στα πεδία Μ4.111- Μ4.126 
(εργασιακή απασχόληση σε συναφή ή μη συναφή εργασία εντός 6 έως 24 μηνών/ συνέχιση σπουδών στο 
εσωτερικό ή εξωτερικό), θα είναι πλέον υποχρεωτική για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2010 (βλ. σσ. 85-85 στο 
6216-A~1.PDF).  

 
● Επιτροπές Τμήματος 
Στο γενικότερο διοικητικό έργο συμμετέχουν οι διάφορες Επιτροπές, οι οποίες καθορίζονται από τη 

Συνέλευση του Τμήματος, είτε σε ετήσια βάση είτε εκτάκτως, όταν προκύψει ένα θέμα που χρειάζεται 
διερεύνηση ή εισήγηση ή διαχείριση κλπ. Οι Επιτροπές αυτές συγκροτούνται από μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ 
και Διοικητικούς υπαλλήλους με εξειδικευμένες γνώσεις διοικητικές-καλλιτεχνικές-εκπαιδευτικές ή άλλες, 
αναλόγως του θέματος. Επίσης, η Συνέλευση Τμήματος ορίζει τους Εκπροσώπους του σε όργανα κεντρικής 
διοίκησης του Πανεπιστημίου (Κοσμητεία, Σύγκλητος, ΕΛΚΕ κ.α.) ή Υπευθύνους για μία σειρά άλλων 
αναγκαίων θεμάτων, όπως π.χ. η εκπροσώπηση σε συνεργαζόμενους φορείς. 

 
Επιτροπή Υπεύθυνος/οι για 

Προγράμματος Σπουδών, Κανονισμού Σπουδών-
Σύμβουλοι Σπουδών 

Βιβλιοθήκη και Πτυχιακές Εργασίες 

Καλλιτεχνική 
Ενημέρωση Φοιτητών για Βιβλιοθήκη (Μέλος ΔΕΠ & 
Θεματική Βιβλιοθηκονόμος) 

Προμηθειών-Εξοπλισμού Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών 
Διαχείρισης Στούντιο Erasmus+ (Ακαδημαϊκός/ Διοικητικός υπεύθυνος) 
Αξιολόγησης Διδασκόντων του Π.Δ. 407/80 ή 
Πανεπιστημιακών Υποτρόφων του ν. 4009/11 

Οργάνωση Τάξεων Μουσικής Δωματίου 

Διαχείρισης Ιστοσελίδας Θεσμό Μεντόρων 

Στρατηγικού Σχεδιασμού, Έρευνας & Ανάπτυξης 
Γραφείο Αποφοίτων-Alumni (Μέλος ΔΕΠ/ Μέλος 
προσωπικού για τεχνική υποστήριξη) 

Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ): 
συμπεριλαμβάνει την Εκπρόσωπο του Τμήματος στη 
ΜΟΔΙΠ και κοινό μέλος με την Επιτροπή Προγράμματος 
Σπουδών 

Εκπροσώπηση Τμήματος στη ΜΟΔΙΠ 

Ενημέρωσης Μουσικών Σχολείων 
Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών & Φορείς 
Αθηνών 

Συντονισμού Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης 
Συντονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών 

Διαγωνισμό Ερμηνείας 

 
3. Προγράμματα Σπουδών  
3.i Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

● Συνοπτική Παρουσίαση (Αρ. μαθημάτων, δομή, κατευθύνσεις, ECTS)  
Το ΤΜΕΤ παρέχει τετραετές (4) πρόγραμμα σπουδών, διαρθρωμένο σε οκτώ (8) εξάμηνα. Σύμφωνα με 

την ιδιαίτερη επιστημονική–καλλιτεχνική φυσιογνωμία του Τμήματος, το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει 
σχετικές ανά Κατεύθυνση (4) επιμέρους μουσικές Ειδικεύσεις (43). Οι τίτλοι μαθημάτων αναπτυσσόμενοι 
δύνανται να προσφέρουν 862 εξαμηνιαία μαθήματα, από τα οποία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τα 807 
προσφέρθηκαν, είχαν δηλαδή έστω και έναν φοιτητή, με βάση την αυτοματοποιημένη αποτύπωση ΚΥΔ.  

Για τη λήψη πτυχίου, απαιτείται συσσώρευση 240 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και οι φοιτητές/ήτριες 
οφείλουν να εξεταστούν επιτυχώς είτε σε 60 µαθήµατα (ΕΜΣ‐ΜΕ όλων των Κατευθύνσεων), είτε σε 53 
μαθήματα (καλλιτεχνικές Ειδικεύσεις της Κατεύθυνσης ΕΠΔΜ) είτε σε 52 μαθήματα (λοιπές 
Ειδικεύσεις/Κατεύθυνση), δηλαδή σε ένα ποσοστό 6,44% επί των προσφερομένων (Δ4.02).  

Το ΠΠΣ αποτελείται από 82,54% υποχρεωτικά μαθήματα (Δ4.03), 15,74% μαθήματα ελεύθερης επιλογής 
(Δ4.04) και 1,73% κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (Δ4.05). Από αυτά, το 2,11% είναι προαπαιτούμενα 
(Δ4.06).  
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Ο εφαρμοσμένος χαρακτήρας του ΤΜΕΤ αποδεικνύεται από τα 762/807 εργαστηριακών μαθημάτων 
(94,42%), αλλά και η παρουσία 605/807 μαθημάτων υπαίθρου (74,96%). 

Παρά τον αρχικό διπλό χαρακτηρισμό μαθημάτων και κατ΄ εφαρμογή του Εγχειριδίου ποιότητας, η ΕΠΠΣ 
κατέληξε σε μονοειδή χαρακτηρισμό μαθημάτων (11/01/2021). Δηλώνει όμως ότι: «Η διαρκής διαλεκτική σχέση 
και ανατροφοδότηση της επιστημονικής γνώσης με την ανάπτυξη νέων και την καλλιέργεια δεδομένων 
δεξιοτήτων, είναι κεντρικό στοιχείο της Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και Έρευνας. Τα στοιχεία αυτά 
αποτυπώνονται στο περιεχόμενο και τις περιγραφές αλλά και στον εργαστηριακό χαρακτήρα των 
περισσοτέρων μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και 
Τέχνης. Θεωρούμε ότι η ένταξη των μαθημάτων σε μία και μόνη κατηγορία (Γενικού Υποβάθρου, Επιστημονικής 
Περιοχής, Γενικών Γνώσεων, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων) δεν συμβάλλει στην ορθή απεικόνιση της πραγματικής 
φύσης τους, αλλά δημιουργεί συνθήκες στρέβλωσης της φύσης του Προγράμματος Σπουδών. Προτείνουμε όπως 
επανεξεταστεί η δυνατότητα ένταξης των μαθημάτων σε περισσότερες κατηγορίες ή η επανεξέταση των 
υπαρχόντων κατηγοριών και η δημιουργία νέων που να αντικατοπτρίζουν τις ιδιαιτερότητες των καλλιτεχνικών 
Πανεπιστημιακών Τμημάτων».  

Με βάση τον μονοειδή χαρακτηρισμό μαθημάτων, το ΠΠΣ ΤΜΕΤ αποτελείται από: 13 Γενικού Υποβάθρου 
(1,61%), 652 Επιστημονικής περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου) (80,79%), 5 μαθήματα Γενικών Γνώσεων (0,61%) και 
137 Ανάπτυξης δεξιοτήρων (16,97%).  

 
Αναλυτικότερα, στο Τμήμα λειτουργεί:  

( i) Κ α τ ε ύθ υν σ η Ευρ ωπ α ϊκ ή ς ( κ λ α σ ι κ ή ς ) Μ ο υσ ικ ή ς: 17 Ειδικεύσεις 
● Ειδίκευση «Φωνητική Μουσική Εκτέλεση: Μονωδία» 
● Ειδικεύσεις «Οργανικής Μουσικής Εκτέλεσης Πληκτροφόρων και Νυκτών» (Πιάνο/Κιθάρα)  
● Ειδικεύσεις «Οργανικής Μουσικής Εκτέλεσης» (Βιολί/Βιόλα/Βιολοντσέλο/Κοντραμπάσο 

Φλάουτο/Όμποε/Κλαρινέτο/Φαγκότο/Σαξόφωνο/Κόρνο/Τρομπέτα/Τρομπόνι/Τούμπα/Κρουστά) 
Κ ΑΤ Ε Υ Θ Υ Ν ΣΗ « ΕΥ ΡΩ Π Α Ι Κ Η ( Κ Λ Α ΣΙ Κ Η ) ΜΟ Υ ΣΙ Κ Η »   [ Ε ΚΜ ] 

 
 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΚΟΡΜΟΥ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
Φωνητική Μουσική Εκτέλεση-Μονωδία  
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1
2 

13 6 52 
Οργανική Μουσική Εκτέλεση 
Πληκτροφόρων και Νυκτών (Πιάνο, Κιθάρα) 

8 17 6 52 

Εκτέλεση Εγχόρδων, Πνευστών και 
Κρουστών 

12 13 6 52 

 
( i i)  Κ α τ ε ύθ υν σ η Β υζ α ν τ ιν ή ς Μ ο υσ ικ ή ς: 01 Ειδίκευση 

•  Ειδίκευση «Ερμηνεία και Εκτέλεση Ψαλτικής» 

Κ ΑΤ Ε Υ Θ Υ Ν ΣΗ « Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Η ΜΟ Υ ΣΙ Κ Η » [ Β Μ ] 

 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΚΟΡΜΟΥ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

Ερμηνεία και Εκτέλεση Ψαλτικής  37 8 7 52 

 
( i ii ) Κ α τ ε ύθ υν σ η Ελ λ η ν ι κ ή ς Π α ρ α δ ο σ ια κ ή ς ( Δ η μ ο τ ικ ή ς ) Μ ο υσ ικ ή ς: 20 Ειδικεύσεις 

•  Ειδίκευση  «Ποιητική» (Τέχνη της Σύνθεσης ‐Μελοποιΐα ‐ Ποίηση στην Παραδοσιακή Μουσική) 
•  Ειδικεύσεις «Ερμηνείας και Εκτέλεσης Παραδοσιακών Οργάνων:» 

«Δημοτικό Τραγούδι» 
«Έγχορδα με δοξάρι (Λύρα Ποντιακή/ Λύρα Κρητική/ Λύρα Πολίτικη/Βιολί)» 
«Αυλός (Κλαρίνο/Καβάλι/Νέϊ/Φλογέρα/Ζουρνάς/Άσκαυλος)» 
«Νυκτά (Κανονάκι/Ούτι/Λαούτο/Ταμπουράς/Τρίχορδο Μπουζούκι)» 
«Χάλκινα Πνευστά (Τρομπόνι/Κορνέτα/Τρομπέτα)» 
« Κρουστά/Σαντούρι» 

Κ ΑΤ Ε Υ Θ Υ Ν ΣΗ « ΕΛ Λ Η Ν Ι Κ Η Π Α ΡΑ Δ Ο Σ Ι Α Κ Η ( Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η ) ΜΟ Υ ΣΙ Κ Η » [ ΕΠ Δ Μ ] 
 
 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΚΟΡΜΟΥ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 
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Ποιητική (Τέχνη της Σύνθεσης- Μελοποιΐα- 

Ποίηση στην Παραδοσιακή Μουσική) 

  
39 

 
9 

 
5 

 
53 

Ερμηνεία  και  Εκτέλεση  Παραδοσιακών Οργάνων 

 
( iv )    Κ α τ ε ύ θ υν σ η Σ ύγ χ ρ ο ν η ς Μ ο υσ ικ ή ς: 04 Ειδικεύσεις 

•    Ειδίκευση «Σύνθεση» 
•    Ειδίκευση «Οργανική Μουσική Εκτέλεση – Ακορντεόν» 
•    Ειδίκευση «Διεύθυνση Ορχήστρας» 
•    Ειδίκευση «Διεύθυνση Χορωδίας» 

Κ ΑΤ Ε Υ Θ Υ Ν ΣΗ  « ΣΥ ΓΧ Ρ Ο Ν Η  ΜΟ Υ Σ Ι Κ Η »  [ Σ Μ] 

 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΚΟΡΜΟΥ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

Οργανική Μουσική Εκτέλεση ‐ Ακορντεόν  
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8 17 6 52 
Σύνθεση 12 13 6 5

2Διεύθυνση Ορχήστρας 14 11 6 5
2Διεύθυνση Χορωδίας 12 13 6 5
2 

Ειδ ίκ ε υσ η « Εφ α ρ μ ο σ μ έ ν ε ς Μ ο υσ ικ έ ς Σ π ο υ δ έ ς - Μ ο υσ ικ ή Εκ π α ίδ ε υσ η »   
ανά Κ α τ ε ύθ υν σ η 

[ΕΜΣ-ΜΕ/Κατεύθυνση] 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ « Ε Φ ΑΡ ΜΟ Σ ΜΕ Ν Ε Σ ΜΟ Υ ΣΙ Κ Ε Σ ΣΠ Ο Υ Δ Ε Σ - Μ Ο Υ ΣΙ Κ Η Ε Κ Π ΑΙ Δ Ε Υ ΣΗ » 

 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
ΚΟΡΜΟΥ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

(i) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ (ΚΛΑΣΙΚΗΣ) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

29 

 
 
 

15 

9 7 60 
(ii) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 8 8 60 

(iii) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 10 6 60 

(iv) ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 9 7 60 
 

● Αλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών  
Κατά την 18/03-04-2019 συνεδρίαση, η Συνέλευση ενημερώθηκε για την έγκριση του νέου Προγράμματος 

Σπουδών από την 17η/26/3/2019 συνεδρίαση Συγκλήτου. Όπως κάθε ακαδημαϊκό έτος, η Επιτροπή 
Προγράμματος Σπουδών ζήτησε προτάσεις από τα ΔΕΠ μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που απεστάλη από τη 
Γραμματεία, εντός ορισμένου χρόνου με σιωπηρή παράταση. Μετά τη συγκέντρωση των προτάσεων, 
συζητήθηκαν σε δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής για να συνταχθεί η εισήγηση προς την 19-17.04.2019 
συνεδρίαση, με θέμα την αναθεώρηση Προγράμματος Σπουδών με ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 
[Δ4.20]. 

Μεταξύ άλλων μεμονωμένων μαθημάτων που εισήχθησαν ή μετονομάστηκαν ανά Κατεύθυνση ή 
μεταβλήθηκαν ως προς τη λειτουργικότητάς τους εντός του Προγράμματος ή καταργήθηκαν, εγκρίθηκε η 
σημαντική αναδόμηση του προγράμματος σπουδών της Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής με στόχο την 
επικαιροποίηση της ύλης, την έμφαση σε καινοτόμες ανάγκες της κατεύθυνσης και τη δυνατότητα στους φοιτητές 
για διαμόρφωση συγκεκριμένου προσανατολισμού. Δημιουργήθηκαν τρία (3) πεδία υποχρεωτικών μαθημάτων 
ειδίκευσης στα πρότυπα των υπολοίπων κατευθύνσεων με το κάθε πεδίο να εστιάζει στα υποχρεωτικά 
μαθήματα που συνάδουν με τις ιδιαιτερότητες και τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε πεδίου ειδίκευσης. Με 
παράλληλη αποφόρτιση του κορμού μαθημάτων της Κατεύθυνσης, εμπλουτίστηκε ο αριθμός Υποχρεωτικών 
Επιλογής που συγκεντρώθηκαν σε τέσσερις (4) δέσμες μαθημάτων, βάσει επιστημονικών προσανατολισμών και 
δεξιοτήτων του φοιτητή (Εθνομουσικολογία, Μουσική Εκπαίδευση, Μουσική πράξη και Δημιουργία, Μουσική 
Παραγωγή). Εισήχθησαν τα ομαδικά Καλλιτεχνικά Αντικείμενα για την Ειδίκευση ΕΜΣ και το μάθημα Διδακτικής 
συγκεκριμένων οργάνων. Επίσης εισήχθη: μάθημα που δίνει ένα συναυλιακό πρότζεκτ ανεξάρτητης μελέτης με 
επίβλεψη καθηγητή αλλά με ευθύνη φοιτητή σε όλες τις φάσεις μέχρι την τελική του παρουσίαση ως μέρος 
εξέτασης στην ειδίκευση εξαμήνου και μάθημα για την πρόσληψη τροπικής θεωρίας, πράξης και ανάλυσης με 
χρήση εποπτικών μουσικών οργάνων,  διαδραστικών εφαρμογών και συγκριτική μελέτη διεθνούς βιβλιογραφίας 
και αρμονικής επιστήμης. Τέλος, εγκρίθηκαν μετονομασίες μαθημάτων, επέκταση μαθήματος για την 
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τροπικότητα από δύο σε τέσσερα εξάμηνα και κατάργηση δύο μαθημάτων λόγω αλληλεπικάλυψης ύλης, ένταξη 
δύο μαθημάτων από την Κατεύθυνση Ευρωπαϊκής στον κορμό της Κατεύθυνσης με μετονομασία του δευτέρου, 
συμπερίληψη υλικού για τους μεσαιωνικούς τρόπου γενικότερα και μετατροπή του από ΕΕ σε ΥΕ. 

Επιπλέον, εγκρίθηκε η έναρξη λειτουργίας Ειδίκευσης Άρπας (στην Κατεύθυνση Ευρωπαϊκής Μουσικής), 
με πλήρεις κωδικούς ως Καλλιτεχνικό αντικείμενο, εν όψει και της παραλαβής του οργάνου [ΝΔ4ξ]. Τέλος, με 
αφετηρία την απόφαση 9/19.12.2018 για χορήγηση βεβαιώσεων πιστοποίησης παιδαγωγικής και 
διδακτικής επάρκειας στους φοιτητές και αποφοίτους του ΤΜΕΤ, ενσωματώθηκε ο κατάλογός τους στο 
αναθεωρημένο ΠΠΣ και εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο (25/18.06.2019) [ΝΔ4θ]. 

 
● Κανονισμός Σπουδών 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ήταν σε ισχύ ο «Ειδικός Εσωτερικός Κανονισμός Προπτυχιακών 
Σπουδών» (βλ. Επισυναπτόμενα 2αi). Κατά τη συνεδρίαση με αρ. 04/ 31.10.2018 αποφασίστηκε να προστεθεί 
κεφάλαιο στον Κανονισμό Σπουδών του ΤΜΕΤ αναφορικά με την πρόβλεψη συνεπειών σε περιπτώσεις 
αντιγραφής, λογοκλοπής ή πλαγιαρισμού σε εργασίες φοιτητών, σύμφωνα με την εισήγηση των διδασκόντων το 
μάθημα «Τεχνικές συγγραφής επιστημονικής εργασίας».  Με την με αριθμ. 05-21.11.2018 απόφαση Συνέλευσης 
εγκρίθηκε η ενσωμάτωση κειμένου για τις συνέπειες και τις ποινές που επιβάλλονται για παραπτώματα φοιτητών 
στις εξεταστικές. Η ενσωμάτωση πραγματοποιήθηκε στις 17.01.2019 και αποτέλεσε την τελευταία ενημέρωσή 
του. Με την με αριθμ. 13-06.02.2019 απόφαση, ο Κανονισμός Σπουδών εγκρίθηκε από τη Συνέλευση, 
συμπεριλαμβάνοντας α) τη μετονομασία του σε «Κανονισμό Α΄ Κύκλου Σπουδών» και β) την προσθήκη κειμένου 
που κοινοποιήθηκε στα Πρακτικά Συνέλευσης από μέλος Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών για τη διαδικασία 
υποχρεωτικών ακροάσεων πρωτοετών για ένταξη σε ειδίκευση ή καλλιτεχνικό αντικείμενο (αναγκαιότητα που 
προέκυψε εξαιτίας του νέου συστήματος Ειδικών Εισιτηρίων Εξετάσεων με το Ν. 4589/2019 [ΦΕΚ 
Α΄13/29.01.2019]). Με την ίδια απόφαση Συνέλευσης, εγκρίθηκε η αποστολή του Κανονισμού στη Σύγκλητο 
προς έγκριση από την με αριθμ. 17/26-3-2019 συνεδρίαση (βλ. Επισυναπτόμενα 2αii) και δημοσίευσή του στο 
ΦΕΚ Β’ 1430/ 24-4-2019 (βλ. Επισυναπτόμενα 2αiii). Η Συνέλευση ΤΜΕΤ ενημερώθηκε για τη δημοσίευση ΦΕΚ 
στην 21-08.05.2019 συνεδρίασή της.  
  Κατά τη βιωματική εφαρμογή του ΦΕΚ Β΄1430/24.04.2019 διαπιστώθηκε η έλλειψη δυνατότητας σε 
δευτεροετείς φοιτητές για συμμετοχή στις ακροάσεις εισαγωγής σε καλλιτεχνική ειδίκευση, το οποίο 
υπαγορεύεται από την πρόβλεψη για περιορισμό των φοιτητών με ν+2 έτη σπουδών. Η έλλειψη αναδείχθηκε 
κατόπιν σχετικού αιτήματος δευτεροετή που, αποδεχόμενος τα επιπλέον έτη και με τη σύμφωνη γνώμη 
διδάσκοντος, αιτήθηκε το δικαίωμα συμμετοχής στις ακροάσεις, το οποίο και εγκρίθηκε  (26/06.06.2019). 
Συνεπώς τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε το άρθρο 4 του Κανονισμού στην 28/03.07.2019 Συνεδρίαση. Η 
τροποποίηση εγκρίθηκε  με την με αριθμ. 6619/ 26-7-2020 απόφαση Συγκλήτου ΠΑΜΑΚ και δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 3312/29-8-2019 τ.Β΄ με θέμα «Τροποποίηση - συμπλήρωση του άρθρου 4 της απόφασης της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «’Εγκριση του Κανονισμού του Α΄ κύκλου Σπουδών του Τμήματος Μουσικής 
Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας» (Β΄1430/2019)» (βλ. Επισυναπτόμενα 2αiv). 

 
● Στοιχεία για εισερχόμενους φοιτητές (πενταετία-εξέλιξη πληθυσμού) 

Ονομασία 
Κωδικός δείκτη ΟΠΕΣΠ: 

ερμηνεία 
2019-2020 2018-

2019 
2017-
2018 

2016 - 
2017 

2015 - 
2016 

2014 - 
2015 

  Παν 2019** Παν 2018* Παν 2017* Παν 2016* Παν 2015* Παν 2014* 
Βάση 
εισαγωγής - 14.430 17.028 15.126 15.570 15.614 8.287 

Αναγωγή*** 
ποσοστό σε σχέση με το άριστα του 
βαθμού του τελευταίου 

 
72,15% 

 
70,95% - - - - 

Νεοεισαχθέντες 

Δ4.18: Ποσοστό των νεοεισαχθέντων 
στο σύνολο των εγγεγραμμένων 
φοιτητών 

- 
18,87% 

[103] 
20,36% 

[106] 
20,08% 

[107] 
- 

[101] 
- 

[115] 

Δ4.19: Ποσοστό των κοριτσιών στο 
σύνολο των νεοεισαχθέντων φοιτητών - 47,12% 41,75% 43,69% 54,46% - 

Εισήγηση 
ΤΜΕΤ 

Δ4.17: Ποσοστό των νεοεισαχθέντων 
σε σχέση με τον αριθμό θέσεων που 
ζητήθηκαν από το Τμήμα 

- 
260% 
[55] 

257,5% 
[40] 

257,5% 
[40] 

- 
[40] 

Δεν 
προτάθηκε 

Απόφαση 
ΥΠΠΕΘ για 
θέσεις 

Δ4.16: Ποσοστό των θέσεων που 
δόθηκαν στις Πανελλήνιες σε σχέση με 
τον αριθμό των θέσεων που ζητήθηκαν 
από το Τμήμα 

- 
212,5% 

[85] 
200% 
[80] 

200% 
[80] 

- 
[80] 

- 
[80] 

Εγγεγραμμένοι - - 551 557 570 485 391 
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*Μέγιστος αριθμός μορίων 24.000- 6 εξεταζόμενα Πανελλαδικώς μαθήματα 
**Μέγιστος αριθμός μορίων 20.000-3 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα με 30% και 10% βαθμός Απολυτηρίου: Νέο Σύστημα 

με ΥΑ (Φ.253/23170/Α5/14-02-2019) (για ΤΜΕΤ ΠΑΜΑΚ, ΤΜΣ Ιονίου και Ιωαννίνων) 
***Με βάση τη την επεξεργασία δεδομένων από το μέλος ΟΜΕΑ, κ. Παπανδρέου 
 

○ Θέση Τμήματος σε σχέση με άλλα τμήματα  
Η μέση τιμή σειράς προτίμησης Τμήματος σχετίζεται με τον δείκτη Δ4.20 είναι 1,25 για το 

ακαδημαϊκό έτος  2018-2019. Η τιμή 1,00 είναι η μέση τιμή για το 2019-2020 από τις Πανελλήνιες Ιουνίου 
2019 (πρβλ. κεφ. 9: α) Προτάσεις βελτίωσης για την αποτύπωση δεδομένων στο σύστημα ΑΔΙΠ από το Τμήμα: Μ4.054). 

 

Μουσικά 
Τμήματα 
(αλφαβητικά) 

ΘΕΣΗ Τμήματος 
(επί συνόλου 463 ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

Ποσοστό 1ης 
προτίμησης 

Δείγμα επιτυχόντων 
φοιτητών (ΓΕΛ Νεο) 

Πανελ 2019 Πανελ 2018 Πανελ 2019 Πανελ 2018 Πανελ 2019 Πανελ 2018 

ΤΜΕΤ-ΠΑΜΑΚ 41** 45* 100% 90% 83 77 

ΤΜΣ-ΑΠΘ 94* 79* 70,49% 71% 61 58 

ΤΜΣ-ΕΚΠΑ 55* 60* 93,24% 77% 74 68 

ΤΜΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

121** 217* 24,48% 17,44% 147 86 

ΤΜΣ-ΙΠ 58** 117* 62,26% 30% 106 100 

ΕπΕξΑΠ: Καλές πρακτικές: 
i. Η μεγάλη πλειοψηφία των μελλοντικών φοιτητών μουσικής σε εθνικό επίπεδο επιλέγουν το ΤΜΕΤ ως πρώτη τους επιλογή 
 

○ Εξέλιξη πληθυσμού φοιτητών (ν, ν+2, κλπ- στοιχεία ΟΠΕΣΠ της ΕΘΑΑΕ τελευταίας 
τετραετίας 

Ετήσιο ποσοστό 
φοιτητών 

Κωδικός δείκτη ΟΠΕΣΠ: ερμηνεία 
2018-
2019 

2017-
2018 

2016 - 
2017 

2015 - 
2016 

Διάρκειας φοίτησης έως ν έτη Δ4.21: Ποσοστό των φοιτητών με φοίτηση 
έως ν έτη, στο σύνολο των φοιτητών 68,42% 76,68% 70,76% 79,41% 

Διάρκειας φοίτησης από ν έως 
ν+1 έτη 

Δ4.51: Ποσοστό φοιτητών με φοίτηση άνω 
του ν έως ν+1 έτη, στο σύνολο των φοιτητών 12,16% 7,11% 6,24% 4,98% 

Διάρκειας φοίτησης από ν+1 
έως ν+2 έτη 

Δ4.22: Ποσοστό των φοιτητών με φοίτηση 
άνω του ν+1 έως ν+2 έτη, στο σύνολο των 
φοιτητών 

5,99% 2,17% 7,99% 10,18% 

Διάρκειας φοίτησης πάνω από 
ν+2 έτη 

Δ4.23: Ποσοστό των φοιτητών με φοίτηση 
πάνω από ν+2 έτη, στο σύνολο των φοιτητών 13.43% 14.03% 15,01% 5,43% 

Γυνακών στο σύνολο φοιτητών Δ4.24: Ποσοστό των φοιτητριών στο σύνολο 
των εγγεγραμμένων 46,28% 45,85% 47,76% 46,61% 

Αλλοδαπών Δ4.25: Ποσοστό των αλλοδαπών στο σύνολο 
των εγγεγραμμένων 10,34% 10,08% 9,16% 9,73% 

Ετήσιο πλήθος διαγραφών ανά 
1000 φοιτητές 

Δ4.26: Αριθμό διαγραφών ανά 1000 
εγγεγραμμένους φοιτητές 10,89% 11,86% 7,8% 13,47 

Εγγεγραμμένων ΑΜΕΑ 
Δ4.27: Ποσοστό φοιτητών ΑΜΕΑ στο σύνολο 
των εγγεγραμμένων 2,36% 3,17% 2,34% 0,00% 

Νεοεισερχομένων ΑΜΕΑ 
Δ4.28: Ποσοστό νεοεισερχομένων φοιτητών 
ΑΜΕΑ στο σύνολο των εγγεγραμμένων 3,85% 3,88% 3,88% 0,00% 

Αποφοίτων ΑΜΕΑ 
Δ4.29: Ποσοστό του συνόλου των 
αποφοίτων που είναι ΑΜΕΑ κατά το εν λόγω 
ακαδημαϊκό έτος 

5,66% 1,79% 0,00% 0,00% 

 
○ Στοιχεία Κινητικότητας και Πρακτικής Άσκησης- Αντίστοιχοι Δείκτες. [στοιχεία ΟΠΕΣΠ 

της ΕΘΑΑΕ τελευταίας τετραετίας] 

Ετήσιο ποσοστό  Κωδικός δείκτη ΟΠΕΣΠ: ερμηνεία 
2018-
2019 

2017-
2018 

2016 - 
2017 

2015 - 
2016 

Εξερχομένων ERASMUS 
επί εγγεγραμμένων 

Δ4.30: Ποσοστό φοιτητών που μετακινήθηκαν στο 
εξωτερικό με ERASMUS στο σύνολο των 

2,00% 1,38% 0,78% 0,68% 
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εγγεγραμμένων  

Εξερχομένων ERASMUS 
επί μετακινηθέντων 

Δ4.31: Ποσοστό εξερχομένων φοιτητών με ERASMUS 
στο σύνολο των μετακινηθέντων (εξερχομένων- 
εισερχομένων) 

91,67% 70,00% 50,00% 75,00% 

Γυναικών στο σύνολο των 
εξερχομένων ERASMUS  

Δ4.32: Ποσοστό φοιτητριών επί του συνόλου των 
φοιτητών που μετακινήθηκαν στο εξωτερικό με 
ERASMUS 

91,67% 70,00% 50,00% 75,00% 

Γυναικών στο σύνολο των 
εισερχομένων  ERASMUS  

Δ4.33: Ποσοστό φοιτητριών επί του συνόλου των 
φοιτητών που εισήλθαν από το εξωτερικό με 
ERASMUS 

0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 

Εξερχομένων ERASMUS 
επί ενεργών 

Δ4.34: Ποσοστό φοιτητών που μετακινήθηκαν στο 
εξωτερικό με ERASMUS στο σύνολο των ενεργών 

2,31% 1,61% 0,92% 0,72% 

Εισερχομένων ERASMUS 
επί ενεργών 

Δ4.35: Πόσοι φοιτητές που μετακινήθηκαν από το 
εξωτερικό με ERASMUS αντιστοιχούν σε 100 ενεργούς 
φοιτητές του Τμήματος   

0,21% 0,69% 0,92% 0,24% 

Πρακτική άσκηση (ΕΣΠΑ) 
Δ4.21: Ποσοστό του συνόλου των ενεργών φοιτητών 
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 
(ΕΣΠΑ) 

1,68% 3,91% 4.13% 2.15% 

 
Με βάση τους δείκτες ΟΠΕΣΠ, η ΕπΕξΑΠ περιέλαβε στα σημεία αδυναμίας ως ii την «περιορισμένη 

πρακτική άσκηση, η οποία μειώνει τις ευκαιρίες για πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία». Όμως, παρόλο που 
δεν συνυπολογίζονται με αναλόγους δείκτες ΟΠΕΣΠ, το ΤΜΕΤ παρέχει πλήθος συστηματοποιημένων 
διαδικασιών απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στους φοιτητές, ενταγμένες και αξιολογούμενες στη 
διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας [ΝΔ4η]. Συνοπτικά, με ένα πλήθος εργαστηριακών μαθημάτων που 
λειτουργούν ως ασκήσεις υπαίθρου, δηλαδή με επίσκεψη αλλά και πλήρη λειτουργία εντός του πεδίου 
εργασίας, μέσω συναυλιών [ΝΔ3β/ΝΔ4ο], διαγωνισμών [ΝΔ4γ/4δ] και βιωματικής εμπειρίας της διδακτικής 
πράξης στα σχολεία. Δηλαδή με 94,42% εργαστηριακά μαθήματα και 74,96%  υπαίθρου. 

  
Δημοσιοποίηση Πληροφοριών 

Πολιτική Ποιότητας ΠΠΣ, Πρόγραμμα Σπουδών (με διευκρινιστικά έγγραφα), Οδηγός Σπουδών, 
Περιγράμματα μαθημάτων, Κανονισμός Α΄ Κύκλου Σπουδών ΜΕΤ 2018-19 [ΦΕΚ Β΄ 1430/24-4-2019], Ώρες 
συνεργασίες διδασκόντων, Γραμματεία, Αναθεωρημένος Κανονισμός Μαθησιακής κινητικότητας Erasmus+, 
Κανονισμός Χρηματοδότησης Ημερίδων/ καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, Κανονισμός συμμετοχής στο 
Διαγωνισμό Ερμηνείας Κοντσέρτου και Μουσικής Δωματίου, Ιδρυτικό ΦΕΚ ΠΔ 363/199 ΦΕΚ 235Α, 
Κατατακτήριες εξετάσεις (ύλη-διαδικασίες), Υποβοήθηση πρωτοετών (Ακροάσεις; ύλη-διαδικασίες, 
Ακαδημαϊκή ταυτότητα, compus, Διευκρινήσεις για το Πρόγραμμα Σπουδών, Ωρολόγιο Πρόγραμμα), 
Συγγράμματα, Εμβόλιμη Εξεταστική, Ορκωμοσίες, Γραφείο Αποφοίτων, Παράρτημα διπλώματος, Χρήσιμα 
έντυπα, Υποστηρικτικές δομές, Erasmus+ Κινητικότητα & Πρακτική Άσκηση, Εκδηλώσεις, Μέσα Κοινωνικής 
δικτύωσης. 
 
3. ii. Μεταπτυχιακό 

● Συνοπτική Παρουσίαση (Αρ. μαθημάτων, δομή, κατευθύνσεις, ECTS)  
Στο ΤΜΕΤ λειτουργούν δύο (2)  Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με καταβολή διδάκτρων και 

δυνατότητα λήψης υποτροφίας. Αποτυπώνονται με τιμή 2,00 στο δείκτη Δ3.01 σε βάθος τετραετίας.   
 

Α. ΠΜΣ Μουσικές Τέχνες (ΜΤ) 
Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. «Μουσικές Τέχνες» είναι η εξασφάλιση επιστημονικής επάρκειας και καλλιτεχνικής 

ολοκλήρωσης των σπουδαστών, η εξειδίκευση και η καλλιέργεια υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων και γνώσεων στα 
γνωστικά αντικείμενα της μουσικής τέχνης που θεραπεύονται στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, η 
προώθηση της πρωτότυπης έρευνας καθώς και η ανάδειξη, διαχρονικά, του πλούτου της ελληνικής μουσικής 
δημιουργίας. 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διδάσκεται αποκλειστικά με φυσική παρουσία. Τα μαθήματα 
του προγράμματος διακρίνονται σε ατομικά εργαστηριακά, εργαστηριακά, σεμινάριο και με επίβλεψη, τα 
οποία περιλαμβάνουν επίσης συμμετοχή σε τουλάχιστον τρεις (3)  εξαμηνιαίες παραγωγές- πρακτικές 
ασκήσεις (δομικές & παραστάσεις) της Ορχήστρας & Χορωδίας του Τμήματος.  
Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) (επιπέδου «Μάστερ») στις 
Μουσικές Τέχνες (Master in Musical Arts) με ειδικεύσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:  

Α) Κατεύθυνση « Ευρωπαϊκή μουσική:  
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i.Ερμηνεία και Εκτέλεση (μετά τον τίτλο θα αναφέρεται και το κύριο αντικείμενο σπουδών), 
ii.Μουσική Δωματίου,  
iii.Διεύθυνση Ορχήστρας, 
iv.Διεύθυνση Χορωδίας,  
v.Διεύθυνση, Οργάνωση και Διδασκαλία Ορχήστρας Πνευστών Οργάνων,  
vi.Σύνθεση» 

Η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από επτά (7) μαθήματα, 
εκ των οποίων το ένα είναι παράσταση διπλώματος. Για την απόκτηση του Διπλώματος μεταπτυχιακών 
σπουδών απαιτείται η συγκέντρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Σε κάθε ένα από τα έξι μαθήματα 
αντιστοιχούν δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες, ενώ στην παράσταση διπλώματος αντιστοιχούν τριάντα (30).  

Β) Κατεύθυνση «Θεωρία της Μουσικής και Μουσική Δημιουργία» 
Η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από επτά (7) μαθήματα, 
εκ των οποίων το ένα είναι μεταπτυχιακή εργασία. Για την απόκτηση του Διπλώματος μεταπτυχιακών 
σπουδών απαιτείται η συγκέντρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Σε κάθε ένα από τα έξι μαθήματα 
αντιστοιχούν δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες, ενώ στην μεταπτυχιακή εργασία αντιστοιχούν τριάντα (30).  

Γ) Κατεύθυνση «Ελληνικές μουσικές παραδόσεις:  
i.Ερμηνεία και Εκτέλεση (μετά τον τίτλο θα αναφέρεται και το κύριο αντικείμενο σπουδών),  
ii.Ποιητική (Σύνθεση)»  

Η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από επτά (7) μαθήματα, 
εκ των οποίων το ένα είναι παράσταση διπλώματος. Για την απόκτηση του Διπλώματος μεταπτυχιακών 
σπουδών απαιτείται η συγκέντρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Σε κάθε ένα από τα έξι μαθήματα 
αντιστοιχούν δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες, ενώ στην παράσταση διπλώματος αντιστοιχούν τριάντα (30). 
  

Β. Μουσική και Κοινωνία (εφεξής ΜΚ) 
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Μουσική και Κοινωνία» (Master in “Music and Society”) 
λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και την ανάγκη κατοχής εξειδικευμένων γνώσεων και 
δεξιοτήτων από τους επιστήμονες και επαγγελματίες των διαφόρων ειδικοτήτων που ενεργοποιούνται στο χώρο 
της μουσικής επιστήμης και τέχνης, εκπαίδευσης και θεραπείας οδηγεί στην 
απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) επιπέδου «Μάστερ» (Master in “Music and Society”), 
σε μία από τις ακόλουθες ειδικεύσεις: 

Α) Διδακτική της Μουσικής 
 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διδάσκεται με μεικτή μέθοδο (φυσική παρουσία και εξ 

αποστάσεως). Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από επτά 
(7) μαθήματα, εκ των οποίων το ένα είναι η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Για την απόκτηση του 
Διπλώματος απαιτείται η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Σε κάθε ένα από τα έξι μαθήματα 
αντιστοιχούν δέκα (10) πιστωτικές μονάδες, ενώ στη Διπλωματική εργασία αντιστοιχούν τριάντα (30). Τα 
υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος διακρίνονται σε ομαδικά, σεμιναριακά και εργαστηριακά, τα οποία 
περιλαμβάνουν πρακτική/ερευνητική άσκηση ανάλογα με το αντικείμενο του μαθήματος. 

Β) Μουσικοθεραπεία  
 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διδάσκεται με μεικτή μέθοδο (φυσική παρουσία και εξ 
αποστάσεως). Η διάρκεια των σπουδών είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 
δέκα (10) μαθήματα, εκ των οποίων το ένα είναι η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Για την απόκτηση του 
Διπλώματος απαιτείται η συγκέντρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Σε κάθε ένα από τα εννέα (9) 
μαθήματα αντιστοιχούν δέκα (10) πιστωτικές μονάδες, ενώ στη Διπλωματική εργασία αντιστοιχούν τριάντα (30). 
Τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος διακρίνονται σε ομαδικά, σεμιναριακά και εργαστηριακά, τα 
οποία περιλαμβάνουν πρακτική/ερευνητική/κλινική άσκηση ανάλογα με το αντικείμενο του μαθήματος. 

● Αλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών  
● Κανονισμός Σπουδών 
Το ΠΜΣ Μουσικές Τέχνες ιδρύθηκε στις 21/07/2014, αρχικά ως κατεύθυνση Διδακτικής στο ΠΜΣ ΜΤ με 

το ΦΕΚ Β'1964/2014 και κατόπιν διαχωρίστηκε ως αυτοδύναμο ΠΜΣ Μ&Κ με το ΦΕΚ Β' 2890/2015. Η 
τελευταία αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών του πραγματοποιήθηκε στις 30/12/2015. Κατόπιν 
εισήγησης της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών στην έκτακτη συνεδρίαση της Συνέλευσης του ΤΜΕΤ, 
αποφασίστηκε να υποβληθεί εισήγηση επανίδρυσης του Προγράμματος  (27/20-06-2019) και αφού είχε 
προηγηθεί συζήτηση επί άρθρων του κανονισμού ΠΜΣ στην συνεδρίαση 25/22-05-2019. Με βάση την απόφαση 
με αριθμ. Συνεδρίασης 3/26-11-2019 της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
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η Σύγκλητος αποφάσισε την επανίδρυση του ΠΜΣ «Μουσικές Τέχνες» (02-02-2020), απόφαση που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 542/Β’/20-02-2020.  

Με αφετηρία τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την επανίδρυση του ΠΜΣ Μουσικές Τέχνες, 
αποφασίστηκε  (14-20.02.2019) η ανάκληση της 14/7-2-2018 απόφασης περί μη εκκίνησης νέου κύκλου ΠΜΣ, ή 
επανίδρυσης των υφισταμένων ΠΜΣ ή ίδρυσης νέου ΠΜΣ κατά την ακαδημαϊκή χορνιά 2018-2019. Επιπλέον, 
με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος και τις νέες ερευνητικές και καλλιτεχνικές τάσεις παγκοσμίως, 
αναφέρθηκαν νέες ειδικεύσεις προς συμπερίληψη, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Προέδρων ΠΜΣ. Στη 
συνέχεια, ανατέθηκε στον Διευθυντή ΠΜΣ να υποβάλει νέα πρόταση με βάσει τις εισηγήσεις μελών ΔΕΠ. Με την 
με αριθμ. 27-20.06.2019 απόφαση Συνέλευσης έγινε εισήγηση προς τη Σύγκλητο δια της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου για επανίδρυση του ΠΜΣ «Μουσικές Τέχνες» με προϋπολογισμό 
λειτουργίας για 5 έτη, μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και έκθεση για υποδομή και εξοπλισμό. Μετά την 
επανίδρυση, θα περιλαμβάνει τις Κατευθύνσεις: Διδακτική Μουσικών Οργάνων, Παλαιά Μουσική και 
Τροπικές Μουσικές Παραδόσεις της Μεσογείου και Μουσική Ερμηνεία και Εκτέλεση/ Μουσική 
Δημιουργία: i.Ερμηνεία και Εκτέλεση (μετά τον τίτλο θα αναφέρεται και το κύριο αντικείμενο σπουδών),  
Ii. Μουσική Δωματίου,  iii Διεύθυνση Ορχήστρας,  iv. Σύνθεση. 

Κατά τη Συνέλευση 27/20-06-2019 έγινε δεκτή η εισήγηση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών για τα 
αναμόρφωση του Κανονισμού Σπουδών που με τη σειρά της εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος (02-02-
2020) και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 486/Β΄/17-02-2020. 

Το ΠΜΣ Μουσική και Κοινωνία ιδρύθηκε στις 30/12/2015. Η τελευταία αναμόρφωση του Προγράμματος 
Σπουδών του πραγματοποιήθηκε στις 28/08/2016. Η διαδικασία επανίδρυσής του όπως και ο καταρτισμός και 
δημοσίευση Κανονισμού δεν πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος αναφοράς 2018-2019. 

Κατά τη συνεδρίαση με αριθμ. 11/09.01.2019 εγκρίθηκε ομόφωνα ο ορισμός Αντιπροέδρου Διευθυντή για το 
ΠΜΣ «Μουσικές Τέχνες», εφόσον η διετής θητεία του Διευθυντή δεν έχει ακόμη λήξει. Επίσης, εγκρίθηκε ο 
Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ «Μουσική και Κοινωνία». Στην 18-03.04.2019 συνεδρίαση 
της Συνέλευσης έγινε αποδεκτή η παραίτηση του Διευθυντή του ΠΜΣ και ορίστηκε ο νέος Διευθυντής με διετή 
θητεία. 

Στοιχεία για εγγεγραμμένους φοιτητές (πενταετία-εξέλιξη πληθυσμού) 
 

 
2018-2019 2017-2018 2016 - 2017 2015 - 2016 2014 - 2015 

Μεταπτυχιακοί 
(ΜΔΕ)* 

50* 89* 30* 30* 26* 

ΜΤ  
14** 

ΜΚ 
24** 

ΜΤ 
12*** 

ΜΚ 
? 

MT  
- 

ΜΚ 
? 

ΜΤ 
18*** 

ΜΚ 
? 

ΜΤ 
 26*** 

- 

*Με βάση τα αριθμητικά στοιχεία από την ΕΕΕ 2017-2018 (02 ΜΕΤ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 
**Με βάση τα αριθμητικά στοιχεία από HQA  
***Με βάση τα αριθμητικά στοιχεία του μέλους ΟΜΕΑ κ. Σινόπουλου 
 

● Δημοσιοποίηση Πληροφοριών 
Οδηγός Σπουδών, Κανονισμός Μεταπτυχιακού, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Εισαγωγή στο 
Μεταπτυχιακό, Φόρμες-Αιτήσεις, Ωρολόγιο Πρόγραμμα, Γραμματεία & Συντονιστές, Δίδακτρα-Υποτροφίες- 
Κόστος προγράμματος, Υποχρεώσεις φοιτητών, Αξιολόγησης, Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, 
Μουσική Παράσταση. 
 
3. iii. Διδακτορικές-Μεταδιδακτορικές Σπουδές 
 Στο ΤΜΕΤ λειτουργεί δωρεάν Γ΄ κύκλος Σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος 
(PhD) στις Επιστήμες της Μουσικής ή στην Οργανική Μουσική Εκτέλεση ή στη Φωνητική Μουσική Εκτέλεση ή 
στη Μουσική Διεύθυνση ή στη Σύνθεση, σύμφωνα με την αρχική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Με την με αριθμ. 01/12.,09.2018 απόφαση Συνέλευσης, πραγματοποιήθηκε η 
έναρξη λειτουργίας Γραφείου Υποστήριξης του Διοικητικού και Ερευνητικού έργου Γ΄ κύκλου σπουδών για 
συνεργασία με Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικών Διατριβών, τους υποψηφίους διδάκτορες και τους 
επιβλέποντές τους. 
 

● Στοιχεία φοιτητών (πενταετία-εξελιξη- στοιχεία ΟΠΕΣΠ) 

 
2018-2019 2017-2018 2016 - 2017 2015 - 2016 2014 - 2015 

Διδακτορικοί 28 31 25 18 23 
Δ3.02: Μέσος όρος Διδακτορικών 

ανά ΔΕΠ 
1,17 1,33 1,00 0,28 - 
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● Κανονισμός Σπουδών 

Ο Κανονισμός Διδακτορικών σπουδών δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 832/Β΄/8-3-2019 με την με αριθμ. 
14/20.02.2019 ομόφωνη έγκριση Συγκλήτου. Ο Κανονισμός είχε εγκριθεί στην συνέλευση 9/19-12-2018 με 
ανάθεση στη Γραμματεία της προώθησής του στη Σύγκλητο για έγκριση και είχε πραγματοποιηθεί η αναβολή 
έγκρισης του Κανονισμού (03-17.10.2018) λόγω συζήτησης και διερεύνησης του ενδεχομένου συμπερίληψης 
Καλλιτεχνικού Διδακτορικού τίτλου (DMA). Με την με αριθμ. 17-20.03.2019 απόφαση Συνέλευσης, ορίστηκε 
τριμελής Συντονιστική επιτροπή με βάση το άρθρο 2 του Κανονισμού.  

Για την εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας, η Σύγκλητος ΠΑΜΑΚ έχει θεσπίσει Κανονισμό που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3117/ 05-08-2019. Κατόπιν εγγράφου της Πρυτανείας προς τη Συνέλευση, για ορισμό 
κριτηρίων εσωτερικής αξιολόγησης της εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στο ΤΜΕΤ, ανατέθηκε προς 
διερεύνηση, καταλήγοντας στην σύνταξή τους που εγκρίθηκε στην με αριθμ. 13/06.02.2019 συνεδρίαση.   

 
● Δημοσιοποίηση Πληροφοριών 

Διδακτορικό: Κανονισμός Σπουδών (για εισαχθέντες διαφορετικών ετών), Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο ΤΜΕΤ, Αίτηση εισαγωγής, Έντυπο για Αναλυτικό 
Υπόμνημα & Έκθεση Προόδου, Οδηγός Συγγραφής Δ.Δ. 
Μεταδιδακτορικό: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Κανονισμός Μεταδιδακτορικών Σπουδών 
ΠΑΜΑΚ, Υπόδειγμα Πρότασης Εκπόνησης, Έκθεση Εκπόνησης και Έκθεση Περάτωσης Μεταδιδακτορικής 
Έρευνας 
 
4. Εκπαιδευτικό – Διδακτικό έργο 

● Αξιολόγηση Διδακτικού Έργου σε όλα τα Προγράμματα Σπουδών  
Η τυπική διαδικασία «Αξιολόγησης Διδακτικού έργου» πραγματοποιείται μεταξύ 10ης και 12ης εβδομάδας 

μαθημάτων με τη διανομή ερωτηματολογίου αξιολόγησης από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η συμπλήρωση γίνεται ανώνυμα με χρήση βαθμολογικής κλίμακας 1-5 (από 
καθόλου έως πάρα πολύ), οι φοιτητές συγκεντρώνουν τα φύλλα σε κλειστό φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 
από δύο φοιτητές στη Γραμματεία. Τα δεδομένα καταχωρούνται και επεξεργάζονται από το σύστημα ΜΟΔΠ 
που αποτυπώνει στο site της τα αποτελέσματα. Για το έτος αναφοράς, όπως και τα προηγούμενα, 
παραδίδονται αποτελέσματα μόνον για το ΠΠΣ.  

Με βάση την ισχύουσα απόφαση ΜΟΔΙΠ (01/03.06.2009), εξάγονται αποτελέσματα μόνον για όσα 
μαθήματα συγκεντρώνουν τέσσερα και άνω ερωτηματολόγια. Κατά συνέπεια, το πλήθος ατομικών 
μαθημάτων παραμένουν χωρίς αξιολόγηση. Με βάση την 17/14.03.2018 απόφαση Συνέλευσης που 
εγκρίθηκε με την 02/27.11.2018 απόφαση της ΜΟΔΙΠ, αναμένεται η ενοποίηση όλων των χειμερινών και 
όλων των εαρινών εξαμήνων για τα ατομικά-εργαστηριακά μαθήματα Καλλιτεχνικό Αντικείμενο I-VIII/ 
Ειδίκευση I-VIII / Όργανο επιλογής I-VIII, με στόχο αφενός μεν τη διαφάνεια, αλλά και την ασφαλή εξαγωγή 
συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης διδακτικού έργου.  

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, δόθηκε η δυνατότητα αξιολόγησης μόνον του 9,42% (82/807) των 
προσφερομένων μαθημάτων, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 8,3% του 2017-2018. Αναλυτικότερα, 
κατά το χειμερινό εξάμηνο, αξιολογήθηκε το 10,91% (44/403) του συνόλου προσφερομένων μαθημάτων, 
έναντι του 6,02% του περασμένου έτους. Τα έγκυρα φύλλα αξιολόγησης που παρελήφθησαν ήταν 643 από 
τα 1675 διανεμηθέντα στους φοιτητές. Το εαρινό εξάμηνο αξιολογήθηκαν 9,40% (38/404) των 
προσφερομένων μαθημάτων, έναντι του 10,56% του 2017-2018, με βάση τα 611 έγκυρα φύλλα 
αξιολόγησης από 1481 διανεμηθέντα. Προκύπτει ότι οι φοιτητές είναι πολύ ικανοποιημένοι από το 
παρεχόμενο διδακτικό έργο Α΄ κύκλου σπουδών, με το ΜΟ στο 4,6 με άριστα το 5,00 (αντίστοιχος του 
2017-2018: 4,5).  

Πιο συγκεκριμένα στο δείκτη 1 για τη συνολική απόδοση του διδάσκοντα, ο ΜΟ των δύο εξαμήνων είναι 
4,56 (με ελάχιστη τιμή το 3,60), στο δείκτη 2 για το εάν είναι υψηλή η ποιότητα του μαθήματος, ο ΜΟ είναι 
4,45 (με ελάχιστο το 3,23), στο δείκτη 3 για την άρτια οργάνωση και παρουσίαση του μαθήματος, ο ΜΟ 
είναι 4,48 (με ελάχιστο το 2,70), στο δείκτη 4 για το εάν το αντικείμενο του μαθήματος ήταν ενδιαφέρον και 
χρήσιμο για τις σπουδές, ο ΜΟ είναι 4,46 (με ελάχιστο το 3,11), στο δείκτη 5 για το εάν το διδακτικό υλικό 
είναι επαρκές για τις ανάγκες του μαθήματος, ο ΜΟ είναι 4,36 (με ελάχιστο το 2,50), στο δείκτη 6 για το εάν 
ο καθηγητής ερχόταν στο μάθημα προετοιμασμένος, ο ΜΟ είναι 4,72 (με ελάχιστο το 3,50), στο δείκτη 7 για 
το εάν η μεταδοτικότητα του διδάσκοντα ήταν καλή, ο ΜΟ είναι 4,48 (με ελάχιστο το 3,44), στο δείκτη 8 για 
το εάν ο διδάσκων ενθάρρυνε τις ερωτήσεις και ευρύτερα τη συμμετοχή στο μάθημα, ο ΜΟ είναι 4,65 (με 
ελάχιστο το 3,56), στο δείκτη 9 για το εάν ο φοιτητής βρήκε τον διδάσκοντα σε ώρες γραφείου του για 
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επίλυση αποριών/προβλημάτων, ο ΜΟ είναι 4,46 (με ελάχιστο το 3,25) και στο δείκτη 10 για το εάν ο 
διδάσκων ήταν συνεπής στις παρουσίες του στα μαθήματα, ο ΜΟ είναι 4,8 (με ελάχιστο το 4,14).  

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ: Πληθυσμός 

Ετήσιο ποσοστό  
Κωδικός δείκτη ΟΠΕΣΠ: επί του 
συνόλου αποφοίτων έτους 

2018-2019 
2017-
2018 

2016 - 
2017 

2015 - 
2016 

Αποφοίτων κανονικής 
διάρκειας σπουδών (ν έτη) 

Δ4.36: Ποσοστό φοιτητών που αποφοίτησαν στα ν έτη επί 
του συνόλου των αποφοίτων έτους  

26,42% 21,43% 0,00% 0,00% 

Γυναικών στο σύνολο 
αποφοίτων κανονικής 
διάρκειας  σπουδών (ν έτη) 

Δ4.37: Ποσοστό γυναικών επί  του συνόλου αποφοίτων 
που αποφοίτησαν κανονικά στα ν έτη κατά το εν λόγω 
ακαδημαϊκό έτος 

42,86% 41,67%   

Αποφοίτων διάρκειας 
σπουδών ν+1 έτη  

Δ4.38: Ποσοστό φοιτητών που αποφοίτησαν στα ν+1 έτη 
επί του συνόλου των αποφοίτων έτους 

47,17% 46,43% 27,66% 29,55% 

Γυναικών στο σύνολο 
αποφοίτων διάρκειας  
σπουδών ν+1 έτη 

Δ4.39: Ποσοστό γυναικών επι  του συνόλου αποφοίτων 
που αποφοίτησαν στα ν+1  έτη κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό 
έτος 

48,00% 65,38% 53,85% 84,62% 

Αποφοίτων διάρκειας 
σπουδών ν+2 έτη  

Δ4.40: Ποσοστό φοιτητών που αποφοίτησαν στα ν+2 έτη 
επί του συνόλου των αποφοίτων έτους 

18,87% 21,43% 44,68% 40,91% 

Γυναικών στο σύνολο 
αποφοίτων διάρκειας  
σπουδών ν+2 έτη 

Δ4.41: Ποσοστό γυναικών επι  του συνόλου αποφοίτων 
που αποφοίτησαν στα ν+2  έτη κατά το εν λόγω ακαδημαϊκό 
έτος 

50,00% 58.33% 47,62% 55,56% 

Αποφοίτων μη κανονικής 
διάρκειας σπουδών (πάνω 
από ν+2 έτη  

Δ4.42: Ποσοστό φοιτητών που αποφοίτησαν με διάρκεια 
πάνω από  ν+2 έτη επί του συνόλου των αποφοίτων έτους 

7,55% 10,71% 27,66% 29,55% 

Γυναικών στο σύνολο 
αποφοίτων μη κανονικής 
διάρκειας σπουδών (πάνω 
από ν+2 έτη 

Δ4.43: Ποσοστό γυναικών επι  του συνόλου αποφοίτων με 
διάρκεια πάνω από  ν+2 έτη επί του συνόλου των 
αποφοίτων έτους 

50,00% 50,00% 53,85% 46,15% 

 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ: Επιδόσεις 

Ετήσιο ποσοστό  Κωδικός δείκτη ΟΠΕΣΠ: ερμηνεία 2018-2019 
2017-
2018 

2016 - 
2017 

2015 - 
2016 

Αποφοίτων με βαθμό πτυχίου 
από 8 και άνω 

Δ4.44: Ποσοστό φοιτητών με βαθμό πτυχίου από 8 και 
πάνω,  επί του συνόλου των αποφοίτων έτους  

88,68% 75,00% 82,98% 68,18% 

Γυναικών στο σύνολο 
αποφοίτων  με βαθμό 
πτυχίου από 8 και άνω 

Δ4.45: Ποσοστό γυναικών με βαθμό πτυχίου από 8 και 
πάνω,  επί  του συνόλου των αριστευσάντων  κατά το εν 
λόγω ακαδημαϊκό έτος 

48,94% 57,14% 53,85% 70,00% 

Μέσος ετήσιος βαθμός 
πτυχίου  

Δ4.46: Μέσος βαθμός πτυχίου όλων των αποφοίτων 
έτους 

8,48 8,39 8,54 8,35 

 
● Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Τελειοφοίτων 
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, δεν υπήρχε Ερωτηματολόγιο Αποφοίτων. Με αφορμή την παρατήρηση 

ΜΟΔΙΠ επί του φακέλου της Πρότασης Πιστοποίησης ΠΠΣ, πραγματοποιήθηκε συζήτηση στην με αριθμ. 25/22-
05-2019 συνεδρίαση με θέμα τη θέσπισή του. Παρά τη γενικά σύμφωνη τάση, προέκυψαν ερωτήματα ως προς 
το χρονοδιάγραμμα συμπλήρωσής του, όσο και ως προς τη διασφάλιση ανωνυμίας, θέματα που ανατέθηκαν σε 
μέλη ΔΕΠ προς διερεύνηση.  

Έχει προταθεί στη Γραμματεία, παράλληλα με το Ερωτηματολόγιο, να πραγματοποιείται ενημέρωση των 
Τελειοφοίτων σχετικά με την ανά εξάμηνο αναγκαία επικοινωνία του Τμήματος μαζί τους, προκειμένου να 
συλλεχθούν δεδομένα ως προς την επαγγελματική απορρόφησή τους ή τη συνέχιση των σπουδών τους σε  
μεταπτυχιακό επίπεδο. 

 
● Συμπεράσματα  
Τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά έτη (2017-2018 & 2018-2019) η αποφοίτηση σχεδόν των μισών φοιτητών 

μετατοπίστηκε στα ν+1 έτη, σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη που εντοπιζόταν στα ν+2. Κατά το έτος 
αναφοράς, σχεδόν τα 9/10 αποφοίτησαν με βαθμό άνω του 8 με το μέσο όρο του πτυχίου να εντοπίζεται στο 
8,48. Γεγονός που εντοπίστηκε από την ΕπΕξΑΠ ως Καλή πρακτική viii. «Το Προπτυχιακό πρόγραμμα έχει 
σχεδόν κανέναν φοιτητή στην κατηγορία ν(4)+2, το οποίο υποδεικνύει ότι οι φοιτητές είναι αφοσιωμένοι στις 
σπουδές τους και ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους». 
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5. Ερευνητικό - Επιστημονικό έργο  
● Σχετικοί Δείκτες από ΕΘΑΑΕ και εξέλιξη τους (Αρ. Προγραμμάτων/Χρηματοδότηση κλπ) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Χρηματοδότηση έργων 
Ετήσιο ποσοστό  

Χρηματοδοτήσεων έργων ΤΜΕΤ 
από 

Κωδικός δείκτη ΟΠΕΣΠ: του 
συνόλου κατά το ημερολογιακό 
έτος αναφοράς 

2018-2019 
2017-
2018 

2016 - 
2017 

2015 - 
2016 

ΕΣΠΑ Δ3.24 0,00% 0,00% 0,00% - 
Ευρωπαϊκή Ένωση Δ3.25 0,00% 0,00% 0,00% - 
Διεθνείς φορείς Δ3.26 0,00% 0,00% 0,00% - 
εθνικούς δημοσίους φορείς Δ3.27 21,74% 44,46% 100,00% - 
εθνικούς Ιδιωτικούς φορείς Δ3.28 78,26% 55,54% 0,00% - 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Χρηματοδότηση Τμήματος 
Ετήσιο ποσοστό 

Χρηματοδοτήσεων Τμήματος 
από  

Κωδικός δείκτη ΟΠΕΣΠ:  
κατά το ημερολογιακό έτος 
αναφοράς 

2018-2019 2017-2018 
2016 

- 
2017 

2015 
- 

2016 

Τακτικό Προϋπολογισμό Δ3.29 
- 

διορθώθηκε -   

Δημόσιες επενδύσεις Δ3.30 - -   

Άλλους πόρους Δ3.31 - -   

 
● Δείκτες Ποιότητας ΕΘΑΑΕ (Αρ. Δημοσιεύσεων, κλπ) 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Παραγωγή και αναγνώριση επιστημονικού έργου 

Μέσο συνολικό πλήθος […] 
ανά μέλος ΔΕΠ 

Κωδικός δείκτη 
ΟΠΕΣΠ: σωρευτικά  έως τη 
λήξη του ημερολογιακού έτους 

2018-
2019 

2017-
2018 

2016 - 
2017 

2015 - 
2016 

Εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές  Δ3.36 2,33 2,75 49,64 47,08 
Εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές  Δ3.37 1,38 1,58 10,64 10,12 

Διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας- πατεντών  Δ3.38 0,04 0,04 0,00 0,00 
Ανακοινώσεων σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές  Δ3.39 4,38 5,17 8,12 7,56 
Ανακοινώσεων σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές  Δ3.40 2,17 3,17 57,96 52,56 

Μονογραφιών  Δ3.41 0,67 1,04 2,96 2,84 

Βιβλίων  Δ3.42 1,25 1,21 1,24 1,24 

Κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους  Δ3.43 1,71 1,75 78,52 74,08 

Συνεδρίων Τμήματος  Δ3.44 40,42 50,33 17,52 16,04 

Αναφορών  Δ3.45 40,42 50,33 17,52 16,04 

Διεθνών βραβείων και διακρίσεων  Δ3.46 1,88 2,25 1,68 1,56 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Ερευνητικά έργα και ερευνητικές υποδομές 

Ετήσιο ποσοστό Έργων 

Κωδικός δείκτη ΟΠΕΣΠ:  
Ποσοστό του συνόλου κατά 
το ημερολογιακό έτος 
αναφοράς 

2018-
2019 

2017-
2018 

2016 - 
2017 

2015 - 
2016 

Με συντονιστή μέλος του Τμήματος Δ3.47 0,00% 20,00% 33,33%  

Ευρωπαϊκών (ανταγωνιστικών) Δ3.48 0,00% 0,00% 0,00%  

ΕΣΠΑ  Δ3.49 0,00% 0,00% 0,00%  

Από διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς Δ3.50 0,00% 0,00% 0,00%  

Από εθνικές εταιρείες και οργανισμούς  Δ3.51 100,00% 100,00% 100,00%  

Ενεργών, μικρού προϋπολογισμού (κάτω των 
50 χιλ. ευρώ) 

Δ3.52 83,33% 100,00% 66,67%  

Ενεργών, μεσαίου προϋπολογισμού (μεταξύ 50 
και 200 χιλ. ευρώ) 

Δ3.53 
0,00% 100,00% 33,33%  

Ενεργών, υψηλού προϋπολογισμού (άνω των 
200 χιλ. ευρώ) 

Δ3.54 
16,67% 0,00% 0,00%  
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Μέσο ετήσιο πλήθος εξωτερικών συνεργατών 
ανά ενεργό έργο 

Δ3.55 
0,67 0,80 1,33  

 
● Συμπεράσματα 
Με πρόταση ΤΜΕΤ που έγινε δεκτή από το ΥΠΠΕΘ (363/21-03-2017-ΥΠΠΕΘ 49039/21-03-2017), 

συμπληρώθηκε η περ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2530/1997 (Α΄218) με εδάφιο που συμπεριλαμβάνει 
στις επιστημονικές άδειες μελών ΔΕΠ, τις περιπτώσεις των μελών ΔΕΠ καλλιτεχνικών Τμημάτων για άσκηση 
καλλιτεχνικής δραστηριότητας, συναφούς με το γνωστικό-καλλιτεχνικό τους αντικείμενο. Ενσωματώθηκε 
στην παρ. 8, άρθρο 83 του Ν. 4485.2017 (Α΄114) με αποτέλεσμα η ΜΟΔΙΠ του ΠΑΜΑΚ να προχωρήσει σε 
αντιστοίχιση πεδίων καλλιτεχνικού έργου με το επιστημονικό έργο, διαδικασία όμως που παραμένει 
ενδοϊδρυματική και δεν έχει συμπεριληφθεί από την ΑΔΙΠ.  Με βάση τη νομοθετική ρύθμιση, συζητήθηκε στην 
01/12-09-2018 συνεδρίαση η θέσπιση κριτηρίων χρηματοδότησης Ερευνητικής Πολιτικής ΤΜΕΤ για το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, οικονομικό 2019, με στόχο τη συμμετοχή των ΥΔ σε συναυλίες κ.ά., κατ΄ 
αντιστοιχία της ερευνητικής δραστηριότητας θεωρητικού περιεχομένου. Προς αυτή την κατεύθυνση και με βάση 
την πρόταση περί συνάφειας της συμμετοχής με τη διδακτορική διατριβή και τον εν γένει ερευνητικό/καλλιτεχνικό 
προσανατολισμό του Τμήματος, ανατέθηκε σε μέλος ΔΕΠ η σύνταξη πίνακα με τα κριτήρια χρηματοδότησης που 
εγκρίθηκε στην 02/03-10-2018 συνεδρίαση και αποτυπώθηκε σε συγκεκριμένες διαδικασίες από τον ΕΛΚΕ.  

Η έλλειψη αντιστοίχισης ερευνητικού με το καλλιτεχνικό έργο αποτυπώνεται στα χαμηλά ποσοστά 
Παραγωγής και Αναγνώρισης  επιστημονικού έργου, καθώς συμπεριλαμβάνει μόνον την επιστημονική 
δραστηριότητα θεωρητικού περιεχομένου. Το πρόβλημα αναγνωρίστηκε από την ΕπΕξΑΠ, προτείνοντας την 
εξέταση των διαδικασιών που εφαρμόζονται στην Αγγλία και Αυστραλία, όπου το θέμα έχει λάβει ικανοποιητική 
λύση. 
 

6. Δημοσιότητα - Διάχυση  
Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, ως αναπόσπαστο μέλος ενός τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος αλλά ταυτόχρονα και σε ρόλο δημιουργού πολιτιστικού έργου, έχει θέσει στον πυρήνα της 
λειτουργίας του τη μουσική πράξη, παρέχοντας τριτοβάθμια εκπαίδευση όλων των επιπέδων σπουδών στην 
επιστήμη και τέχνη της μουσικής ταυτόχρονα με τη δυναμική του παρουσία στα καλλιτεχνικά δρώμενα της 
χώρας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης έχει προχωρήσει στην 
ανάπτυξη της Στρατηγικής διαμόρφωσης ψηφιακού αποτυπώματος του Τμήματος. Η Στρατηγική 
συζητήθηκε και εγκρίθηκε στη Συνέλευση 12/ 24.01.2019 με παράλληλο ορισμό υπευθύνων και αρμοδιοτήτων, 
υπό το πρίσμα της συντεταγμένης πολιτικής και στρατηγικής για διαχείριση της πληροφορίας στα πλαίσια της 
προετοιμασίας του φακέλου πιστοποίησης του ΠΠΣ. Η προετοιμασία του σχεδίου είχε ξεκινήσει από το 
καλοκαίρι 2018 από τις κυρίες Αρβανιτάκη και Μπαλτά.  
 Το κείμενο της Στρατηγικής περιλαμβάνει Ενδεικτικό κατάλογο Ιστοσελίδων και Τοπικών 
Ηλεκτρονικών Ενημερωτικών μέσων για διάχυση των δράσεων του Τμήματος. Με απόφαση ΣΤ ορίζεται η 
Επιτροπή διαχείρισης της Ιστοσελίδας που συνεργάζεται με τα αρμόδια μέλη του διοικητικού προσωπικού και 
ΕΤΕΠ για την ενημέρωση και τεχνική υποστήριξη της στα πλαίσια της γενικότερης στρατηγικής του Τμήματος 
για το ψηφιακό του αποτύπωμα. Η επικαιροποίηση του ΙΣΤ του ΤΜΕΤ γίνεται συστηματικά και επιτυγχάνεται 
μέσω της συνεργασίας της Επιτροπής με τη Γραμματεία. Επιπλέον, η εύρυθμη τεχνική λειτουργία του ΙΣΤ 
επιτυγχάνεται, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, με ευθύνη μέλους ΕΤΕΠ, Τεχνικού Υπευθύνου του ΤΜΕΤ, με 
ειδικότητα στην Πληροφορική.Με την με αριθμ. 13-06.02.2019 απόφαση, σε σχέση με την ανανέωση της 
Ιστοσελίδας , εγκρίθηκε η δημιουργία παραπομπής για φωτογραφικό υλικό από σημαντικές εκδηλώσεις, 
ταξινομημένες κατά έτος, με ταυτόχρονη προτροπή για αποστολή υλικού στην υπεύθυνη από τους 
διδάσκοντες. 
 
7. Άλλες υπηρεσίες και Υποδομές του Τμήματος και του Ιδρύματος (που 
αξιοποιούνται από την Ακαδημαϊκή Μονάδα) 

Χωροταξικά το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης δε διαθέτει αυτόνομο κτίριο στις εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αλλά οι χώροι που του έχουν παραχωρηθεί από το Ίδρυμα για αποκλειστική 
χρήση είναι διάσπαρτοι [Δ3.32/ ΝΔ4α]. Σε τμήματα των πύργων ΚΖ’ και ΗΘ’ βρίσκονται: 

(i) Τα γραφεία μελών ΔΕΠ, τα οποία λειτουργούν ως χώρος συνεργασίας και ως αίθουσες ατομικών ή 
σε μικρά σύνολα καλλιτεχνικών μαθημάτων, η εξ ημισείας με το Τμήμα ΕΚΠ αίθουσα 414 που 
χρησιμοποιείται ως αίθουσα συνεδριάσεων της ΣΤ και ως αίθουσα μαθημάτων από τα δύο Τμήματα και το 
γραφείο υποστήριξης Β΄ κύκλου σπουδών στον 4ο όροφο του πύργου ΚΖ΄ 
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(ii) Οι αίθουσες διδασκαλίας 12, 13, 14 του ημιωρόφου, όπου πραγματοποιούνται ομαδικά μαθήματα 
καθώς και ο χώρος της Γραμματείας στον ίδιο όροφο 

(iii) Το  Εργαστήριο Μουσικής Τεχνολογίας, τα Studio 1, 2 και 3 (πιάνων) και η αίθουσα Κρουστών στο 
ισόγειο του κτιρίου  

(iv) Η αίθουσα Παραδοσιακής Μουσικής, το Εργαστήριο Η/Υ και  το  Γραφείο υποστήριξης Γ΄ κύκλου 
Σπουδών στο χώρο του υπογείου πάρκινγκ. 

Κοινή αρχή χρήσης τους είναι ότι διατίθεται ως χώρος μελέτης των φοιτητών ο οποιοσδήποτε 
χώρος και εξοπλισμός οργάνων που περιλαμβάνει (πλην του Εργαστηρίου Μουσικής Τεχνολογίας, του 
Εργαστηρίου Η/Υ και της αίθουσας 414-Συνεδριάσεων), όταν δεν λειτουργεί ως αίθουσα διδασκαλίας. Η 
διαδικασία εισόδου, παραμονής και φροντίδας εκ μέρους των φοιτητών/ τριών για τη χρήση των αιθουσών και 
οργάνων του Τμήματος στην προσωπική τους μελέτη, καθορίζεται λεπτομερώς από τον Κανονισμό σπουδών. 

Επίσης, το Τμήμα κάνει χρήση (όπως και τα υπόλοιπα Τμήματα του Ιδρύματος) των εγκαταστάσεων 
της Βιβλιοθήκης, των αιθουσών Τηλεκπαίδευσης και Συνεδρίων, ενίοτε και του Κέντρου Υπολογιστών και 
Δικτύων. Ιδιαίτερα σημειώνεται η μερική μόνον χρήση του Κεντρικού Αμφιθεάτρου Τελετών για το μάθημα των 
μεγάλων μουσικών συνόλων. Με άδεια της Πρυτανείας, έχει δοθεί η δυνατότητα χρήσης τριών αιθουσών των 
Τμημάτων ΕΚΠ και ΒΣΑΣ του Ιδρύματος, μετά τη λήξη του προγράμματος μαθημάτων τους. Για την 
ηλεκτρονική κράτηση αιθουσών, λειτουργεί σύστημα στην κεντρική Ιστοσελίδα του Ιδρύματος που 
επιτρέπει την απευθείας δέσμευση όταν γίνεται από το χώρο του Ιδρύματος, ενώ με απομακρυσμένη σύνδεση 
δίνεται μόνον η δυνατότητα ενημέρωσης για τη διαθεσιμότητά τους. Για ενέργειες απόκτησης 4ου στούντιο 
πιάνου και επιπλέον αιθουσών μελέτης, βλ. δράσεις ΝΔ4α &  Δ3.32. 

 
Εκπαιδευτικά εργαστήρια Φοιτητών: Εργαστήριο Μουσικής Τεχνολογίας 
Η ύπαρξή του, τόσο ως χώρος όσο και ως εξοπλισμός με πλήρεις δυνατότητες ηχογράφησης και 

βιντεοσκόπησης, συνδέεται αφενός με την ίδια τη μαθησιακή διαδικασία και αφετέρου με την ερευνητική 
χρήση του ως βάση του εργαστηρίου «ΤΕΧΝΕΣ» και την γενικότερη καλλιτεχνική εξωστρέφεια του 
Τμήματος. Πιο συγκεκριμένα, μία σειρά εκδηλώσεων του Τμήματος από μικρότερα ή μεγαλύτερα σύνολα 
φοιτητών/τριών και διδασκόντων έχουν ηχογραφηθεί με την υποστήριξή του. Ειδικότερα για την εκπαιδευτική 
λειτουργία του: 

(i) αποτελεί την αίθουσα διδασκαλίας του μαθήματος Εργαστήριο Μουσικής Τεχνολογίας Ι-ΙΙ  
(ii) οι γνώσεις και ικανότητες για τη χρήση του εξοπλισμού του και ο ίδιος ο εξοπλισμός διαμορφώνουν μία 

σειρά θεματικών περιοχών και παραδοτέων που προτείνονται για εκπόνηση Πτυχιακού Πρότζεκτ  
 (iii) αποτελεί χώρο ηχογραφήσεων είτε στο πλαίσιο κάποιου καλλιτεχνικού μαθήματος, είτε για παράδοση 

σε διαγωνισμούς ή αιτήσεις κινητικότητας είτε για δημιουργία προσωπικού αρχείου του φοιτητή- portfolio. 
Υπεύθυνη για την διαδικασία από την αίτηση μέχρι τη τελική  ηχογράφηση, όπως περιγράφεται στον 
Κανονισμό, είναι η Επιτροπή Διαχείρισης Στούντιο που απαρτίζεται από τα μέλη του Ερευνητικού 
Εργαστηρίου Τεχνολογιών Ήχου & Εικόνας «ΤΕΧΝΕΣ». 

Επιπλέον, πραγματοποιούνται ενδεικτικά: Ηχογραφήσεις- Βιντεοσκοπήσεις εντός στούντιο, Πολυκάναλες 
ηχογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις συναυλιών και μουσικών δρώμενων εντός συναυλιακών αιθουσών, 
μουσείων, ωδείων, εκκλησιών κλπ, Εξωτερικές Ηχογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις συναυλιών σε υπαίθριους 
χώρους, Διοργάνωση σεμιναρίων ακουστικής και μουσικής τεχνολογίας, Ενοικίαση πλήρους ηχητικού 
εξοπλισμού συναυλιών, Απομαγνητοφώνηση και ψηφιοποίηση αναλογικού ήχου και εικόνας, δίσκων, 
κασετών, δίσκων βινυλίου ή άλλων οπτικοακουστικών μέσων, Ηχογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις μουσικών 
διαγωνισμών σε συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού και άλλους φορείς, Ραδιοφωνικά και 
διαφημιστικά spots για Ιδιωτικούς και Δημοσίους φορείς, Ακουστική μελέτη χώρων για τοποθέτηση ηχείων και 
ακουστικών διορθώσεων, Συνεργασίες με χορωδίες, ορχήστρες, σχολεία, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, 
Παραγωγές CD, DVD authoring, Surround production, Audio Post Production και Video Post Production. 
 

Εκπαιδευτικά εργαστήρια Φοιτητών: Εργαστήριο Η/Υ και Μονάδα Νetwork Attached Storage 
Χρησιμοποιείται κυρίως για τη διεξαγωγή μαθημάτων, χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του 

Ιδρύματος, αλλά και τη γενικότερη χρήση υπολογιστών, για εκτυπώσεις και για παρουσιάσεις με 
βιντεοπροβολέα. Είναι εξοπλισμένο με 13 θέσεις εργασίας και μία επιπλέον θέση για άτομα με προβλήματα 
όρασης. Υπάρχει εγκατεστημένο λογισμικό ευρωπαϊκής και βυζαντινής μουσικής σημειογραφίας καθώς και 
επεξεργασίας ήχου. Μέσω της εγκατεστημένης IP Camera δίνεται η δυνατότητα live streaming των 
μαθημάτων που γίνονται στο εργαστήριο αλλά και τηλεδιασκέψεων. 

Η θέση του στο επίπεδο του παρκινγκ δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΜΕΑ, στα οποία σύμφωνα 
με τον Κανονισμό λειτουργίας του δίνεται απόλυτη προτεραιότητα χρήσης των υπηρεσιών του. Οι κανόνες 
και υποχρεώσεις για τους/τις φοιτητές/τριες και διδάσκοντες που κάνουν χρήση του Εργαστηρίου 
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διατυπώνονται αναλυτικά στον Κανονισμό του και γίνεται σαφής υπενθύμισή τους μέσω σήμανσης στο 
χώρο. 

Αρμοδιότητα του προσωπικού του εργαστηρίου είναι η προετοιμασία, συντήρηση και τακτική αναβάθμιση 
του εργαστηρίου για τη διεξαγωγή των μαθημάτων, του live streaming και των τηλεδιασκέψεων. Αρμοδιότητά 
του, επίσης, είναι η διαχείριση, συντήρηση και ενημέρωση της ιστοσελίδας του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης 
και Τέχνης, η ενημέρωση των σελίδων κοινωνικών δικτύων και πλατφορμών διανομής περιεχομένου καθώς και 
η ανάπτυξη ψηφιακών διαύλων επικοινωνίας, ενημέρωσης και προβολής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης 
και Τέχνης στο ευρύ κοινό. Επίσης, η διαχείριση και συντήρηση του File Server NAS, η δημιουργία και 
επεξεργασία διαδικτυακών εγγράφων και φορμών για τις ανάγκες του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και 
Τέχνης. Τέλος, η σύνταξη, μορφοποίηση και προβολή μηνιαίων προγραμμάτων εκδηλώσεων. Επίσης, η 
τεχνική υποστήριξη και αρωγή των μελών ΔΕΠ, του διοικητικού προσωπικού και των φοιτητών του Τμήματος 
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης σε θέματα σχετικά με τους Η/Υ, τα περιφερειακά τους, το δίκτυο και το 
λογισμικό. Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης έχει προσφάτως εξοπλιστεί με μονάδα NAS (Network 
Attached Storage) χωρητικότητας 2TB. Σκοπός είναι η δημιουργία κοινόχρηστου δικτυακού χώρου 
αποθήκευσης για τις ανάγκες αποθήκευσης, διανομής και αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων των μελών 
ΔΕΠ. Έτσι, οι παραπάνω εργασίες γίνονται γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Η πρόσβαση και η 
διαχείριση ελέγχεται τόσο σε επίπεδο χρηστών και ομάδων όσο και σε επίπεδο τοπολογίας δικτύου. Το 
σύστημα δίνει τη δυνατότητα streaming. Η αναβάθμιση του αποθηκευτικού χώρου -όταν αυτό κριθεί 
απαραίτητο- γίνεται άμεσα. 

 
Μουσικά όργανα 

Μέρος των πόρων που προορίζονται για όλα τα στάδια της μαθησιακής διαδικασίας είναι τα μουσικά 
όργανα του Τμήματος. Αποτελεί διατυπωμένη πολιτική του να υπάρχουν διαθέσιμα για τους/τις φοιτητές/τριες 
για κάλυψη των αναγκών του ΠΣ. Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις εκείνες που ο/η φοιτητής/τρια 
αποδεδειγμένα δεν διαθέτει όργανο ή το όργανό του/της παρουσιάζει προβλήματα που τον/την εμποδίζουν 
στην πλήρη επίτευξη των επιθυμητών μαθησιακών αποτελεσμάτων, δίνεται δικαίωμα δανεισμού με ευθύνη 
του υπευθύνου για το όργανο μέλους ΔΕΠ και με τους όρους που προβλέπει ο Κανονισμός Σπουδών Για το 
λόγο αυτό έχουν προβλεφθεί έντυπα δανεισμού και επιστροφής, σειρά προτεραιότητας στο δανεισμό, 
χρέωση του οργάνου σε υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ που εποπτεύει τη διαδικασία ελέγχου και επιστροφής και 
αντίμετρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον Κανονισμό. Διατίθενται για μελέτη εντός του Τμήματος, για 
πρόβες και παραστάσεις συνόλων εντός και εκτός του χώρου του Ιδρύματος και για δανεισμό στα πλαίσια της 
προσωπικής μελέτης με βάση συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναλύονται στον Κανονισμό σπουδών. Για 
τον κομβικό τους ρόλο στην λειτουργία και ανάπτυξη του εφαρμοσμένου, καλλιτεχνικού χαρακτήρα του 
Τμήματος, πραγματοποιήθηκαν σειρά δράσεων για προμήθεια και επισκευή των αναγκαίων (Δ.4.20). 

 
Υπηρεσίες Ιδρύματος 
Το Τμήμα βρίσκεται σε σταθερή επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος που περιέχει πλήθος 

τεκμηρίων για τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του. Στην με αριθμ. 14-20.02.2019 συνέλευση, 
ανακοινώθηκε η νέα υπηρεσία της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης για τα Τμήματα με τον τίτλο 
«Θεματικός Βιβλιοθηκονόμος», ως γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στη Βιβλιοθήκη και την 
ΑκαδημαΪκή κοινότητα (προσωπικό και φοιτητές όλων των βαθμίδων). Με στόχο την διεύρυνση των 
δεξιοτήτων στην ερευνητική διαδικασία, η Συνέλευση με την με αριθμ. 25-22.05.2019 απόφαση, ενέκρινε την 
αναγραφή στο Παράρτημα Διπλώματος της σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων «Πληροφοριακή Παιδεία στη 
Μουσική Επιστήμη», με υπεύθυνη τη Θεματική Βιβλιοθηκονόμο. 

Η συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης πραγματοποιείται συστηματικά σε δύο άξονες: α) σε 
σχέση με την Πρακτική Άσκηση, μέσω των υπευθύνων που ορίζονται με απόφαση Συνέλευσης και της 
κατανομής φοιτητών στην επίβλεψή τους (Δ4.15) και β) μέσω των δράσεων διασύνδεσης με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, για τις οποίες το Τμήμα ορίζει με απόφαση Συνέλευσης τους υπευθύνους για το Θεσμό των Μεντόρων 
(ΝΔ 4ι). 

Στα πλαίσια της υποστήριξης των ενεργειών της Μονάδας Προσβασιμότητας ΠΑΜΑΚ, συζητήθηκε 
στην Συνέλευση 01-12.09.2018 η πρόταση για την υποστήριξη του προσωπικού σε ζητήματα φοίτησης 
ατόμων με αναπηρία με αποτέλεσμα στην 19-17.04.2019 Συνέλευση να οριστούν ως εκπρόσωποι του  
Τμήματος δύο μέλη Διδακτικού προσωπικού στο θεσμό του «Συμβούλου καθηγητή» (Βασιλείου, Κόνιαρη) και 
ένα μέλος της Γραμματείας στο «Αρμόδιο Προσωπικού», με βάση τη δέσμευση της Μονάδας 
Προσβασιμότητας για στήριξή τους.  

 
8, Σχέσεις με κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή άλλους φορείς 
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Με αφετηρία το Ιδρυτικό ΦΕΚ του Τμήματος που θεσμοθετεί τον εφαρμοσμένο και καλλιτεχνικό 
χαρακτήρα του Τμήματος, οι προπτυχιακοί φοιτητές συνδέονται σταδιακά με την αγορά εργασίας δια 
συγκεκριμένων μαθημάτων ή δράσεων του ΠΣ, σε διαφόρους χώρους και σε συνεργασία με φορείς, στους 
οποίους αναμένεται να ενταχθούν οι μελλοντικοί απόφοιτοι ως επαγγελματίες. Για το λόγο αυτό, ανάλογα με 
την Ειδίκευσή τους, οι φοιτητές εφαρμόζουν τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητές που σταδιακά αποκτούν 
ασκούμενοι σε πεδία όπως σχολεία (μουσικά- γενικά), φορείς ιδιωτικής μουσικής εκπαίδευσης, φορείς 
πολιτισμού και συναυλιακούς χώρους, εντός και εκτός ελλαδικού χώρου. Κατά τη δραστηριοποίησή τους, 
ως διαμορφωτική αξιολόγηση, αλλά και στο τέλος της, με την συμπερασματική αξιολόγηση, συλλέγονται 
πληροφορίες, είτε τυπικά μέσω ερωτηματολογίου [ΝΔ4η], είτε άτυπα, οι οποίες λειτουργούν κυρίως 
αναστοχαστικά για τον ίδιο τον φοιτητή, τον επιβλέποντα διδάσκοντα και όλους όσους σχετίζονται με τις 
διαρκείς βελτιώσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τέλος, παρόλο που το αίτημα για επίσημη διατύπωση 
γνώμης από εξωπανεπιστημιακούς φορείς είναι σχετικά πρόσφατο και δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί μία 
συντεταγμένη διαδικασία, για την αναθεώρηση του ΠΠΣ, λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες για το επίπεδο 
της ανταπόκρισης των φοιτητών, όπως προκύπτουν μέσα από τη δοκιμασία τους σε πραγματικές 
συνθήκες- ασκήσεις πεδίου (υπαίθρου) κάθε τύπου επαγγελματικού χώρου. 

Οι φορείς συνεργασίας και διάδρασης (networking) του ΤΜΕΤ λειτουργούν, ταυτόχρονα ως πηγές 
άντλησης υποψηφίων φοιτητών (ωδεία, σχολική μουσική εκπαίδευση, μαθητές καλλιτεχνών), ως ευκαιρίες 
διαμορφωτικής ή/και συμπερασματικής αξιολόγησης, και ως φορείς ασκήσεων πεδίου με την 
προοπτική μελλοντικής επαγγελματικής αποκατάστασης. Πρωτοποριακό στοιχείο για τα ελληνικά 
δεδομένα αποτελεί η εστίαση του ΤΜΕΤ στη μουσική πράξη και δημιουργία και η σύζευξη με την άριστη 
θεωρητική κατάρτιση που επιτυγχάνεται, αφενός με την οργάνωση του Προγράμματος και Κανονισμού 
Σπουδών και αφετέρου με τη συμμετοχή διδασκόντων και διδασκομένων σε οργανικά/φωνητικά σύνολα, 
προσφέροντας πλήθος εκδηλώσεων, σεμιναρίων, συναυλιών, ημερίδων κλπ. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται 
στη σχέση του Τμήματος και των δραστηριοτήτων του με την κοινωνία και τους εμπλεκόμενους 
επαγγελματικούς φορείς. 

Η έναρξη συνεργασίας με φορείς, ακολουθεί μία σειρά βημάτων: α) επαφή μέλους/ μελών του Τμήματος 
με τον ενδιαφερόμενο φορέα β) ανακοίνωση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη Συνέλευση Τμήματος για 
σύντομη συζήτηση-τοποθέτηση και γ) συζήτηση και λήψη απόφαση για έγκριση της συνεργασίας με το Τμήμα ή 
της υπογραφής μνημονίου συνεργασίας από τον Πρύτανη ΠΑΜΑΚ.  

Ενδεικτικά αναφέρεται η αναφορά της εκδήλωσης ενδιαφέροντος (συνεδρίαση 02-03.10.2018) που 
συγκεκριμενοποιήθηκε με την ανακοίνωση της πρότασης του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης για 
συμμετοχή του Εργαστηρίου «Τέχνες» στο Φεστιβάλ Πιάνου 2018 (03-17.10.2018). Η πρόταση παροχής 
τεχνικής υποστήριξης των ηχογραφήσεων εγκρίθηκε στην επομένη Συνέλευση (04-31.10.2018), με 
ανταποδοτικό όφελος για τους φοιτητές την δωρεάν είσοδο στους χώρους των συναυλιών με επίδειξη φοιτητικής 
ταυτότητας. Ανάλογα, ανακοινώθηκε εισαγωγικά στη Συνέλευση, η εκδήλωση ενδιαφέροντας της ΕΡΤ3 για 
συμμετοχή συνόλων παραδοσιακής μουσικής σε εκπομπή της (02-03.10.2018) και το αίτημα του Ομίλου «Φίλων 
Νίκου Αστρινίδη» για πρόταση συνεργασίας με εκτέλεση έργου του εντός του ακαδημαϊκού έτους, καθώς και 
μελλοντικές συναυλίες φοιτητών και διδασκόντων αποκλειστικά με έργα Αστρινίδη και κάλυψη όλων των εξόδων 
από τον Όμιλο (04-31.10.2018). Για την περίπτωση της τελικής υπογραφής Ιδιωτικού Συμφωνητικού Παροχής 
μεταξύ συνθέτη (Γεώργιος Ζερβός) και Ιδρύματος που περιλαμβάνει για το συνολικό του έργο την άδεια 
εκμετάλλευσης εγγραφής, αναπαραγωγής, δημιουργίας παραγώγου έργου, δημόσιας εκτέλεσης και 
παρουσίασης στο κοινό χωρίς περαιτέρω ενημέρωση του συνθέτη για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, 
καλλιτεχνικούς μη εμπορικούς σκοπούς διεθνώς, χωρίς οικονομικές απαιτήσεις, παράλληλα με την παραχώρηση 
των έργων του στη Βιβλιοθήκη και τη δωρεά παρτιτούρων και cd σε φοιτητές, πραγματοποιείται η λεπτομερής 
ενημέρωση της Συνέλευσης εντός των Ανακοινώσεων (12-24.01.2019). Ανάλογα ενημερώθηκε η Συνέλευση για 
την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με το Σύλλογο Μανώλη Καλομοίρη, τη Φιλαρμονική Μαρκοπούλου και 
το Δήμο Θεσσαλονίκης (01-12.09.2018).  
 

9, Σχεδιασμός Βελτίωσης 
Με δεδομένο ότι οι τιμές της Στοχοθεσίας Β6_β διαμορφώθηκαν στα μέσα του ακαδημαϊκού έτους 2018-

2019 (Μάρτιος 2018) και επαναπροσδιορίστηκαν με χρονικό ορίζοντα την 31/08/2020, κατόπιν συστάσεων επί 
του υποβληθέντος φακέλου Πιστοποίησης ΠΠΣ τον Αύγουστο 2019, δεν  υπάρχουν δεδομένα για την αναφορά 
εξέλιξης των δεικτών ή τη δημιουργία Πεδίου στον πίνακα Δράσεων ΤΜΕΤ με Ποσοστό Ολοκλήρωσης ως προς 
τις συστάσεις των εξωτερικών αξιολογήσεων. Ως εκ τούτου, το παρακάτω παραμένει χωρίς αποτύπωση 
διαφοροποίησης. 

● Στοχοθεσία του Τμήματος - Εξέλιξη Δεικτών 
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● Στοχοθεσία Ιδρύματος - Αντίστοιχοι Δείκτες που αφορούν το τμήμα. 
ΠΑΜΑΚ 

Τιμή στόχου 2020 

ΤΜΕΤ 

Τιμή  ακαδ. έτους 2018-19 
Περιγραφή δείκτη ΠΑΜΑΚ 

Δ1.003: 86% Δ4.22: 5,99% Ποσοστό ενεργών φοιτητών (ν+2 έτη σπουδών) στο σύνολο των εγγεγραμμένων 

Δ1.4.36: 17% Δ4.36: 26,42% Ετήσιο ποσοστό αποφοίτων κανονικής διάρκειας σπουδών (ν έτη) 

Δ1.4.46: 7,5 Δ4.46: 8,48 Μέσος ετήσιος βαθμός πτυχίου 

Δ1.4.15: 7% Δ4.15: 1,68% Ποσοστό συμμετοχής στην πρακτική άσκηση 

ΝΔ 01: 60% 

82,2%  

(από ερωτηματολόγιο 
αποφοίτων: προσόντα από ΠΠΣ 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
αγοράς εργασίας) 

Μέσος όρος ικανοποίησης φοιτητών (ερωτηματολόγια Αποφοίτων/Τελειοφοίτων) 

ΝΔ 02: 24 52 Αριθμός διμερών συνεργασιών κινητικότητας/τμήμα 

Δ1.4.34: 2% Δ.4.34: 2,31% Μέσο ετήσιο ποσοστό εξερχομένων φοιτητών σε ΑΕΙ της αλλοδαπής 

Δ1.4.35: 2% Δ4.25: 0,21% Μέσο ετήσιο πλήθος εισερχομένων φοιτητών από ΑΕΙ της αλλοδαπής 

Δ1.3.19: 0,5% Δ3.19: 0,13% 
Μέσο ετήσιο πλήθος εισερχομένων διδασκόντων εξωτερικού με Erasmus (ανά 10 μέλη 
ΔΕΠ) 

Δ1.3.20: 4% Δ3.20: 20,83% Μέσο ετήσιο ποσοστό εκπαιδευτικών αδειών μελών ΔΕΠ 

Δ1.3.18: 5% Δ3.18: 4,17% Μέσο ετήσιο ποσοστό εξερχομένων διδασκόντων με Erasmus 

Δ1.3.21: 6% Δ3.21: 0% Μέσο ετήσιο ποσοστό διδασκόντων σε προγράμματα εκπαιδευτικής συνεργασίας 

ΝΔ.03: 5% -0,42% 
Ετήσια μεταβολή του Μέσου ετήσιου πλήθους εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά με 
κριτές, ανά μέλος ΔΕΠ 

Δ1.011>/3 Δ3.02: 1,17 Μέσο ετήσιο πλήθος ενεργών υποψηφίων διδακτόρων (ΥΔ) ανά μέλος ΔΕΠ 

Δ1.6.08: 0,5 
Μ6.017: ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ Μέσο πλήθος δημοσιεύσεων ανά ΥΔ 

Δ1.099: 45.000€ ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ Μέση ετήσια χρηματοδότηση ερευνητικών έργων ανά μέλος ΔΕΠ 

Δ1.097: 1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ Μέσο ετήσιο πλήθος ενεργών ερευνητικών έργων ανά μέλος ΔΕΠ 

ΝΔ05: 2 Μ3.097: 3 Πλήθος κύριων αιθουσών διδασκαλίας ανά ΠΠΣ 

ΝΔ06: 500 551 Μέσο ετήσιο πλήθος ενεργών (ν+2) φοιτητών ανά κύρια αίθουσα διδασκαλίας 

Δ1032: 123 184 Μέσο πλήθος προπτυχιακών φοιτητών ανά υπάλληλο Γραμματείας Τμήματος 

Δ1033: 2,70 8 Μέσο πλήθος μελών ΔΕΠ ανά υπάλληλο Γραμματείας Τμήματος 

Δ1.083: 2500 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
(*) 

Μέσο πλήθος ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων ανά μέλος ΔΕΠ 
(από Θεματική Βιβλιοθηκονόμο) 

ΝΔ10: 15 56 
Πλήθος εκδηλώσεων κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου εντός και εκτός του 
Πανεπιστημίου 

ΝΔ11: 33 20 
Πλήθος Ημερίδων/ Επιστημονικών Εκδηλώσεων και Συνεδρίων που πραγματοποιούνται 
στο Πανεπιστήμιο ετησίως 

(*) Η απάντηση της Βιβλιοθήκης για τον αριθμό συμπεριλαμβάνεται στα αρχεία του Αποθετηρίου ΟΜΕΑ για μελλοντική χρήση. Δεν ήταν 

διαθέσιμο την περίοδο σύνταξης της ΕΕΕ. 
 

● Προτάσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης (Πιστοποίηση)- Αντίστοιχες Δράσεις- Ποσοστό 
Ολοκλήρωσης 

Η σύνταξη της ΕΕΕ 2018-2019 συνέπεσε με την Επιτόπια επιθεώρηση του Τμήματος, η οποία 
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιασκέψεις εξαιτίας της πανδημίας. Μέχρι την κατάθεση της ΕΕΕ, η ΟΜΕΑ είχε 
στη διάθεσή της το Σχέδιο της Έκθεσης Πιστοποίησης του ΠΠΣ. Ως Προτάσεις της Εξωτερικής 
Αξιολόγησης (εφεξής ΕξΑ) αναφέρονται τόσο αυτές του 2014, όσο και οι προτάσεις βελτίωσης από το 
Σχέδιο της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης  και καταγράφονται παρακάτω σε 
μετάφραση και αριθμημένες για παραπομπή. Στη συντομογραφία περιλαμβάνεται ο χαρακτηρισμός των 
συστάσεων ως «1. Χαρακτηριστικά καλών πρακτικών» (εφεξής ΚΠ.1), «2. Σημεία αδυναμίας» (εφεξής ΑΔ.2)  
και «3 Συστάσεις για συμπληρωματικές δράσεις» (εφεξής ΣΔ.3). 
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Προτάσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης (Πιστοποίηση)- Αντίστοιχες Δράσεις ΤΜΕΤ  
ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 

Σ Τ Ο Χ Ο Θ Ε Σ Ι Α  Β 6  ( Α ύ γ ο υ σ τ ο ς  2 0 1 9 )  

Πραγματοποιηθείσες 
ενέργειες/δράσεις   

 
[έως 31/08/2019] 

 
ΜΕΤ 
2019 

Δείκτης 
Στοχοθεσίας 

(Τιμή 08/2019)  
 

 
 

Περιγραφή Δείκτη 
[τρόπος υπολογισμού] 

 
Τιμή 

στόχου 
[08/ 

2020] 

Προτεινόμενες  
Ενέργειες/ Δράσεις 
[έως 31/08/2020] 

ΕξΑ 
2014 

Σύσταση 
Επ Εξ Αξιολ 

2014 

ΕπΕξΑΠ 
2020 

Σύσταση Επ 
Εξ Αξιολ & 

Πιστοπ 2020 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1 (ΣΣ1): Καλλιέργεια και σπουδή των γνωστικών αντικειμένων που προσφέρει το Τμήμα με 

φοιτητοκεντρική διδασκαλία υψηλού επιπέδου 
Σ1.1: Ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής διδασκαλίας και μάθησης 

ΜΕΤ  
2019 

 

Δ3.32 
(37, 5%) 

Αίθουσες διδασκαλίας 
αποκλειστικής χρήσης 
[αίθουσες αποκλειστικής/ 
αποκλειστικής+κοινής 
χρήσης] 
 

70% 

Αναδιανομή ή 
διαμόρφωση 
υπαρχόντων 
χώρων 

02-03.10.2018:  κατανομή γραφείων/ Πρόεδρος να στείλει έγγραφο 
προς Πρυτανεία για επιπλέον χώρους-κατασκευή αίθουσας 
διδασκαλίας Μουσικοπαιδαγωγικών/γραφείων στο Πάρκιγκ 
13-06.02.2019: Παραχώρηση από Πρυτανεία: 2 γραφεία 
(υπαλλήλων Επιτροπής Ερευνών)= 121 για Ρεντζεπέρη/
Ανδριανοπούλου, 123 Στάμου 
03-17.10.2018: πρόταση για ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ αιθουσών ημιωρόφου-
αποστολή εγγράφου προς ΕΛΚΕ 

Αναζήτηση για την 
απόκτηση 
αυτόνομης 
στέγασης 

16-06.03.2019: Με βάση έγγραφο 39981/1-3-2019 του Πρύτανη: για 
καταγραφή αναγκών σε χώρους: σε ορίζοντα 5ετίας> να προβεί σε 
προγραμματισμό> αίτημα χρηματοδότησης προς Υπουργείο ή 
ενοικίαση ή αγορά χώρων / αναφορά θέματος στη Σύγκλητο 
-ανάθεση Νηστικάκη (είχε κάνει παλαιότερη καταγραφή 2004)> να την
επικαιροποιήσει 
-Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής (Πρόεδρος, Ατζακάς, 
Νηστικάκης): ανάθεση σύνταξης κειμένου για καταγραφή αναγκών
με ορίζοντα πενταετίας με βάση την μελλοντική ανάπτυξη 
τμήματος και τις προτάσεις ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ/ ανάγκες 
μεταπτυχιακών (για να συγγραφεί κτιριολογική μελέτη για όλα 
τμήματα και να ακολουθήσει αίτημα ενοικίασης ή αγοράς = 
τεκμηρίωση προς Υπουργείο ώστε να δοθεί η χρηματοδότηση από 
τα ταμιακά αποθεματικά του Ιδρύματος που βρίσκονται στην 
Τράπεζα Ελλάδος) 

ΕξΑ 
2014 

Β1 
E11 

Έλλειψη χώρων/ ακουστικής απομόνωσης 
Νέο κτίριο σε προσιτό γεωγραφικά χώρο 

ΕπΕξΑ
Π 
2020 

ΑΔ.2i 
Ανεπαρκείς εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις του Τμήματος είναι υπό του μέσου όρου και 
επηρεάζουν καίριες μαθησιακές δραστηριότητες, όπως η διδασκαλία, η εξάσκηση και οι πρόβες. 

ΣΔ.3ii 
ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ: να μεταφερθούν οι λειτουργίες σε νέο κτίριο αποκλειστικής χρήσεις που θα καλύπτει τις 
ανάγκες- από ειδικούς χώρους εργαστηρίων και καλά οργανωμένες αίθουσες μέχρι πολυάριθμα 
ευρύχωρα, καλά αεριζόμενα και ηχομονωμένα δωμάτια εξάσκησης. 

ΜΕΤ  
2019 

 

ΝΔ 4α 
(1, 37%) 

Αίθουσες 
μελέτης 
[Αίθουσες/ενεργοί Φοιτητές: 
506] 
601 ενεργοί 2019-2020 

16,5% 

Αναδιανομή & 
διαμόρφωση 12 
επιπλέον χώρων 
για μελέτη 
φοιτητών 

- 09-19.12.2018: θετική απάντηση ΕΚΠ και ΒΣΑΣ (κατόπιν 
ερωτήματος φοιτητών) για μελέτη στις αίθουσες ημιορόφου σε 
ημέρες και ώρες που θα κλείνονται από τη Γραμματεία  
-25η ΣΤ (22.5.2019) Απ. 7: Προώθηση στο πρυτανικό συμβούλιο των 
χωροταξικών αιτημάτων του συλλόγου φοιτητών (αρ. εισ. Πρωτ. 
416/15-4-2019). 
-Επιστολή προς ΕΚΠ για διαμόρφωση αίθουσας συνεδριάσεων σε 
χώρο μελέτης φοιτητών με 2 ηλεκτρικά πιάνα: αρνητική απάντηση 
(2264/30-5-2019) 
ΣΤ 26/06.06.2019, Θ5: διαμόρφωση χώρου παραχωρημένου από 
Πρυτανεία για μελέτη πιάνου ως Στούντιο 4 
-17-20.03.2019: έγκριση προμήθειας υλικών για ηχομόνωση 
γραφείου Κ121 για χρήση στο ΠΜΣ 

ΕξΑ 
2014 

Β1 
D1 

Έλλειψη χώρων/ ακουστικής απομόνωσης 
2-3 χώροι μελέτης ανεπαρκώς επιπλωμένοι 

ΜΕΤ  
2019 

 

ΝΔ 4β 
(0,52%) 

 

Διαίρεση σε υποτμήματα 
ορισμένων θεωρητικών 
και ομαδικών 
εργαστηριακών 
μαθημάτων 
 
[2018- 2019: Μαθήματα 

σε υποτμήματα: 5/  
προσφερόμενα: 

965] 

0,62% 

Ανάθεση 
διδασκαλίας σε 
επιπλέον 
διδάσκοντες 
(συμβασιούχους 
διαφόρων 
τύπων- 
υποψηφίους 
διδάκτορες)  

- 14-20.02.2019: πρόταση Πρυτανικών Αρχών για προκήρυξη και 
συμβάσεις ακαδημαϊκών υποτρόφων (προέρχονται από 
Κονδύλια και πιστώσεις Ιδρύματος) διότι οι πιστώσεις για ΠΔ 
407/80  έρχονται αργά για το χειμερινό 
-23η ΣΤ (14.5.2019) Απόφαση 2: Προσδιορισμός αναγκών του 
Τμήματος σε έκτακτο διδακτικό προσωπικό. 
-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 
Διδακτικού Προσωπικού: 
α) βάσει του Π.Δ.407/80 για το Ε.Ε. 2018-2019 (ΣΤ 07/05.12.2018), 
β) Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για  το Χ.Ε. 2019-2020 σε 35 
γνωστικά αντικείμενα (ΣΤ23/14.052019) και γ) Νέων 
Επιστημόνων κατόχων διδακτορικού για την απόκτηση 
ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας (ΕΔΒΜ96/ΕΣΠΑ) σε τέσσερα (4) 
επιστημονικά πεδία (9 μαθήματα) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020. 
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12-24.01.2019: ανάθεση συνεπικουρίας στον ΥΔ Πασσιά σε 
συνεργασία με Σινόπουλο για «Καλλιέργεια Ακοής/ Σώματος» 
07-05.12.2018 (1ο : Καραμούζη Κρουστά ΠΔ407/ ΥΔ) 
 - 4 μετατάξεις από Α-Β/θμια για ΕΕΠ-ΕΔΙΠ (ΦΕΚ Γ’ 
557/12.04.2019). 

   
Αναζήτηση 
πιστώσεων 

……. 

ΕξΑ 2014 E2 Αναπλήρωση χαμένων θέσεων ΔΕΠ και πρόσληψη εξωτερικού διδακτικού προσωπικού για την καλλιτεχνική 
εκπαίδευση 

ΜΕΤ  
2019 

 

ΝΔ 4γ 
(0%) 

Άσκηση Πεδίου: 
Συμμετοχή σε 
Διαγωνισμούς (ΤΜΕΤ- 
εξωτερικών φορέων) 

[Συμμετέχοντες/
ενεργούς: υφίσταται

συμμετοχή χωρίς 
αποτύπωση]

8% 

Παρακολούθηση- 
Αποτύπωση 
δεδομένων  

ΟΜΕΑ: Περιορισμό των ΦΟΙΤΗΤΩΝ για τους οποίους ΔΕΝ υπάρχουν 
διαγωνισμοί (περιορισμός Ειδικεύσεων ή Κατευθύνσεων) 

Ενθάρρυνση-
προετοιμασία 
συμμετοχής 

07-05.12.2018: ΣΦΜΘ με επιστολή για ενημέρωση για Νέο κύκλο  
προώθησης νέων μουσικών και ξεχωριστών ταλέντων στο 
ΟΜΜΘ ανακοίνωση στο Students’ Web 
11-09.01.2019: Προκήρυξη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 2019: email
Υπευθύνου / ανάρτηση στο Compus σχετικών μαθημάτων 
12-24.01.2019: Β΄ Ενημέρωση για Κύκλο Νέων Ταλέντων  ΜΜΘ-
φάσεις (Παπανδρέου)-  έκκληση για συμμετοχή περισσοτέρων 
φοιτητών έναντι μεγάλης συμμετοχής ωδείων  
18-03.04.2019: ενημέρωση από Πρόεδρο για παράταση υποβολής 
αιτήσεων στον διεθνή διαγωνισμό πιάνου «Bartok World
Competition & Festival- Piano 2019»/Υποτροφίες από Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος για σπουδές Ελλήνων φοιτητών στο Ισραήλ  «Tel
Aviv University’w Buchmann-Menta School of music or The
Jerusalem Academy of music and Dance» (για νέους μουσικούς 18-
35) 
21-08.05.2019: ενημέρωση Συνέλευσης μέσω επιστολής 
Καλλιτεχνικού διευθυντή του 7ου Ευρωπαϊού διαγωνισμού 
μουσικής δωματίου στο Πανεπιστήμιο Καλσρούης 

Βελτίωση 
συνθηκών 
μελέτης 

Βλ. ΝΔ 4α/ Δ4.20 

ΕξΑ 
2014 

Β1 
D1 
E4 
E6 

Έλλειψη χώρων/ ακουστικής απομόνωσης 
2-3 χώροι μελέτης ανεπαρκώς επιπλωμένοι 
Αγορά καλύτερων/ ελλειπόντων οργάνων 
Κονδύλια συντήρησης οργάνων 

ΕπΕξΑΠ 
2020 

ΚΠ.1v 
Το Διδακτικό προσωπικό είναι ενθουσιώδες και αφιερωμένο, συχνά εργαζόμενο περισσότερο και πέρα από τα 
προαπαιτούμενα, για να δώσουν ποιοτική εκπαίδευση στους φοιτητές. 

ΜΕΤ  
2019 

 

ΝΔ 4δ 
(10,95%) 

Άσκηση Πεδίου: 
Βράβευση-
Διάκριση σε 
Διαγωνισμούς 
[φοιτητές 
εικοσαετίας 1342/ 
βραβεύσεις 147=  
82 ΜΕΤ+65 εκτός] 

12% 

 

Ενθάρρυνση- 

προετοιμασία 

συμμετοχής 
 

‐ Αποστόλου Ανδρέας-Φοίβος, (υ.δ.), Α’ Βραβείο στο Διεθνή 
Διαγωνισμό IBLA Grand Prize της Ιταλίας για τις συνθέσεις και τις 
ερμηνείες του στο πιάνο (ΣΤ 01/12.09.2018). 

‐ Μπακαστάθης Ορέστης, (απόφ.), 3ο Βραβείο στον Διεθνή 
Διαγωνισμό Κιθάρας "Milestone” (κατηγορία χωρίς όριο ηλικίας), 
στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κιθάρας “ΑΡΙΩΝ”, Μυτιλήνη, 
06.08.2018 (ΣΤ 01/12.09.2018). 

‐ Χαλκιά Αντιγόνη, (απόφ.), κέρδισε υποτροφία της Ακαδημίας 
Αθηνών στο Λυρικό Τραγούδι για μεταπτυχιακές σπουδές στην 
Ευρώπη (ΣΤ 03/17.10.2018). 

‐ Θοδωρής Θεοδωρούδης, κιθάρα, Β’ βραβείο, 8ος Πανελλήνιος 
Διαγωνισμός του Φεστιβάλ Κιθάρας Π. Φαλήρου (ΣΤ 
16/06.03.2019),  Β’ Βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό “Δημήτρης 
Φάμπας”, Αθήνα (ΣΤ 20/17.04.2019) και Α’ Βραβείο στον Διεθνή 
Διαγωνισμό του 28ου Φεστιβάλ Κιθάρας Πατρών (ΣΤ 
21/08.05.2019). 

‐ Υποτροφία στον φοιτητή Αντώνη Τζιβένη (βιόλα) και στον 
απόφοιτο Γρηγόρη Βασιλειάδη (κλαρινέτο) για την εκπροσώπηση 
της Ελλάδας στην Mediterannean Youth Orchestra του Διεθνούς 
Μουσικού Φεστιβάλ 2019 D’AIX EN PROVENCE (ΣΤ 
11/09.01.2019, 19/17.04.2019). 

‐ Βουτουφιανάκη Στυλιανή, 1o Βραβείο Μονωδίας & Σγατζή Μαρία
Νεφέλη, 2o Βραβείο Παραδοσιακό Τραγούδι, στον 4ο Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό Μουσικής της UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών
Ελλάδος 2018, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 

‐ Ευστρατία Χαλουλάκου (βιολοντσέλο): Α’ βραβείο,  Ραφαηλία-
Ειρήνη Κοντού (φλάουτο): Β’ βραβείο και Τατιάνα Νικολοπούλου 
(πιάνο): Γ’ βραβείο, στο Διαγωνισμό Κοντσέρτου 2019 του 
Τμήματος (ΣΤ 21/08.05.2019).  

‐ Αλέξανδρος Δήμος (βιολί) - Ευστρατία Χαλουλάκου (βιολοντσέλο) - 
Φοίβος Φίλκας (πιάνο): Α’ βραβείο και Μέξης Δημήτριος - Στέργιος 
Σακελλαρίου (ντούο πιάνων): Β’ βραβείο, στο Διαγωνισμό 
Μουσικής Δωματίου 2019 του Τμήματος (ΣΤ 21/08.05.2019)  

Φοιτητές/ Απόφοιτοι που διακρίθηκαν σε αξιολογικές 
διαδικασίες: 
-03-17.10.2018: Εισαγωγή φοιτητή Ειδ. Κρουστών Γεωργίου Μαδίκα 
στην Ακαδημία Νέων της Ορχήστρας Αθηνών (Καραμούζη) 
Συμμετοχή φοιτητή Ειδ. Κρουστών Χρυσόστομου Σακελλαρόπουλου 
στο Φεστιβάλ της Ορχήστρας Μεσογείου 
-11-09.01.2019: Επιλογή πρωτοετή κιθάρας Θοδωρή Θεοδωρούδη 
από Σύλλογο Φίλων Μουσική Θεσσαλονίκης για συναυλία στο 
Μέγαρο Μους Θεσς 
11-09.01.2019: ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ενώπιον τριμελούς επιτροπής 
εκπροσώπων Mediterranean Youth Orchestra Festical Aix en
provence (για ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ: 15-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ:10) 
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-19-17.04.2019: Αποτελέσματα ΣΥΜΦΩΝΙΚΩΝ ακροάσεων: 2 
φοιτητές ως υπότροφοι της συμφωνικής ορχήστρας νέων με μέλη 
από όλη την Ευρώπη και τη Μεσόγειο (Κλαρινέτο-βιόλα) 
-21-08.05.2019: επιλογή φοιτήτριας Κοντραμπάσσου για υποτροφία 
σε ΠΜΣ στο Ισραήλ 
01-12.09.2018 
ΥΔ (Αποστόλου: Ζέρβας/ Πασσιάς: Παπαδόπουλος) επιτυχής 
κατάταξη στο διαγωνισμό υποτροφιών ΙΚΥ 
ΥΔ Ανδρ-Φοίβο Αποστόλου: 1ο βραβείο στο διεθνή διαγωνισμό IBLA
Grand Prize (Ιταλία) 
Απόφοιτος ΤΜΕΤ Μπακαστάθη Ορέστη (Παπανδρέου): 3ο βραβείο 
διεθνούς διαγωνισμού Κιθάρας «Milestone» Διεθνές Φεστιβάλ 
Κιθάρας «ΑΡΙΩΝ» στη Μυτιλήνη 
Αποφοιτη Μονωδίας Αντιγόνη Χαλκιά: Υποτροφία Ακαδημίας 
Αθηνών στο Λυρικό τραγοόυδι για μεταπτυχιακές σπουδές στην 
Ευρώπη (Καθαρίου) 
Αποφοιτη Μονωδίας Ιουλία Σπανού: Δεκτή στο Στούντιο όπερας 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Καθαρίου) 
Απόφοιτη Μονωδίας Αφροδίτη Πατουλίδου: Πρωταγωνιστικό ρόλο 
στην Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ (Καθαρίου) 
Απόφοιτη Μονωδίας Νεφέλη Σπυροπούλου: Σολίστ με ΚΟΘ-
Νοέμβριο (Καθαρίου) 

Βελτίωση 
συνθηκών μελέτης 

Βλ. ΝΔ 4α/ Δ4.20 

ΕπΕξΑΠ 
2020 

ΚΠ.1v 
Το Διδακτικό προσωπικό είναι ενθουσιώδες και αφιερωμένο, συχνά εργαζόμενο περισσότερο και πέρα από τα 
προαπαιτούμενα, για να δώσουν ποιοτική εκπαίδευση στους φοιτητές. 

ΜΕΤ  
2019 

 

ΝΔ 4ε 
(0%) 

Συμμετοχή φοιτητών 
στις δράσεις 
Ερευνητικών 
Εργαστηρίων 
[Συμμετέχοντες/ 
ενεργούς: υφίσταται 
συμμετοχή χωρίς 
αποτύπωση] 

10% 

Παρακολούθηση-
Αποτύπωση 
δεδομένων 

Φόρμα αποτύπωσης στοιχείων/ α΄ συλλογή 

Ενθάρρυνση- 
προετοιμασία 
συμμετοχής 

 

Συστηματοποιημέν
η ενσωμάτωση 
δράσεων 
Εργαστηρίων  
στην Οργάνωση 
Διδασκαλίας 

-«Διερεύνηση των μηχανισμών δημιουργικής ενσωμάτωσης στις 
διαδικασίες σύνθεσης μουσικής για τον κινηματογράφο από 
προπτυχιακούς φοιτητές σύνθεσης.» Ε.Υ.: Βούβαρης Π. 
(Πράξη «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές -
κύκλος Β’» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 
ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2019. Επιλέχθηκε). 
- Διασύνδεση του Εθνομουσικολογικού Οπτικοακουστικου 
Αρχείου (ίδρυση 2014/ ένταξη στο Εργαστήριο Κριτικής Μουσικής 
Έρευνας το 2017) με μάθημα Ηχογεωλογικά τοπία (Κατεύθυνση 
Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής)  
12-24.01.2019:ένταξη υπο εκπόνηση πτυχιακής εργασίας φοιτητή
στις δράσεις του Εργαστηρίου ΠΝΟΕΣ. Με επιβλέποντα Χασιώτη «Το 
προσωπικό αρχείο του μαέστρου Νικ. Αστρινίδη στη Φιλαρμονική 
Ορχήστρα του  Δήμου Θεσσαλονίκης» 
12-24.01.2019: Έγκριση της ένταξης διδακτορικής διατριβής στις 
δράσεις Εργαστηρίου Πνοές (με εισήγηση Δ/ντη Εργαστηρίου επί 
της συνάφειας με τη φυσιογνωμία Εργαστηρίου, επί της σχέσης 
της με τα ενδιαφέροντα εργαστηρίου και της προβολής που θα 
προκύψει) «Επεξεργασία (ενοργάνωση για σύνολο πνευστών), 
εκδοτική επιμέλεια και εκτέλεση συμφωνικών έργων ΕΛΛΗΝΩΝ 
συνθετών» Σπυρίδων Ρουβάς 
16-06.03.2019: Συμμετοχή Εργαστηρίου ΤΕΧΝΕΣ στην Παγκόσμια 
Ημέρα Ακοής (ΑΠΘ ΤΜΣ): η δόνηση σε παιδιά με κοχλιακά 
εμφυτεύματα (συνεργασία Μουσικού Τμήματος και Α΄Κλινική ΩΡΛ 
ΑΧΕΠΑ)= παρουσίαση μετρήσεων της εκδήλωσης ως μέρος 
Πτυχιακής- ΝΗΣΤΙΚΑΚΗ με εισήγηση στην Ημερίδα «Ανθρώπινη 
φωνη-θέματα φωνητικής» ΤΜΣ ΑΠΘ «Η ενίσχυση της φωνής με την 
σύγχρονη τεχνολογία» 
21-08.05.2019: Σύμφωνο συνεργασίας Εργαστηρίου ΠΝΟΕΣ και 
του κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης «Ο 
Μελιτεύς»: στόχος η καταγραφή (βιβλιοθηκονομική και μουσική) των 
τεκμηρίων του μουσικού αρχείου του Παπαφείου ιδρύματος και της 
ψηφιοποίησής του  (πραγματοποίηση Πτυχιακών, 
διδακτορικών) 

ΕξΑ 
2014 

Ε12 Εντατικοποίηση ανταλλαγών με διεθνή ιδρύματα/ κινητικότητας/ έρευνας/ καλλιτεχνικών δράσεων 

ΕπΕξΑΠ 
2020 

ΚΠ.1x 
Οργάνωση και φιλοξενία πολλών καλλιτεχνικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων (συναυλίες, συνέδρια και 
συμπόσια), εμπλουτίζοντας τη ζωή του Πανεπιστημίου και της πόλης 

ΚΠ.1vi 
5 θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια υποστηρίζουν την ανάπτυξη έρευνας του διδακτικού προσωπικού και 
διευκολύνουν τη σύνδεση έρευνας και διδασκαλίας 

ΣΣ1: Καλλιέργεια και σπουδή των γνωστικών αντικειμένων που προσφέρει το Τμήμα με φοιτητοκεντρική διδασκαλία 
υψηλού επιπέδου 

Σ1.2: Βελτίωση της Αξιολόγησης του Διδακτικού έργου 
ΜΕΤ  
2019 

 

ΝΔ 4στ 
(8,3%) 

Ποσοστό αξιολογούμενων/ 
προσφερόμενων 
μαθημάτων  

100% 
Εφαρμογή 
απόφασης ΜΟΔΙΠ 
για ενοποίηση στο 

 



 
 

27 
 

πληροφοριακό 
σύστημα όλων των 
εξαμήνων τίτλου 
ατομικού 
εργαστηριακού 
μαθήματος.: 
Ειδίκευσης/ΚΑ/ 
Οργάνου επιλογής 

ΕπΕξΑΠ 
2020 

 

ΚΠ.1iii Δυνατοί δεσμοί και ζεστή ατμόσφαιρα μεταξύ του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών 

ΚΠ.1v 
Το Διδακτικό προσωπικό είναι ενθουσιώδες και αφιερωμένο, συχνά εργαζόμενο περισσότερο και πέρα από τα 
προαπαιτούμενα, για να δώσουν ποιοτική εκπαίδευση στους φοιτητές. 

ΑΔ.2vi 

Ανεπαρκή ή αναξιόπιστα δεδομένα σε ορισμένα σημεία (όπως  τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των μαθημάτων 
και τα δεδομένα απασχόλησης των αποφοίτων) διακυβεύουν συγκεκριμένες διαδικασίες διασφάλισης 
ποιότητας όπως η Ετήσια Εσωτερική Έκθεση και παρεμποδίζουν το Τμήμα από τη θέσπιση στρατηγικών 
δράσεων βασισμένες σε στιβαρά ευρήματα. 

ΜΕΤ  
2019 

 

ΝΔ 4ζ 
(24%) 

Ποσοστό 
διδασκόντων που 
συμμετέχουν στη 
διαδικασία 
αξιολόγησης 
 

100% 

Συστηματική 
ενημέρωση για 
οφέλη από τη 
συμμετοχή στη 
διαδικασία  

 

Ενδυνάμωση 
σχέσης 
εμπιστοσύνης στην 
διαδικασία 

 

ΕπΕξΑΠ 
2020 

ΚΠ.1v 
Το Διδακτικό προσωπικό είναι ενθουσιώδες και αφιερωμένο, συχνά εργαζόμενο περισσότερο και πέρα από τα 
προαπαιτούμενα, για να δώσουν ποιοτική εκπαίδευση στους φοιτητές. 

 ΑΔ.2viii 
Το ακαδημαϊκό προσωπικό φαίνεται αδιάφορο για τη διαδικασία (αυτο)αξιολόγησης, το οποίο έχει αντίκτυπο 
στην αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διασφάλισης  ποιότητας που έχουν τεθεί, καθώς και στην αφοσίωση των 
φοιτητών σε παρόμοιες πρακτικές. 

 ΣΔ.3 viii 
TMHMA-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: να βρούνε τρόπους παρακίνησης του προσωπικού για να αφοσιωθεί σε διαδικασίες 
αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης και να προτρέπουν τους φοιτητές τους να πράξουν το ίδιο 

ΣΣ1: Καλλιέργεια και σπουδή των γνωστικών αντικειμένων που προσφέρει το Τμήμα με φοιτητοκεντρική διδασκαλία 
υψηλού επιπέδου 

Σ1.3: Ενίσχυση του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης 

ΜΕΤ  
2019 

 

Δ4.15 
(4,13%) 

Άσκηση πεδίου: 
 Συμμετοχή 

φοιτητών στην 
Πρακτική Άσκηση 

(ΕΣΠΑ) 

 
6% 

Διεύρυνση δικτύου 
συνεργαζομένων 
φορέων στην ΠΑ 
ΕΣΠΑ 

 

Προσέλκυση 
νέων φορέων για 
χρηματοδότηση 
ΠΑ 
 

-2019.02.06-ΣΤ13: (Θ5β) Υποβολή αιτήματος προς την Πρυτανεία για 
την θέσπιση δύο (2) θέσεων Πρακτικής Άσκησης φοιτητών ΤΕΙ: α. 
Μηχανικός ήχου & β. Ηλεκτρονικός. 
 

Βελτίωση 

επικοινώνησης 
ωφελειών και 
ευκαιριών ΠΑ 

-4η ΣΤ (31.10.2018) Απόφαση 3: Ορισμός μελών ΔΕΠ ως 
επιβλεπόντων πρακτικής άσκησης φοιτητών. 
-23η ΣΤ (14.5.2019) Απόφαση 4: Έγκριση πινάκων πρακτικής 
άσκησης φοιτητών μέσω ΕΣΠΑ. 
-23η ΣΤ (17.6.2020) Θέμα 7: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την 
κατανομή των φοιτητών του Τμήματος που θα πραγματοποιήσουν 
επιδοτούμενη πρακτική άσκηση (από 15/6/20 έως 14/9/20) στα 
επιβλέποντα μέλη ΔΕΠ της πρακτικής άσκησης, για το ακαδημαϊκό 
έτος 2019- 2020 
Για τις δυνατότητες επαγγελματικές εμπειρίας,  
βλ. ΜΕΤ ΝΔ 4γ/4δ/4η/ 4ο (διαγωνισμοί/βραβευσεις/ Πρακτική της 
διδακτικής/ εκδηλώσεις) 

ΕπΕξΑΠ 
2020 

ΑΔ.2ii Περιορισμένη πρακτική άσκηση,  η οποία μειώνει τις ευκαιρίες για πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία. 

ΚΠ.1x 
Οργάνωση και φιλοξενία πολλών καλλιτεχνικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων (συναυλίες, συνέδρια και 
συμπόσια), εμπλουτίζοντας τη ζωή του Πανεπιστημίου και της πόλης 

ΚΠ.1ii Απόφοιτοι και Συνεργαζόμενοι οργανισμοί επαινούν τον επαγγελματισμό και την αριστεία του Τμήματος 

ΜΕΤ  
2019 

 

ΝΔ 4η   
(100%) 

Συμμετοχή φοιτητών 
στην πρακτική άσκηση 
της Διδακτικής 
Ειδικεύσεων 

100% 

Δημιουργία δείκτη 
και αποτύπωση 
δεδομένων στο 
qdata.gr 

-Δημιουργία Ερωτηματολογίου  από τους Υπευθύνους για την 
πρακτική Άσκηση της Διδακτικής στα Σχολεία Γενικής Παιδείας/ 
επεξεργασία δεδομένων 
05-21.11.2018: Συζ & λήψη αποφ συνεργασίας Τμετ με 
Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας 
(εαρινό 2018-2019)= Πολιτιστικές δράσεις Προγράμματος 
«Αθλούμαι-Συμμετέχω-Εκφράζομαι» στο Καυτατζόγλειο στάδιο> 
Σκοπός= σύνδεση μουσικής με αθλητική διαδικασία. 
-27/20.07.2019: Ευχαριστήρια επιστολή Περιφερειακής Δ/νσης ΠΕ & 
ΔΕ Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας 

ΕπΕξΑΠ 
2020 

ΚΠ.1ii Απόφοιτοι και Συνεργαζόμενοι οργανισμοί επαινούν τον επαγγελματισμό και την αριστεία του Τμήματος 

ΣΣ1: Καλλιέργεια και σπουδή των γνωστικών αντικειμένων που προσφέρει το Τμήμα με φοιτητοκεντρική διδασκαλία 
υψηλού επιπέδου 

Σ1.4: Βελτιώσεις στη διαδικασία Εισαγωγής Φοιτητών 
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ΜΕΤ  
2019 

 

Δ4.16 
(200%) 

Ετησίως 
προσφερόμενες 
θέσεις στις 
Πανελλήνιες 
εξετάσεις ως προς τις 
προτεινόμενες θέσεις 
από το Τμήμα 

100% 

Υιοθέτηση 
προτεινομένου 
αριθμού Τμήματος 
από το ΥΠΠΕΘ 
είτε με νομοθετική 
ρύθμιση ανάθεσης 
της απόφασης στα 
ΑΕΙ είτε με 
αποφυγή 
προσαυξήσεων 
στην απόφαση 
Υπουργείου 

-Υποβολή προτάσεων και υπομνημάτων στο ΥΠΕΘ επί του από 
02.11.2018 Σχεδίου Νόμου για τους συντελεστές  βαθμολόγησης και 
την διαδικασία εξέτασης (161/15.11.2018, 170/26.11.2018) καθώς και 
για την ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων (04.12.2018) 
 -11η ΣΤ (9.1.2019) Απόφαση 4: Εισήγηση στο ΥΠΕΘ για καθορισμό 
του αριθμού εισακτέων 2019-2020 στο ΤΜΕΤ στους  55. 
-13-06.02.2019: ενημέρωση Συνέλευσης/ ανάρτηση 
επικαιροποιημένου νόμου για τρόπο εισαγωγής στην Ιστοσελίδα 
-14-20.02.2019: ενημέρωση Συνέλευσης για ΥΑ (Φ.253/23170/Α5/14-
02-2019) περί Εισαγωγής Φοιτητών [= ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ] στα δύο 
Τμήματα/ ΧΩΡΙΣ ενημέρωση από ΥΠΠΕΘ περί των ποιών από τις 
προτάσεις γίνονται αποδεκτά/ Ενημέρωση για Ανακοίνωση 
πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών 
Σχολείων (μη εφαρμογή ΥΑ για ακαδημ έτος 2091-2020/ εγχειρίδια 
Μελέτης με συγκεκριμένη ύλη για όλους/ ειδικευμένους 
εκπαιδευτικούς για τα αντικείμενα/ μετρα στήριξης προετοιμασίας/ 
αποκλειστικά δωρεάν με πρόσκληψη εκπ/κών) 
- 16η ΣΤ (6.3.2019) Απόφαση 2: Αποστολή υπομνήματος στο 
ΥΠΠΕΘ αναφορικά με την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών 
Σπουδών. 
-26-06.06.2019: ενημέρωση για δημοσίευση ΦΕΚ 1867/27-5-2019 για 
ΥΑ με εισακτέους 2019-2020 

ΕξΑ 
2014 

Β3 
Ε1 

Καθιέρωση Ειδικών Εισιτηρίων Εξετάσεων 
Επαρκές σύστημα Εισιτηρίων εξετάσεων για εγγύηση ποιότητας 

ΜΕΤ  
2019 

 

Δ4.17 
(257,5%) 

Ετησίως νεοεισαχθέντες 
φοιτητές ως προς τις 
προτεινόμενες θέσεις 
από το Τμήμα 

100% 

Υιοθέτηση 
προτεινομένου 
αριθμού Τμήματος 
από το ΥΠΠΕΘ 
είτε με νομοθετική 
ρύθμιση ανάθεσης 
της απόφασης στα 
ΑΕΙ είτε με 
αποφυγή 
προσαυξήσεων 

-2η ΣΤ (16.10.2019) Θέμα 1: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την 
κατάταξη στο Τμήμα πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
ακαδημαϊκού έτους 2019-2020: ορισμός διαθέσιμων αντικειμένων 
κατάταξης, ορισμός 7μελούς εξεταστικής επιτροπής, ορισμός 
βαθμολογητών & αναβαθμολογιτών. 
-7η ΣΤ (27.11.2019) Θέμα 2: Συζήτηση και λήψη απόφασης για το 
πρόγραμμα των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2019-
2020. 

ΜΕΤ  
2019 

 

Δ4.20 
 (1,2) 

Μέση τιμή σειράς 
προτίμησης ΠΠΣ  
στη σειρά δήλωσης 
Τμημάτων  
(Πανελλήνιες 2017) 
 
[Μέση Τιμή Προτίμησης 
(ΜΤΠ) = Άθροισμα  του 
πλήθους γινομένων 
(Σειρά Προτίμησης (ΣΠ) 
x Τιμή Επιτυχόντων ανά 
Σειράς Προτίμησης) : 
Σύνολο Επιτυχόντων] 
 
 

<1,3 

Ανάπτυξη και 
προβολή των 
ιδιαιτέρων 
χαρακτηριστικών 
του Τμήματος 
 
 
 

 

-Πρώτη έκδοση και απονομή παπύρων του Τμήματος στους εξήντα 
τέσσερεις (64) ενδιαφερόμενους πτυχιούχους (ΣΤ 23/14.05.2019) 
-Δημοσίευση του Κανονισμού Α’ Κύκλου Σπουδών του Τμήματος 
(ΦΕΚ Β’ 1430/24.04.2019) καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 4 
(ΦΕΚ Β’ 3312/29.08.2019) 
-Συνάντηση εργασίας του Πρύτανη ΠΑΜΑΚ, του Παρέδρου Ν.Σ.Κ. και 
του Προέδρου τ.ΜΕΤ με τον Γ.Γ. ΥΠΕΘ, με αντικείμενο συζήτησης τις 
υποβληθείσες προτάσεις του Τμήματος  επί του από 02.11.2018 
Σχεδίου Νόμου του ΥΠΕΘ 
- Έγκριση χορήγησης άδειας πρόσβασης στο διοικητικό αρχείο του 
τΜΕΤ στη φοιτήτρια του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων 
Πληροφόρησης του ΑΤΕΙΘ, Κοκολογιάννη Ευδοκία για την εκπόνηση 
της πτυχιακής της εργασίας με τίτλο: «Αποδελτίωση του διοικητικού 
αρχείου του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας: σειρά πρακτικών συνελεύσεων 
τμήματος» (ΣΤ 18/03.04.2019) 
-2018-2019 1η ΣΤ (12.9.2018) Απόφαση 8: Παροχή συμβουλευτικού 
έργου στους φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 από τους 
διδάσκοντες νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού που 
προσλήφθηκαν μέσω ΕΣΠΑ. 
-2η ΣΤ (16.10.2019) Θέμα 8: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την 
παροχή συμβουλευτικού έργου στους φοιτητές, από τους διδάσκοντες 
«Νέους Επιστήμονες κάτοχους διδακτορικού» κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020» 

Βελτίωση 
παρεχομένων 
γνώσεων, 
προσόντων και 
υπηρεσιών 

- 14η ΣΤ (20.2.2019) Απόφαση 6γ: Ανάθεση αρμοδιοτήτων για τη 
μέριμνα διδασκαλίας των φοιτητών ΑΜΕΑ. 
- θεραπεία φοιτητών αιτημάτων Α΄, Β΄& Γ΄Κύκλου με εισήγηση 
Διδάσκοντος (ακύρωση ή διόρθωση βαθμολογίας, παράταση χρόνου 
παράδοσης διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής, 
ακρόαση δευτεροετή για ειδίκευση: ενδεικτικά ΣΤ 01-12.09.2018, 14-
20.02.2019, 22.05.2019: 27-20.06.2019, 26-06.06.2019) 
 αποδοχή δωρεών ΑΡΧΕΙΩΝ//  
-04-31.10.2018: 1000 CD πατέρα ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (προς χρήση σε 
πτυχιακά πρότζεκτς) 
-25η ΣΤ (22.5.2019) Απ. 2: Απόφαση συμμετοχής των φοιτητών του 
ΤΜΕΤ σε στοχευμένα σεμινάρια της βιβλιοθήκης- καταγραφή στο 
Παράρτημα Διπλώματος. 
-04-31.10.2018: Ανταποδοτικά: ελεύθερη είσοδος στις συναυλίες 
του Φεστιβάλ πιάνου Θεσσαλονίκης 2018 για τους φοιτητές ΤΜΕΤ, 
λόγω της τεχνικής υποστήριξης ηχογραφήσεων από Εργαστήριο 
ΤΕΧΝΕΣ (3/11-14/12/2018) 
-06-28.11.2018: Μετά τη συνδιοργάνωση συνεδρίου στο χώρο 
ΠΑΜΑΚ: ως ενδειξη ευγνωμοσύνης: δωρεά στο Τμήμα μίας σειρά 
ΌΛΩΝ των τευχών δύο επιστημονικών περιοδικών (Μουσική 
Εκπαίδευση/Μουσικοπαιδαγωγικά) & ΤΜΕΤ ως επίτιμος φορέας για 
αφιλοκερδή αποστολή επιστημονικών εκδόσεων της Ένωσης. 
-12-24.01.2019 παραχώρηση των έργων του στη Βιβλιοθήκη και τη 
δωρεά παρτιτούρων και cds σε φοιτητές, πραγματοποιείται η 
λεπτομερής ενημέρωση της Συνέλευσης εντός των Ανακοινώσεων 
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(Γεώργιος Ζερβός). 
-25-22.05.2019: βιβλίο-συλλεκτική έκδοση 2018 με παρτιτούρες και 3 
cd από Βαγγέλη Κονιτόπουολο «Η τέχνη της μουσικήςς στη Νάξο» 
(19ος-20ος αι.)  
-25-22.05.2019: ΜΜΘ συναυλίες= υπογραφή συμφωνητικού με 
Πρύτανη: αναφορά του αριθμού δωρεάν προσκλήσεων που 
δικαιούται το ΤΜΕΤ 
-03-17.10.2018: αίτημα για εξοπλισμό σε Πνευστά/ Sibelius/ όργανα 
για Ορχήστρα (Χασιώτης) 
-08-07.12.2018:Συζ & λήψη αποφ για προμήθεια Οργάνων (με βάση 
υπηρεσιακό σημείωμα Προϊσταμέννης Τμήματος προμηθειών και 
Επιστολής Χασιώτη- επιστημονικά υπευθύνου του έργου) 
-14-20.02.2019:  Συζ & λήψ αποφ για αγορά-παράδοση Μουσικών 
Οργάνων για Διδακτικές ανάγκες σε βάρος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΠΑΜΑΚ, οικονομικού έτους 2019  (με βάση το  μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 18/02/2019 της Προϊσταμένης Τμήματος Προμηθειών 
ΠΑΜΑΚ): τσέμπαλο/ μικρά κρουστά/ αναμονή επιπλέον προτάσεων 
προς Γραμματεία  
16-06.03.2019: Έγκριση προμήθειας ψηφιακής πολυκαναλικής 
κονσόλας μίξης ήχου 32 καναλιών για τις εκπαιδευτικές, 
καλλιτεχνικές και σε επίπεδο συνεργασιών και συμφωνιών ανάγκες 
του Τμήματος και ιδρύματος. >> αποστολή αναλυτικών τεχνικών 
χαρακτηριστικών στο Τμήμα Προμηθειών 
-18-03.04.2019: έγκριση προμήθειας σκληρής θήκης μεταφοράς 
της ψηφιακής πολυκαναλικής κονσόλας μίξης ήχου του ΤΜΕΤ 
-16-06.03.2019: Ηλεκτρονικό μήνυμα από Προϊσταμένη Τμήματος 
προμηθειών για ανάγκες σε μουσικά όργανα για τετραετία 2020-
2023 (για να καταριστεί το Μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό 
πρόγραμμα δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων)>> ορισμός Χασιώτη για  συλλογή προτάσεων (με 
κόστος με ΦΠΑ και κόστος μεταφοράς και τοποθέτησης) 
-23-14.05.2019: απόφαση για εισήγηση στο Πρυτανικό Συμβούλιο 
της αγοράς 1 τσέμπαλου και 2 ημιυβριδικών πιάνων με 2 ζεύγη 
ακουστικών και σκαμπώ 
-26-06.06.2019: με ενέργειες ΜΑΤΣΚΕ: ΝΕΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ προς 
ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ για αφορά 3 ημιυβριδικά πιάνα (έως 9.000 ευρώ) 
25-22.05.2019: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ μουσικών οργάνων 
από το έργο «Εξοπλισμός Πανεπιστημίου Μακεδονίας» ΠΔΕ
(80.000)- Χασιώτης  πρώτη φορά ολοκληρώθηκε ΠΔΕ
Ολοκλήρωση προμήθειας εξοπλισμού και αναλωσίμων μέσω 
τακτικού προϋπολογισμού έτους 2018 (80.000: με ανοιχτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό)/ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΕΤ: 
προμήθεια εξοπλισμού κατασκευής καλαμιών για ΟΜΠΟΕ/ αίτημα για 
Παρτιτούρες στη Βιβλιοθήκη 
-02-03.10.2018: Έγκριση προϋπολογισμού για το 
Αυτοχρηματοδοτούμενο «Ερευνητική Καλλιτεχνική Δραστηριότητα 
2018 ΤΜΕΤ» για υποβολή στον ΕΛΚΕ. (περιλαμβάνει τα κονδύλια για 
Υποψηφίους Διδάκτορες για: μετακινήσεις υλικών, μουσικά όργανα, 
εξοπλισμό Στούντιο, Αναλώσιμα (σαρώσεις υλικού), Εξοπλισμό 
servers, όργανα διδασκαλίας, Προμήθεια επίπλων, αμοιβές 
συνεργατών 
-03-17.10.2018: έγκριση δημιουργίας αυτοχρηματοδοτούμενου από 
ΕΛΚΕ έργου «Ερευνητική Καλλιτεχνική Δραστηριότητα 2018 ΤΜΕΤ»
με βάση απόφαση 25/04.07.2018  
-12-24.01.2019: Ενημέρωση για ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ οικονομικού και 
επιστημονικού απολογισμού του αυτοχρηματοδοτούμενου 
«Ερευνητική Καλλιτεχνική Δραστηριότητα 2018 ΤΜΕΤ» για 
λημνάζοντα κονδύλια 2017 (μετακινήσεις πιάνων λόγω αλλαγές 
γραφείων- προμήθεια εποπτικών μέσων- αμοιβές εξωτερικών 
συνεργατών για συναυλία 60 χρόνων-φαγκοτίστες). 
27-20.07.2019: Επισκευή τσέμπαλου 
05-21.11.2018: Συζ & λήψαποφ για προμήθεια διδακτικών
συγγραμμάτων από Εύδοξο (λίστα) για κάλυψη εκπαιδετυικών 
αναγκών μέσω Βιβλιοθήκης  

Διεύρυνση 
επαγγελματικών 
δικαιωμάτων 
 

-Συνάντηση εργασίας του Πρύτανη ΠΑΜΑΚ, του Παρέδρου Ν.Σ.Κ. και 
του Προέδρου τ.ΜΕΤ με τον Γ.Γ. ΥΠΕΘ, με αντικείμενο συζήτησης την 
πρόταση: α) νομοθετικής ρύθμισης για την αποκατάσταση του 
κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον προσδιορισμό και την απονομή 
των πτυχίων του Τμήματος (137/09.11.2018 & 480/06.06.2018) 
-20η ΣΤ (17.4.2019 Απόφαση 1: Αποστολή υπομνήματος στη ΒτΕ και 
το ΥΠΠΕΘ σχετικά με τη διαβάθμιση των μουσικών σπουδών. 
-5η ΣΤ (17.11.2018) Απόφαση 10: Επιστολή στον ΥΠΕΘ σχετική με 
τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΜΕΤ [δικαίωμα 
πρόσκληψης σε Ωδεία με το Πτυχίο]. 
-05-21.11.2018: Συζ & λήψη αποφ για επιστολή Προέδρου προς 
ΥΠΠΕΘ επί του άρθρου 45 για την αναθεώρηση του θεσμικού 
πλαισίου ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ στον προωθούμενο ΝΟΜΟ 
(επίσης για Καλλιτεχνική Επιτροπή). 
-20-17.04.2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης για το σχέδιο 
ψηφίσματος- μετονομασία σε Υπόμνημα του σχεδίου νόμου 
08.04.2019 στο σκέλος Κεφ. Β «Κρατικό Πιστοποιητικό Μουσικών 
Γνώσεων», τη θεσμοθέτησή του και τη διαδικασία 

ΕξΑ 
2014 

Α1 
Α3 
Α4 
Ε4 
Ε6 

Απλούστερη-ξεκάθαρη δομή ΠΠΣ 
Μικρός αριθμός παρτιτούρων Βιβλιοθήκης σε σχέση με τον καλλιτεχνικό χαρακτήρα του Τμήματος 
Φόρτος εργασίας φοιτητών ειδίκευσης 
Αγορά καλύτερων/ ελλειπόντων οργάνων 
Κονδύλια συντήρησης οργάνων 
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D2 Αναλογία Γραμματείας-φοιτητών 

ΕπΕξΑΠ 
2020 

ΚΠ1i 
Η μεγάλη πλειοψηφία των μελλοντικών φοιτητών μουσικής σε εθνικό επίπεδο επιλέγουν το ΤΜΕΤ ως πρώτη 
τους επιλογή 

ΚΠ1ii Απόφοιτοι και Συνεργαζόμενοι οργανισμοί επαινούν τον επαγγελματισμό και την αριστεία του Τμήματος 

ΚΠ1iii Δυνατοί δεσμοί και ζεστή ατμόσφαιρα μεταξύ του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών 

ΚΠ1v 
Το Διδακτικό προσωπικό είναι ενθουσιώδες και αφιερωμένο, συχνά εργαζόμενο περισσότερο και πέρα από 
τα προαπαιτούμενα, για να δώσουν ποιοτική εκπαίδευση στους φοιτητές. 

ΚΠ1vii 
Πολυάριθμες καθιερωμένες συνεργασίες με τοπικούς πολιτιστικούς οργανισμούς και φαίνεται να έχει 
ενσωματωθεί στην πολιτιστική και δημιουργική ζωή της πόλης της Θεσσαλονίκης και εκτός, προσφέροντας στην 
κοινωνία 

ΚΠ1viii 
Το Προπτυχιακό πρόγραμμα έχει σχεδόν κανέναν φοιτητή στην κατηγορία ν(4)+2, το οποίο υποδεικνύει ότι οι 
φοιτητές είναι αφοσιωμένοι στις σπουδές τους και ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους. 

ΚΠ1x 
Οργάνωση και φιλοξενία πολλών καλλιτεχνικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων (συναυλίες, συνέδρια και 
συμπόσια), εμπλουτίζοντας τη ζωή του Πανεπιστημίου και της πόλης 

ΚΠ1ii Απόφοιτοι και Συνεργαζόμενοι οργανισμοί επαινούν τον επαγγελματισμό και την αριστεία του Τμήματος 

ΚΠ1iii Δυνατοί δεσμοί και ζεστή ατμόσφαιρα μεταξύ του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών 

ΑΔ2iii 
Υπερφορτωμένο Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο σε συνδυασμό με τους περιορισμένους οικονομικούς πόρους, 
περιορίζει την μαθησιακή εμπειρία και τα αποτελέσματά της 

ΑΔ2iv 
Παιδαγωγικές πρακτικές που προσφέρουν ποιοτική, εξελικτική γραπτή ανατροφοδότηση στους φοιτητές και 
προ της εξέτασης δημοσιοποιημένα κριτήρια βαθμολόγησης ΔΕΝ έχουν ακόμη καθιερωθεί με ΣΥΝΕΠΕΙΑ 
από το Τμήμα 

ΑΔ2v 
 Υψηλός διδακτικός φόρτος για το Διδακτικό προσωπικό έχει ως αποτέλεσμα σε λιγότερο διαθέσιμο χρόνο για 
έρευνα και ενδέχεται να επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα της διδασκαλίας τους. 

ΑΔ2vii 
Δημόσια πληροφόρηση στη Ιστοσελίδα Τμήματος είναι ελλιπής, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που 
βρίσκονται στον πυρήνα της φοιτητικής εμπειρίας, όπως η εύκολα αναζητήσιμη και πλοηγήσιμη πληροφορία 
για το Προπτυχιακό πρόγραμμα, τις διαφορετικές Κατευθύνσεις και Ειδικεύσεις που προσφέρει. 

ΣΔi 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: να αναδιοργανωθεί (re-organized), να εξορθολογιστεί (stream-lined) και να 
σταθεροποιηθεί (consolidated). Προτρέπουμε το τμήμα να συνεχίσει της προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει μετά 
την περασμένη εξωτερική αξιολόγηση. 

ΣΔiii 
Χρειάζεται να υπάρχει ένα ουσιώδες αρχείο δεδομένων της αξιολόγησης φοιτητών που θα είναι εύκολα 
προσβάσιμο, διάφανο και μετρήσιμο για να διατηρηθεί ένα αρχείο που θα βοηθήσει σε επιπλέον ανάλυση και 
συνεχή βελτίωση 

ΣΔv Επικαιροποίηση ιστοσελίδας με πληροφορίες που είναι κλειδί για τους φοιτητές, όπως εύκολα αναζητήσιμη 
και πλοηγήσιμη πληροφορία για το Προπτυχιακό πρόγραμμα, τις διαφορετικές Κατευθύνσεις, Ειδικεύσεις και 
μαθήματα 

ΣΔvi Πληροφορίες που σχετίζονται με θέματα όπως διαδικασίες φοιτητικών αιτημάτων πρέπει να είναι εύκολα 
προσβάσιμες. 

ΣΣ2: Κατάρτιση αποφοίτων με ανταγωνιστικά προσόντα 
Σ2.1: Διασύνδεση ΠΠΣ με την αγορά εργασίας 

ΜΕΤ  
2019 

 

ΝΔ 4θ 
 (4,7%) 

Προσφερόμενα 
μαθήματα για 
Πιστοποίηση της 
Παιδαγωγικής 
Επάρκειας 

[2017-2018: 
46/965] 

5,6% 

Δημιουργία νέων 
μαθημάτων 
Διδακτικής/ 
Ειδίκευση  
Ενσωμάτωσή τους 
στο νέο ΠΠΣ μετά 
την ετήσια 
αναθεώρηση 
 

- Αναθεώρηση του Προγράμματος Α’ Κύκλου Σπουδών και των 
ενδεδειγμένων μαθημάτων για την απόκτηση παιδαγωγικής και 
διδακτικής επάρκειας  (ΣΤ 19/17.04.2019) και έγκρισή τους από την 
Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Σ25/18.06.2019) 
- 9η ΣΤ (19.12.2018) Απόφαση 2: Χορήγηση βεβαιώσεων 
πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στου 
φοιτητές και αποφοίτους του ΤΜΕΤ. 

ΕξΑ 
2014 

Α1 Απλούστερη-ξεκάθαρη δομή ΠΠΣ 

ΕπΕξΑΠ 
2020 

ΚΠ.1xi 
Aνταποκρίθηκε καλά στην τελευταία εξωτερική αξιολόγηση, κάνοντας σημαντικές αλλαγές στο Προπτυχιακό 
πρόγραμμα, το οποίο απότελεί απόδειξη για την προθυμία να ασχοληθεί με την εξωτερική ανατροφοδότηση 
και για την αφοσίωση σε συνεχή βελτίωση του Προπτυχιακού προγράμματος. 

ΑΔ.2vii 
Δημόσια πληροφόρηση στη Ιστοσελίδα Τμήματος είναι ελλιπής, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που 
βρίσκονται στον πυρήνα της φοιτητικής εμπειρίας, όπως η εύκολα αναζητήσιμη και πλοηγήσιμη πληροφορία για 
το Προπτυχιακό πρόγραμμα, τις διαφορετικές Κατευθύνσεις και Ειδικεύσεις που προσφέρει. 

ΣΔ.3v 
Επικαιροποίηση ιστοσελίδας με πληροφορίες που είναι κλειδί για τους φοιτητές, όπως εύκολα αναζητήσιμη και 
πλοηγήσιμη πληροφορία για το Προπτυχιακό πρόγραμμα, τις διαφορετικές Κατευθύνσεις, Ειδικεύσεις και 
μαθήματα. 

ΣΔ.3i 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: να αναδιοργανωθεί (re-organized), να εξορθολογιστεί (stream-lined) και να 
σταθεροποιηθεί (consolidated). Προτρέπουμε το τμήμα να συνεχίσει της προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει μετά την 
περασμένη εξωτερική αξιολόγηση. 
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ΜΕΤ  
2019 

 

ΝΔ 4ι  
(2) 

Δράσεις 
διασύνδεσης ΤΜΕΤ 
με ενδιαφερόμενα 
μέρη 

3 

Συμμετοχή στις 
«Ημέρες 
Καριέρας», 
«Μαθαίνω πριν 
σπουδάσω» και 
συναφείς δράσεις 
 

14-20.02.2019: Επιστολή Γραφείου Διασύνδεσης για εκδήλωση 
«Μαθαίνω πριν Σπουδάσω, 2019» (21/3/2019 Αμφιθ τελετών)= 
ΣΤΟΧΟΣ (Πρόεδρος): η έγκαιρη και αξιόπιστη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Νομού Θεσσαλονίκης για τις δυνατότητες 
ΣΠΟΥΔΩΝ και τις προοπτικές ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗ από τους 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ του εκάστοτε τμήματος. 20’ λεπτά/Τμήμα> 10’ 
απάντηση ερωτήσεων από Εκπρόσωπο.>> Ανάθεση 
εκπροσώπησης Τμηματος στους Μέντορες Ατζακά, Βασιλείου, 
Κόνιαρη (παροχή υλικού από Ρεντζεπέρη) 
14-20.02.2019: Επιστολη ΜουσΣχ Κρήτης: αίτημα για ξενάγηση >> 
αποδοχή/ ανάθεση σε Χανδράκη/Κυριακάκη της υποδοχής και 
οργάνωσης επίσκεψης 
14-20.02.2019 Επιστολη ΜουσΣχ Πτολεμαϊδας: αίτημα για ξενάγηση 
>> αποδοχή/ ανάθεση Κυριακάκη/ Πουρλουκάκη (προσφέρθηκε, ως 
απόφοιτος του Σχολείου) της υποδοχής και οργάνωσης επίσκεψης 
16-06.03.2019: έγγραφο αίτημα για επίσκεψη ΜουσΣχ Λάρισας >> 
αποδοχή/ προσφέρθηκε ο Ράπτης- Αίτημα με ηλεκτρονικό μήνυμα για 
επίσκεψη ΜουσΣχ Άρτας για 13/5 (αναβολή συζήτησης αιτήματος για 
επόμενη συνεδρίαση)  
21-08.05.2019: έγκριση επίσκεψης και ξενάγησηςη ΜουσΣχ Άρτας 
13/5> ανάθεση Βασιλείου για υποδοχή και οργάνωση επίσκεψης 
17-20.03.2019: έγκριση επίσκεψης από μαθητές 1ου Γυμν 
Μηχανιώνας εντός υλοποίησης προγράμματος eTwinning “Recording
songs from a distance”/ ηχογράφηση τραγουδιού-διαδικασία-ψηφιακή 
επεξεργασία/ ανάθεση στον ΕΤΕΠ Σακαλή του προγραμματισμού 
ξενάγησης/ πραγματοποίηση ηχογράφησης 
18-03.04.2019: έγκριση πραγματοποίηση συναυλίας και 
παρουσίασης Τμήματος στο Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο 
Πτολεμαίδας (Μάτσκε + 2 φοιτητές) 

ΜΕΤ  
2019 

 
ΝΔ4κ 

Διαδικασία 
ανατροφοδότησης 
ΠΠΣ: Συμμετοχής 
Αποφοίτων 
με δεδομένα για 
Επαγγελματική 
απορρόφηση/Ακαδημ
αϊκή εξέλιξη 

20% 

Εντοπισμός, 
ένταξη στο μητρώο 
και άντληση 
δεδομένων από 
μεγαλύτερο 
ποσοστό 
αποφοίτων  
 

-Ορισμός Υπευθύνων Γραφείου Αποφοίτων ΤΜΕΤ (ΣΤ 12/24-01-
2019): Τσικουρίδης, επίκουρος/ Μπογιάνος, τεχνικός Η/Υ & Δικτύων-
Υπεύθυνος Εργαστηρίου Η/Υ)  
-09-19.12.2018: ενημέρωση για δημιουργία Ερωτηματολογίου 
Αποφοίτων (Αρβανιτάκη) 
- Εξουσιοδότηση για Διενέργεια ηλεκτρονικής έρευνας πληθυσμιακής 
ομάδας αποφοίτων/ έγκριση Ερωτηματολογίου (ΣΤ 12/ 24.01.2019) 
25-22.05.2019: συζήτηση για ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ (με αφορμή την παρατήρηση 
ΜΟΔΙΠ επί του φακέλου της Πρότασης Πιστοποίησης ΠΠΣ)>> 
ανάθεση στους Παπανδρέου –Ράπτη για διασφάλιση ανωνυμίας/ 
χρονοδιάγραμμα  
Επαγγελματική πορεία αποφοίτων (ενδεικτικά):  
-Γεώργιος Μαδίκας (φοιτ. κρουστά), εισήχθη στην Ακαδημία Νέων της 
Κ.Ο.Α. (ΣΤ 03/17.10.2018). 
-Χρυσόστομος Σακελλαρόπουλος (φοιτ. κρουστά), συμμετοχή στο 
φεστιβάλ της M.Y.O. (ΣΤ 03/17.10.2018). 
-Ιουλία Σπανού (απόφ. μονωδία) έγινε δεκτή στο Στούντιο Όπερας 
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΣΤ 03/17.10.2018). 
-Αφροδίτη Πατουλίδου (απόφ. μονωδία), ανάθεση πρωταγωνιστικού 
ρόλου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΣΤ 
03/17.10.2018). 
-Νεφέλη Σπυροπούλου (απόφ. μονωδία), σολίστ με την Κρατική 
Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, 11/2018 (ΣΤ 03/17.10.2018). 
-Θοδωρής Θεοδωρούδης (φοιτ. Κιθάρα), επιλέχθηκε σολίστ στον 
κύκλο «Τα νέα ταλέντα συναντούν τον Σ.Φ.Μ.Θ. στο Μέγαρο», 
Θεσσαλονίκη, 21.01.2019 (ΣΤ 11/09.01.2019). 
-Στυλιανή Καραγιώργου (φοιτ. κοντραμπάσο), έγινε δεκτή σε Π.Μ.Σ. 
της Ακαδημίας Μουσικής και Χορού Ιερουσαλήμ, υποψήφια 
υποτροφίας Ι.Σ.Ν. (ΣΤ 21/08.05.2019). 
-Αναφορά Μονωδίας (βραβεύσεις/ υποτροφίες/ πρωταγωνιστικοί 
ρόλοι): Αναφορά ΚΑΘΑΡΙΟΥ στο Αποθετήριο ΟΜΕΑ  αναλυτικά 
-2019.04.28 – Πτυχιούχος ειδίκευσης κοντραμπάσου ΤΜΕΤ, έγινε 
δεκτή κατόπιν ακρόασης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
Κοντραμπάσου της Jerusalem Academy of Music and Dance (ΣΤ 
21/08.05.2019, Θ4: Ανακοινώσεις, Ι) 
-2019.10.06 – Πτυχιούχος ειδίκευσης κοντραμπάσου ΤΜΕΤ,  
βραβεύτηκε με υποτροφία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για 
Μεταπτυχιακές Σπουδές Κοντραμπάσου στην Jerusalem Academy of 
Music and Dance, στο πλαίσιο συνεργασίας με το America-Israel 
Cultural Foundation (ΣΤ 03/16.10.2019, Θ12: Ανακοινώσεις) 

Καλλιέργεια 
ενδιαφέροντος 
στους φοιτητές για 
μελλοντική 
συμμετοχή στο 
Δίκτυο Αποφοίτων 

 

ΕπΕξΑΠ 
2020 
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ΑΔ.2vi 

Ανεπαρκή ή αναξιόπιστα δεδομένα σε ορισμένα σημεία (όπως  τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των μαθημάτων 
και τα δεδομένα απασχόλησης των αποφοίτων) διακυβεύουν συγκεκριμένες διαδικασίες διασφάλισης 
ποιότητας όπως η Ετήσια Εσωτερική Έκθεση και παρεμποδίζουν το Τμήμα από τη θέσπιση στρατηγικών 
δράσεων βασισμένες σε στιβαρά ευρήματα. 

ΜΕΤ  ΝΔ 4λ (0%) Διαδικασία 100% 
Διεύρυνση δικτύου 
συνεργαζομένων 

- 2018-2019 4η ΣΤ (31.10.2018) Απόφαση 5: Έγκριση συνεργασίας 
με το 7ο Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης. 
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2019 
 

ανατροφοδότησης 
ΠΠΣ: Συμμετοχή 
Φορέων 
(ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ 
ΑΠΟΦ/ 
ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ/ 
επιστημονικών, 
εργοδοτών, 
άλλων) 
με βάση Μ4.036/ 
037/ 038 

 

φορέων  -2018-2019 7η ΣΤ (5.12.2018) Απόφαση 4: Έγκριση συμμετοχής 15 
φοιτητών του Τμήματος για συμμετοχή σε εκδήλωση του ΜΜΑ. 

Αύξηση κοινών 
δράσεων 

- 2018-2019 2η ΣΤ (3.10.2018) Απόφαση 6: Ορισμός υπευθύνου για 
τη συνδιοργάνωση Συνεδρίου της ΕΕΜΕ. 
- 2018-2019 4η ΣΤ (31.10.2018) Απόφαση 9: Έγκριση 
προϋπολογισμών των Συνεδρίων του Τμήματος.  
-2018-2019 6η ΣΤ (28.11.2018) Απόφαση 2: Έγκριση συμμετοχής 
του ΤΜΕΤ στο 11ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο 
-Συνδιοργάνωση με την Ε.Ε.Μ.Ε. του 8ου Συνεδρίου της Ελληνικής 
Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση, 23 - 24.11.2018 (ΣΤ 
03/17.10.2018) 
- Συνδιοργάνωση με το Ε.Κ.Π. του Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της 
αναπηρίας στην τέχνη», 03-10.12.2018 (ΣΤ 04/31.10.2018) 
-Συνδιοργάνωση ημερίδας με τμήματα Σχολών ΚΑΕΤ & Επιστημών 
της Πληροφορίας με θέμα «Προσβάσιμη Τέχνη: Η τέχνη του 
Εφικτού», 18.04.2019 (ΣΤ 12/24.01.2019) 

Διαμόρφωση 
ερωτηματολογίων 
και διαδικασίας 
ανατροφοδότησης 
για την 
συστηματοποιημέν
η άντληση 
δεδομένων 

-Ερωτηματολόγιο Πρακτικής Άσκησης της Διδακτικής στα Γενικά 
Σχολεία 2018-2019 
-Αποτελέσματα από το Ερωτηματολόγιο Πρακτικής της Διδακτικής 
στα Σχολεία 2018-2019:  
4,54/ 5 για γενική συμπεριφορά 
4,58/5 για μουσικές & μουσικοπαιδωγικές δεξιότητες & γνώσεις 
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ΚΠ.1vii 
Πολυάριθμες καθιερωμένες συνεργασίες με τοπικούς πολιτιστικούς οργανισμούς και φαίνεται να έχει 
ενσωματωθεί στην πολιτιστική και δημιουργική ζωή της πόλης της Θεσσαλονίκης και εκτός, προσφέροντας στην 
κοινωνία 

ΜΕΤ  
2019 

 
ΝΔ4μ (0%) 

Διαδικασία 
ανατροφοδότησης 
ΠΠΣ: Απασχόληση/ 
Συμμετοχή Φοιτητών σε 
Εξωτερικούς Φορείς 
[Απασχολούμενοι/Ενεργ
ούς] 

20% 

Διαμόρφωση 
φόρμας για 
συμπλήρωση από 
φοιτητές στο 
Students’ Web 

 

Αποστολή 
ερωτήματος προς 
του 
Διδάσκοντες 

12-24.01.2019: Ανακοίνωση για αναζήτηση στοιχείων μέσω mail από 
το μέλος ΟΜΕΑ και εκπρόσωπο στη ΜΟΔΙΠ, Έλενα Παπανδρέου 
 

Παρακολούθηση-
αποτύπωση 
δεδομένων 

 

ΣΣ3: Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου και διεθνούς απήχησης 
Σ3.1: Ενίσχυση ερευνητικών συνεργειών 

ΜΕΤ  
2019 

 

ΝΔ3α 
 (2) 

Υποβολή 
ερευνητικών 
προτάσεων ανά 
έτος (32/16 έτη) 

4 
 

Ενημέρωση για 
προκηρύξεις  

 

-  Χρηματοδότηση ύψους 80.000€ για την προμήθεια μουσικών 
οργάνων για τις καλλιτεχνικές / ερευνητικές / εκπαιδευτικές ανάγκες 
του Εργαστηρίου ΠΝΟΕΣ και του τ.ΜΕΤ. Ε.Υ.: Χασιώτης Κ. 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2017-2018. 
Ολοκληρώθηκε: ΣΤ 25/22.05.2019) 
- Ερευνητικό πρόγραμμα «Ιστορίες, χώροι και κληρονομιές στη 
μετάβαση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο Ελληνικό Κράτος». 
Ε.Υ: Ηλίας Κολοβός & Παναγιώτης Κ. Πούλος.  
https://otheritages.efa.gr/Μέλος ερευνητικής ομάδας - Επιστημονική 
συνεργάτης: Καλλιμοπούλου Ε. (Γαλλική Σχολή Αθηνών - École 
française d’Athènes 2017-2020. Σε εξέλιξη) 
-«ΑΦΗΧΕΙΝ»,  Ε.Υ.: Μαυρίδης Ι. με συμμετοχή του Εργαστηρίου 
ΤΕΧΝΕΣ. Ε.Υ.: Πολίτης Ε. (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, «Ανταγωνιστικότητα-
Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία», ∆ράση «Ανοιχτή καινοτομία στον 
πολιτισμό» 2018. Επιλέχθηκε) 
- «Μουσικές21: η Επανάσταση του 1821 ως παρακαταθήκη μουσικής 
δημιουργίας». Συμμετοχή όλων των Εργαστηρίων του τ.ΜΕΤ. Ε.Υ.: 
Χασιώτης Κ. (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
«200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» 2018. Δεν 
επιλέχθηκε)  
-«Μελέτη, μουσική ανάλυση, δημιουργία γραφικής παρτιτούρας και 
εκτέλεση μουσικού κειμένου του έργου ‘Εν Πυρί’, για κοντραμπάσο 
και μαγνητοταινία (1973)» του Στέφ. Βασιλειάδη». Ε.Υ.: Πολίτης Ε. 
(Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, 4η Δημόσια 
Πρόσκληση για την χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων 2019. 
Δεν επιλέχθηκε) 
-“Promoting research and digitalization of traditional music lullabies”. 
Ε.Υ.:Στάμου Λ. (Πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδας –
Ρηνανίας/Βεστφαλίας. Program axis: Digital Culture 2018. 
Υποβλήθηκε μόνον στην α΄ φάση) 
-“Artistic collaboration on the wealth of traditional music lullabies from 
Greece and Nordrhein-Westfalen”. Ε.Υ.: Στάμου Λ. (Πρόγραμμα 
συνεργασίας Ελλάδας – Ρηνανίας/Βεστφαλίας. Program Axis: Cultural
diversity 2018. Υποβλήθηκε μόνον στην Α΄ φάση) 
«Τα έγχορδα όργανα στην Ελλάδα. Από την ιστορική θεώρηση στη 
μουσική πράξη» Ε.Υ.: Πολίτης Ε. (Πράξη «Υποστήριξη ερευνητών με 
έμφαση στους νέους ερευνητές - Β΄ κύκλος» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020) 2019. Δεν επιλέχθηκε) 
-«Διερεύνηση των μηχανισμών δημιουργικής ενσωμάτωσης στις 
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διαδικασίες σύνθεσης μουσικής για τον κινηματογράφο από 
προπτυχιακούς φοιτητές σύνθεσης.» Ε.Υ.: Βούβαρης Π. 
(Πράξη «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές -
κύκλος Β’» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  
ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2019. Επιλέχθηκε). 
-«Η Επίδραση της Μουσικής Υπόκρουσης κατά τη Διάρκεια του 
Διαλείμματος στη Διάθεση και Συγκέντρωση των Μαθητών/τριών και 
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διδακτική Πράξη». 
Ε.Υ.: Στάμου Λ. (ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Διά Βίου Μάθηση, Κατηγορία πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με 
έμφασης τους νέους ερευνητές – κύκλος Β’» 2019. Δεν επιλέχθηκε) 
-7η ΣΤ (27.11.2019) Θέμα 4: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της 
αρίθμ. πρωτ. 6742/19-11- 2019 Πρόσκλησης Υποβολής 
Προτάσεων του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Κεντρική 
Μακεδονία». 

Ενίσχυση 
Εργαστηρίων 
 ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ 
χρηματοδότησης 

-Εκλογή του καθηγητή Κωνσταντίνου Χασιώτη, ως Διευθυντή του 
«Εργαστηρίου Συνόλου Πνευστών Οργάνων - ΠΝ.Ο.Ε.Σ. - Laboratory 
for Wind Ensembles (WELAB)» με τριετή θητεία (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 
196/11.04.2019) 
-Εκλογή του αναπληρωτή καθηγητή Σωκράτη Σινόπουλου ως 
Διευθυντή του «Εργαστηρίου για την Έρευνα και Ανάπτυξη των 
Ελληνικών Παραδόσεων Μουσικής, Ποιητικής και Χορού (Εργαστήριο 
Ποιητικής) /Laboratory for Research in Greek Traditions of Music, 
Poetics and Choros (Poetics Laboratory)», με τριετή θητεία (ΦΕΚ 
ΥΟΔΔ 574/09.10.2018) 
-Ημερίδα «Κριτική μουσική έρευνα: Προκλήσεις και Προοπτικές», του 
Εργαστηρίου Κριτικής Μουσικής Έρευνας «Ε.Κ.Μ.Ε.» του τ. Μ.Ε.Τ. , 
19.10.2019 (ΣΤ 04/31.10.2018, 10/19.12.2018) 
-Ημερίδα «Η ακουστική των Βυζαντινών ναών. Παρουσίαση νέων 
μεθόδων ακουστικής βελτίωσης με τη χρήση σύγχρονων 
ηλεκτροακουστικών συστημάτων. Η εξέλιξη των τεχνικών ηχοληψίας 
Βυζαντινής Μουσικής», του Εργαστηρίου Τεχνολογιών Ήχου και 
Εικόνας «ΤΕΧΝΕΣ» του τ.Μ.Ε.Τ., 09.11.2019 (ΣΤ 04/31.10.2018, 
10/19.12.2018) 
- ΣΤ 12/24.01.2019: Ένταξη μεταταγμένων ΕΕΠ/ΕΔΙΠ στα 
Εργαστήρια 
-Παροχή τεχνικής υποστήριξης στο 7ο Φεστιβάλ Πιάνου 
Θεσσαλονίκης για την ηχογράφηση των συναυλιών από 3/11 έως 
14/12/2018, στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και στο 
Α.Π.Θ. (ΣΤ 04/31.10.2018) 
-Συνεργασία του εργαστηρίου «Ποιητικής» με το Φεστιβάλ 
Ολύμπου, 20.03.2019 (ΣΤ 17/20.03.2019) 
-13η ΣΤ (19.2.2020) Θέμα 3: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την 
διοργάνωση Ημερίδας τον Δεκέμβριο του 2020 με τίτλο 
¨Αυτοσχεδιασμός-Πολυτροπικότητα-Καινοτομία στη Διδακτική της 
Τροπικής Μουσικής”. 
-13η ΣΤ (19.2.2020) Θέμα 4: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την 
διοργάνωση Συνεδρίου με θέμα ¨Προγράμματα Σπουδών για 
Ακορντεόν¨ 
-18η ΣΤ (19.3.2020) Θέμα 2: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την 
συνδιοργάνωσης Ημερίδας με το Εργαστήριο Κριτικής Μουσικής 
Έρευνας, Εργαστήριο Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής 
Ανθρωπολογίας του τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ τον 
Οκτώβριο του 2020. 
- Συνεργασία (ενεργή) με το Εργαστήριο Τεχνολογιών Ήχου και 
Εικόνας (TEXNEΣ): 2018-2019 Τελειόφοιτοι: 4/Φοιτητές: 6/ 
Απόφοιτοι: 3/ Εξωτερικοί: 3 
-2018.03.14 – ΣΤ17: (Θ9) Άδεια χρήσης του στούντιο του Τμήματος 
στο κέντρο αριστείας της έδρας Jean Monnet για την 
πραγματοποίηση βιντεοσκόπησης και μοντάζ σεμιναρίου (MOOC) / 
-2018.03.14 – ΣΤ17: (Θ18) Ενημέρωση για την υπ’ αριθ. 
3121/22.02.2018 Πρυτανική Πράξη Μετακίνησης της κας. Κ. Μπαλτά 
από την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο τ.ΜΕΤ και 
στο Εργαστήριο ΤΕΧΝΕΣ. 
-2018.06.27 – ΣΤ23: Ενημέρωση περί της ολοκλήρωσης της 
συγκρότησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 
Εργαστηρίου και για τον ορισμό των κ.κ. Γ. Βράνο ως αναπληρωτή 
Διευθυντή, Μ. Νηστικάκη ως Τεχνικό Προϊστάμενο και Φ. Σακαλή ως 
Υπεύθυνο Λειτουργίας. 
-2018.11.08 – 1533: Πρυτανική Πράξη τοποθέτησης του κ. Β. 
Βασιλείου (ΕΕΠ) στο Εργαστήριο. 
-2019.01.17-290: Απόφαση της Ε.Α.Δ.Π. –ΠαΜακ., για: α) την 
ανάληψη της οικονομικής διαχείρισης του Εργαστηρίου, και β) το 
άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ GR39 0172 2020 0052 0208 
5974 840 στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (PIRBGRAA) για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της οικονομικής διαχείρισης. 
2019.05.30: Σύναψη συμφωνητικού μεταξύ του Εργαστηρίου 
ΤΕΧΝΕΣ και του ΕΤΟΣ-ΚΟΘ για την πραγματοποίηση ψηφιακής 
ηχογράφησης (αρχείου) της συναυλίας 14.06.2019 της Κρατικής 
Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, ώρα 20:00 στη Ροτόντα, Θεσσαλονίκη, με 
διευθυντή ορχήστρας τον Leo McFall. 
2019.10.10: Αποδοχή δωρεάς ηλεκτρονικού εξοπλισμού από το 
ΕΤΟΣ-ΚΟΘ με ανταπόδοση πέντε (5) ψηφιακές πολυκαναλικές 
ηχογραφήσεις συναυλιών της Κ.Ο.Θ. 
2019.10.24: Σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ της 
Εταιρίας, του Εργαστηρίου ΤΕΧΝΕΣ και του ΕΤΟΣ-ΚΟΘ για την 
«Πραγματοποίηση Αρχειακών Ηχογραφήσεων των συναυλιών της 
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Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης 2019». Εκδόθηκε το υπ’ 
αριθ.1246/28.11.2019 ΤΠΥ της Εταιρείας, ποσού 130,00€ το οποίο 
αποπληρώθηκε στις 28.02.2020. 
2020.02.25: Σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ της 
Εταιρίας, του Εργαστηρίου ΤΕΧΝΕΣ και του ΕΤΟΣ-ΚΟΘ για 
υλοποίηση του έργου «Αρχειακές Ηχογραφήσεις των συναυλιών της 
Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης 2020». 
-2020.03.06: Ενημέρωση Λογ/μού ΙΒΑΝ GR39 0172 2020 0052 0208 
5974 840 της Τράπεζας Πειραιώς, ποσό 129,87€, Δικαιούχος: 
Ε.Α.Δ.Π. –ΠαΜακ. 

Μείωση 
εργασιακού φόρτου 
διδασκόντων 

 

Συνεργασία με 

ΕΛΚΕ 

 Άλλες 

πηγές 

χρηματοδ

ότ 
 

-«Δημιουργικότητα και εννοιακή μίξη σε μαθητικές συνθέσεις 
μουσικής για τον κινηματογράφο.» Ε.Υ.: Βούβαρης Π.( ΕΛΚΕ 
ΠΑΜΑΚ. ΣΤ’ κύκλος Προγράμματος Ερευνητικών Επιχορηγήσεων με 
σκοπό την προώθηση της Βασικής Έρευνας (αρ. πρωτ. 24193/19-12-
2018) 2019. Σε εξέλιξη) 
-Πρόγραμμα ερευνητικών επιχορηγήσεων στο πλαίσιο ενίσχυσης της 
βασικής έρευνας. Κωδικός έργου: 81316 Ε. Υ: Ελένη Καλλιμοπούλου 
(Πρόγραμμα ερευνητικών επιχορηγήσεων στο πλαίσιο ενίσχυσης της 
βασικής έρευνας. 2019. Σε εξέλιξη-ολοκλήρωση το 2019) 
-23η ΣΤ (17.6.2020) Θέμα 5: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την 
εγγραφή του Τμήματος (μέσω ΕΛΚΕ) στο μητρώο πολιτιστικών 
φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ως 
προαπαιτούμενο για πιθανές μελλοντικές αιτήσεις επιχορήγησης 
πολιτιστικών δράσεων. 
-2018.03.28 –ΕΛΚΕ206: Ένταξη του Εργαστηρίου στον ΕΛΚΕ και 
δημιουργία έργου με κωδικό 81186 και τίτλο "Εργαστήριο
Τεχνολογιών Ήχου και Εικόνας (TEXNEΣ) του Τμήματος Μουσικής 
Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών 
Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας". 
-2018.11.21 – ΣΤ05: (Θ7) Απόφαση για κλείσιμο του έργου με κωδικό 
81186 και τίτλο "Εργαστήριο Τεχνολογιών Ήχου και Εικόνας 
(TEXNEΣ) του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής 
Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας" 
-2018.11.21 – ΣΤ05: (Θ8) Ένταξη και ανάληψη της οικονομικής 
διαχείρισης του Εργαστηρίου από την Εταιρία Αξιοποίησης και 
Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών (Ε.Α.Δ.Π. –ΠαΜακ.) 
-2019.03.28: Σύναψη του υπ’ αριθ.163 συμφωνητικού μεταξύ του 
Εργαστηρίου ΤΕΧΝΕΣ και του ΟΜΜΘ για την πραγματοποίηση 
βιντεοσκόπησης & ηχογράφησης (αρχείου) τριών (3) εκδηλώσεων του 
Μεγάρου: 31/03, 17/04 & 21/06/2019, σε ανταπόδοση της διάθεσης 
του χώρου της ΜΟΥΣΑΣ για την πραγματοποίηση δοκιμών της 
Σ.Ο.-ΤΜΕΤ μεταξύ 20-31/05/2019.   
2019.03.22 – Προμήθεια μιας (1) Ψηφιακής Κονσόλας Μίξης 
SOUNDCRAFT 40 εισόδων, S/N: 30564735-005,  από τον τακτικό 
Π.Υ.- ΠΑΜΑΚ. 
2019.03.19 – Dell Inspiron 17B D010XN2, ΚΥΔ-ΠΑΜΑΚ (Φ. Σακαλής: 
κωδ. χρέωσης 9049), ΠΔΕ2017. 
2019.02.22 – Αποδοχή ενός (1) συνδέσμου για βάση μικροφώνου 
Κ&Μ, δωρεά του Ιερού Γυναικείου Ησυχαστηρίου Αναστάσεως του 
Χριστού. 
2019.01.19 – Αποδοχή ενός (1) Handy Recorder με εφφέ και 2Mic, 
δωρεά του Ιερού Γυναικείου Ησυχαστηρίου Αναστάσεως του Χριστού. 
2018.12.11 – Προμήθεια (α) ενός (1) δίσκου SSD 240GB, (β) 
2δικτυακών δίσκων 1ΤΒ έκαστος, (γ) ενός (1) 5.0MP Portable
Scanner, (δ) Controller διαδικτυακού αποθηκευτικού χώρου, και (ε) 
μιας (1) Κονσόλας Μίξης SOUNDCRAFT 16 ΜΟΝΟ/2 STEREO-L
(12.11.2018), από το αυτοχρηματοδοτούμενο έργο με κωδικό 81221 
και τίτλο "Ερευνητική Καλλιτεχνική  Δραστηριότητα 2018 του 
Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης" του ΕΛΚΕ-ΠΑΜΑΚ. 

Παρακολούθηση-
αποτύπωση 
δεδομένων 

-2018-2019 1η ΣΤ (12.9.2018 Απόφαση 14: έναρξη διαδικασίας 
θέσπιση κριτηρίων χρηματοδότησης Ερευνητικής Πολιτικής του 
Τμήματος ΜΕΤ για το 2018-19. 
-Δημιουργία φόρμας αποτύπωσης έργου εργαστηρίων με βάση 
ανάγκες ΟΠΕΣΠ (2020-ΟΜΕΑ) 
-5η ΣΤ (13.11.2019) Θέμα 14: Συζήτηση και λήψη απόφασης για: α) 
τον ορισμό των Θεματικών Πεδίων μεταδιδακτορικής έρευνας του 
τμήματος, β) τον ορισμό τριμελών επιτροπών ανά πεδίο, γ) έκδοση 
και δημοσιοποίηση (καθορισμός ημερομηνιών) πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

ΕξΑ 
2014 

C1i 
C1iii 

C2 
E12 

Καλύτερη πληροφόρηση για πηγές χρηματοδότησης προς υποστήριξη της Έρευνας 
Χρηματοδότηση Διδακτορικών/ Μεταδιδακτορικών ερευνητών 
Αναζήτηση νέων πηγών χρηματοδότησης 
Εντατικοποίηση ανταλλαγών με διεθνή ιδρύματα/ κινητικότητας/ έρευνας/ καλλιτεχνικών δράσεων 

ΕπΕξΑΠ 
2020 

ΚΠ.1vi 
5 θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια υποστηρίζουν την ανάπτυξη έρευνας του διδακτικού προσωπικού και 
διευκολύνουν τη σύνδεση έρευνας και διδασκαλίας 

ΚΠ.1v 
Το Διδακτικό προσωπικό είναι ενθουσιώδες και αφιερωμένο, συχνά εργαζόμενο περισσότερο και πέρα από τα 
προαπαιτούμενα, για να δώσουν ποιοτική εκπαίδευση στους φοιτητές. 

ΑΔ.2v 
Υψηλός διδακτικός φόρτος για το Διδακτικό προσωπικό έχει ως αποτέλεσμα σε λιγότερο διαθέσιμο χρόνο για 
έρευνα και ενδέχεται να επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα της διδασκαλίας τους. 

ΜΕΤ  ΝΔ 3β Σύναψη 18 Συνεργασίες για -Σύναψη συμφώνων συνεργασίας με το Δήμο Θεσσαλονίκης 
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2019 
 

(15) Συμφώνων 
Συνεργασίας 
 

οργάνωση 
συναυλιών, 
σεμιναρίων, 
διαλέξεων, 
ημερίδων/ 
συνεδρίων, 
εκπόνηση 
πτυχιακών 
εργασιών/ 
πρότζεκτς 

(93074/07.09.2018), το Σύλλογο «Μανώλης Καλομοίρης», τη 
Μουσική Φιλαρμονική Μαρκόπουλου (ΣΤ 01/12.09.2018) και το 
Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης «Ο Μελιτεύς» 
(ΣΤ 21/08.05.2019), μετά από πρωτοβουλία του Εργαστηρίου 
Συνόλων Πνευστών Οργάνων «ΠΝΟΕΣ» του τ. Μ.Ε.Τ. 
- 4η ΣΤ (31.10.2018) Απόφαση 5: Έγκριση συνεργασίας με το 7ο 
Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης/ Παροχή τεχνικής υποστήριξης 
στο 7ο Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης για την ηχογράφηση των 
συναυλιών από 3/11 έως 14/12/2018, στο Μακεδονικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης και στο Α.Π.Θ. (ΣΤ 04/31.10.2018). 
-Συμμετοχή φοιτητών του Τμήματος στο πρόγραμμα «Αθλούμαι – 
Συμμετέχω – Εκφράζομαι» στο Εθνικό Καυταντζόγλειο Στάδιο σε 
συνεργασία με την Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΤ 
01/12.09.2018, 05/21.11.2018) 
-Συμμετοχή φοιτητών της Κατεύθυνσης Ευρωπαϊκής (κλασικής) 
Μουσικής των τάξεων Κρουστών και Κοντραμπάσου, στις 
προγραμματισμένες πρόβες και συναυλίες της Junge Sinfonie 
Orchester der Rheinischen Musikschule Koeln (15-21/10 & 1-
6/11/2018), στο πλαίσιο της συνεργασίας του Τμήματος με το 
Rheinische Musikschule (ΣΤ 02/03.10.2018) 
- 3η ΣΤ (17.10.2018) Απόφαση 4β: Έγκριση Συνεργασίας ΤΜΕΤ με 
ΜΜΘ για το 2018-19. 
-Συναυλία φοιτητών του Τμήματος με την Συμφωνική Ορχήστρα 
Νέων της Μουσικής Σχολής της Κολωνίας στο ΜΜΘ 
(24.10.2018) και συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας του 
Τμήματος στην Κολωνία (15.12.2018) 
14η ΣΤ (20.2.2019) Απόφαση 3: Έγκριση διεξαγωγής σεμιναρίου 
με εξωτερικό εισηγητή. 
-Δωρεά του συνθέτη Γεώργιου Ζερβού στην Βιβλιοθήκη του 
ΠΑΜΑΚ και παροχή άδειας εκμετάλλευσης όλων των έργων του 
στο τ. Μ.Ε.Τ. (ΣΤ 12/24.01.2019). 
-Συμμετοχή μουσικού σχήματος στην πορεία μνήμης, 
Θεσσαλονίκη, 17.03.2019. 
-Συνεργασία του εργαστηρίου «Ποιητικής» με το Φεστιβάλ 
Ολύμπου, 20.03.2019 (ΣΤ 17/20.03.2019). 
-Συναυλία φοιτητών πιάνου με επιβλέποντα τον καθηγητή Χανς-
Ούβε Παπαματθαίου Μάτσκε στο Μουσικό Σχολείο Πτολεμαϊδας, 
12.04.2019 (ΣΤ 18/03.04.2019). 
-Συναυλία του Αμερικάνικου Πανεπιστημίου “Kutztown 
University” και του ΤΜΕΤ, Αμφιθέατρο Τελετών ΠΑΜΑΚ, 
26.05.2019. 

Βελτίωση 

επικοινώνησης 

νέων δεδομένων 

στα ενδιαφερόμενα 

μέρη 

 

ΕξΑ 
2014 

Ε3 
E12 

Αναζήτηση χώρων δημόσιας παρουσίασης 
Εντατικοποίηση ανταλλαγών με διεθνή ιδρύματα/ κινητικότητας/ έρευνας/ καλλιτεχνικών δράσεων 

ΕπΕξΑΠ 
2020 

ΚΠ.1vi 
5 θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια υποστηρίζουν την ανάπτυξη έρευνας του διδακτικού προσωπικού και 
διευκολύνουν τη σύνδεση έρευνας και διδασκαλίας 

ΑΔ.2vii 
Δημόσια πληροφόρηση στη Ιστοσελίδα Τμήματος είναι ελλιπής, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που 
βρίσκονται στον πυρήνα της φοιτητικής εμπειρίας, όπως η εύκολα αναζητήσιμη και πλοηγήσιμη πληροφορία για 
το Προπτυχιακό πρόγραμμα, τις διαφορετικές Κατευθύνσεις και Ειδικεύσεις που προσφέρει. 

ΚΠ.1ii Απόφοιτοι και Συνεργαζόμενοι οργανισμοί επαινούν τον επαγγελματισμό και την αριστεία του Τμήματος 

ΣΣ3: Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου και διεθνούς απήχησης 
Σ3.2: Ανάληψη εθνικών/ διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων 

ΜΕΤ  
2019 

 

Δ3.47 
(33,33%) 

Ετήσιο ποσοστό έργων 
με συντονιστή μέλος του 
Τμήματος 

40% 

Συντονισμός 
Εθνικών 
ανταγωνιστικών 
προγραμμάτων 
διδακτορικής και 
μεταδιδακτορικής 
έρευνας (ΕΛΙΔΕΚ, 
Ερευνώ-
Δημιουργώ- 
Καινοτομώ) 
 

- 2η ΣΤ (3.10.2018) Απόφαση 5: Έγκριση προϋπολογισμού του 
αυτοχρηματοδοτούμενου έργου «Ερευνητική Καλλιτεχνική 
Δραστηριότητα 2018 του ΤΜΕΤ». 
-Ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του 
αυτοχρηματοδοτούμενου έργου «Ερευνητική Καλλιτεχνική 
Δραστηριότητα 2018 του τ.Μ.Ε.Τ.» με κωδ.81221 του ΕΛΚΕ-ΠΑΜΑΚ 
που έληξε στις 31.12.2018 (ΣΤ 12/24.01.2019) 
-Χρηματοδότηση ύψους 80.000€ για την προμήθεια μουσικών 
οργάνων για τις καλλιτεχνικές / ερευνητικές / εκπαιδευτικές ανάγκες 
του Εργαστηρίου ΠΝΟΕΣ και του τ.ΜΕΤ. Ε.Υ.: Χασιώτης Κ. 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2017-2018. 
Ολοκληρώθηκε: ΣΤ 25/22.05.2019) 
-«Διερεύνηση των μηχανισμών δημιουργικής ενσωμάτωσης στις 
διαδικασίες σύνθεσης μουσικής για τον κινηματογράφο από 
προπτυχιακούς φοιτητές σύνθεσης.» Ε.Υ.: Βούβαρης Π. 
(Πράξη «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές -
κύκλος Β’» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ΕΠ 
ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2019. Επιλέχθηκε). 

Μείωση 

εργασιακού 

φόρτου 
διδασκόντων 

 

ΕξΑ E12 Εντατικοποίηση ανταλλαγών με διεθνή ιδρύματα/ κινητικότητας/ έρευνας/ καλλιτεχνικών δράσεων 
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2014 

ΕπΕξΑΠ 
2020 

ΚΠ.1vi 
5 θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια υποστηρίζουν την ανάπτυξη έρευνας του διδακτικού προσωπικού και 
διευκολύνουν τη σύνδεση έρευνας και διδασκαλίας 

ΑΔ.2v 
Υψηλός διδακτικός φόρτος για το Διδακτικό προσωπικό έχει ως αποτέλεσμα σε λιγότερο διαθέσιμο χρόνο για 
έρευνα και ενδέχεται να επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα της διδασκαλίας τους. 

ΣΣ3: Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου και διεθνούς απήχησης 
Σ3.3: Προσέλκυση φοιτητών Erasmus+ 

ΜΕΤ  
2019 

 

Δ4.35 
(0,92%) 

Ετήσιο ποσοστό 
εισερχομένων 
φοιτητών/ενεργούς 
φοιτητές 

1,5% 

Βελτίωση 
προβολής 
Τμήματος στα 
συνεργαζόμενα 
Τμήματα  

-Αύξηση Συνεργαζόμενων Τμημάτων (από 54 σε 59) 
-Προβολή Δομής ΠΠΠΣ στην αγγλική ιστοσελίδα: DMSA Bachelor 
Studies Program: at a glance 
[https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/7674/6210-
Ataglance.pdf] 

Διαμόρφωση 
Οδηγού Σπουδών/ 
Περιγραμμάτων 
στην Αγγλική 
γλώσσα 

- 3η ΣΤ (17.10.2018) Απόφαση 5β: Ανάθεση διδασκαλίας του 
μαθήματος «Ελληνική γλώσσα για Αλλοδαπούς φοιτητές». 
-18-03.04.2019: ενημέρωση συζήτηση Πρυτανείας-Κοσμητόρων-
Προεδρων για μαθήματα στην αγγλική ή άλλη ευρείας χρήσης 
ευρωπαϊκή γλώσσα (ισχύουν τα όσα περιγράφονται στον Οδηγό 
Σπουδών) 
-25-22.05.2019: ενημέρωση Συνέλευσης- αναζήτηση ενδιαφερομένων 
για Δράση Διεθνούς Κινητικότητας ΚΑ107 του Erasmus+  

ΕξΑ 
2014 

E12 Εντατικοποίηση ανταλλαγών με διεθνή ιδρύματα/ κινητικότητας/ έρευνας/ καλλιτεχνικών δράσεων 

ΕπΕξΑΠ 
2020 

ΚΠ.1iv Εντυπωσιακός αριθμός Συνεργασιών με Ευρωπαϊκά Ιδρύματα, το οποίο οδηγεί σε αυξανόμενη φοιτητική 
κινητικότητα (50 συμφωνίες με άλλα Ιδρύματα από 17 χώρες) 

ΑΔ.2vii 
Δημόσια πληροφόρηση στη Ιστοσελίδα Τμήματος είναι ελλιπής, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που 
βρίσκονται στον πυρήνα της φοιτητικής εμπειρίας, όπως η εύκολα αναζητήσιμη και πλοηγήσιμη πληροφορία για 
το Προπτυχιακό πρόγραμμα, τις διαφορετικές Κατευθύνσεις και Ειδικεύσεις που προσφέρει. 

ΣΔ.3i 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: να αναδιοργανωθεί (re-organized), να εξορθολογιστεί (stream-lined) και να 
σταθεροποιηθεί (consolidated). Προτρέπουμε το τμήμα να συνεχίσει της προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει μετά την 
περασμένη εξωτερική αξιολόγηση. 

ΣΣ4: Ενίσχυση της στελέχωσης του Τμήματος 
Σ4.1: Πρόσληψη νέου ανθρωπίνου δυναμικού υψηλής ερευνητικής στάθμης 

ΜΕΤ  
2019 

 

Δ3.09  
(0%) 

Ποσοστό ετησίων 
προσλήψεων μελών 
ΔΕΠ 

40% 

Προκήρυξη 
τεσσάρων (4) 
νέων θέσεων 
μελών ΔΕΠ 

-2018-2019: 2 προκηρύξεις  ΔΕΠ (Βιολί/Χορωδία) 
 
. 

ΕξΑ 
2014 

E2 Αναπλήρωση χαμένων θέσεων ΔΕΠ και πρόσληψη εξωτερικού διδακτικού προσωπικού για την καλλιτεχνική 
εκπαίδευση 

ΣΣ4: Ενίσχυση της στελέχωσης του Τμήματος 
Σ4.2: Προσέλκυση ανθρωπίνου δυναμικού υψηλής ερευνητικής στάθμης 

ΜΕΤ  
2019 

 

ΝΔ 4ν 
 (30,33) 

Ετήσιο ποσοστό 
εισερχομένων 
διδασκόντων 
(Erasmus, άλλες 
χρηματοδοτήσεις )/ 
Μονίμους 
διδάσκοντες ΤΜΕΤ 
 

(2017-2018: 10/33) 

36% 

Ανεύρεση 

επιπλέον φορέων 

χρηματοδότησης 

‐ 3η ΣΤ (17.10.2018) Απόφαση 13: Έγκριση διοργάνωσης 
masterclass πνευστών από Βασίλειο Μαντούδη (δράση 
Εργαστηρίου Πνοές) 

‐ ΣΤ 03/17.10.2018).Matthew Arrau (σαξόφωνο/διεύθυνση), Matthew
Michelic (βιόλα), Leslie Outland-Michelic (όμποε), Lawrence
University, 26.11 - 03.12.2018 (δράση Εργαστηρίου Πνοές) 

‐ (ΣΤ 03/17.10.2018).Migel Angel Navarro, τρομπέτα και χάλκινα 
πνευστά, Conservatorio Superior de Musica Castellon, Ισπανία 
(δράση Εργαστηρίου Πνοές)  

‐ (ΣΤ 03/17.10.2018).Wanda Palacz, κιθάρα. Ανώτατη Μουσική
Ακαδημία Karol Szymanowski, Katowice – Πολωνία   

‐ (ΣΤ 07/05.12.2018)Scotty Horey, Univ. of Minnesota, κρουστά, 
21.12.2018  

‐ (ΣΤ 14/20.02.2019).Ιωάννης Βαφέας, κρουστά, 08.04.2019  
‐ (ΣΤ 16/06.03.2019).Christofer King, Διάλεξη: “How a Southern 

American Hears Greek Folk Music”, Αιθ. Συνεδρίων, 08.03.2019 
‐ (ΣΤ 20/17.04.2019).Σπύρος Λάμπουρας, κρουστά, διάλεξη, Αιθ. 

Συνεδρίων, 06.05.2019 / ΠΜΣ 
-13-06.02.2019 Λάμπης Βασιλειάδης, καθηγητής πιάνου, Τ.Μ.Σ. –
Ιόνιου Πανεπιστημίου, 18.04.2019. 
‐ 13-06.02.2019: Oscar Ghiglia, κιθάρα, 26.05.2019 
25-22.05.2019: προεργασία για επίσκεψη καθηγητή Τζαζ 
βιμπράφωνοαπό ΑΜΕΡΙΚΗ μέσω Fulbright Specialist (ανταλλαγή 
επιστολών/ αναθεση σε ΔΕΠ) 

Βελτίωση 
προβολής 
Τμήματος στα 
συνεργαζόμενα 
Τμήματα/ φορείς 

 

ΕξΑ 
2014 

Ε12 Εντατικοποίηση ανταλλαγών με διεθνή ιδρύματα/ κινητικότητας/ έρευνας/ καλλιτεχνικών δράσεων 

ΕπΕξΑΠ 
2020 

ΚΠ.1vi 
5 θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια υποστηρίζουν την ανάπτυξη έρευνας του διδακτικού προσωπικού και 
διευκολύνουν τη σύνδεση έρευνας και διδασκαλίας 

ΣΣ5: Ενίσχυση του ερευνητικού- επιστημονικού- καλλιτεχνικού- εφαρμοσμένου χαρακτήρα του Τμήματος 
Σ5.1: Ανάπτυξη Λειτουργικότητας ΠΠΣ 

ΜΕΤ  ΝΔ 4ξ Ίδρυση και λειτουργία 2,3% Εξασφάλιση Σ4.1 -Έναρξη λειτουργίας Ειδίκευση Χορωδίας (Κατεύθυνση Σύγχρονης) 
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2019 
 

νέων Ειδικεύσεων ανά 
Κατεύθυνση 

19-17.04.2019: Αναθεώρηση Προγράμματος Σπουδών: Έναρξη 
λειτουργίας Ειδίκευσης Άρπας (στην Κατεύθυνση Ευρωπαϊκής 
Μουσικής) επιπλέον και με πλήρεις κωδικούς ως Καλλιτεχνικό 
αντικείμενο, εν όψει και της παραλαβής του οργάνου 

ΕξΑ 
2014 

E2 Αναπλήρωση χαμένων θέσεων ΔΕΠ και πρόσληψη εξωτερικού διδακτικού προσωπικού για την καλλιτεχνική 
εκπαίδευση 

ΕπΕξΑΠ 
2020 

ΣΔ.3i 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: να αναδιοργανωθεί (re-organized), να εξορθολογιστεί (stream-lined) και να 
σταθεροποιηθεί (consolidated). Προτρέπουμε το τμήμα να συνεχίσει της προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει μετά την 
περασμένη εξωτερική αξιολόγηση. 

ΣΣ5: Ενίσχυση του ερευνητικού- επιστημονικού- καλλιτεχνικού- εφαρμοσμένου χαρακτήρα του Τμήματος 
Σ5.2: Δράσεις και συνέργειες για την προαγωγή ανάπτυξη και προβολή της Ελληνικής μουσικής δημιουργίας 

ΜΕΤ 
ΝΔ 4ο  
(0%) 

Ενσωμάτωση στη 
διδακτική και 
ερευνητική διαδικασία 

10% 

Παρακολούθηση- 
αποτύπωση 
δεδομένων 

- Ιστοσελίδα ΤΜΕΤ -> Δημοσιεύσεις Μελών ΔΕΠ/ΕΕΠ/ΕΔΙΠ 
- Ιστοσελίδα ΤΜΕΤ -> Έρευνα -> Ημερίδες-Συνέδρια 

Σχεδιασμός & 
ανάληψη θεμάτων 
πτυχιακών 
εργασιών/ project/ 
παράστασης 
ερμηνείας, Β΄& Γ΄ 
κύκλου Σπουδών 

-Εργασίες/Πρότζεκτς: 2014-2018 (Μ.Ο. 18,82%) 
-Αποδοχή δωρεάς προσωπικών αντικειμένων του Μακαριστού 

Χρύσανθου Άρχοντος Πρωτοψάλτου  της Αρχιεπισκοπής Κων/λεως 
και του ναού Αγ. Δημητρίου Πολιούχου Θεσσαλονίκης, από την 
σύζυγό του κα. Μαρία Θεοδοσοπούλου  (ΣΤ 19/17.04.2019). 

-Δωρεά του συνθέτη Γεώργιου Ζερβού στην Βιβλιοθήκη του ΠΑΜΑΚ 
και παροχή άδειας εκμετάλλευσης όλων των έργων του στο τ. Μ.Ε.Τ. 
(ΣΤ 12/24.01.219) 
- ΣΤ12-24.01.2019: Διάλεξη ΥΔ Σπ. Ρουβά για πρωτότυπο έργα 
Ελλήνων συνθετών για ορχήστρες πνευστών 

- Εθνομουσικολογικό Οπτικοακουστικό Αρχείο (ίδρυση 2014/ ένταξη 
στο Εργαστήριο Κριτικής Μουσικής Έρευνας το 2017)- σε 
αλληλεπίδραση με μάθημα «Ηχογεωλογικά τοπία» της Κατεύθυνσης 
Παραδοσιακής Μουσικής 
- Έγκριση συμμετοχής του υ.δ. κ. Ιωάννη-Μάριου Ριζόπουλου στο 10ο

Μουσικολογικό Συνέδριο Κέρκυρα, 26-28.10.2018 (ΣΤ 01/12.09.2018) 
-Έγκριση συμμετοχής του υ.δ. κ. Ιωάννη-Μάριου Ριζόπουλου στο 
Διεθνές Μουσικολογικό Συνέδριο “Musical and cultural osmoses in 
the balkans”, Βουκουρέστι, 02-06.09.2019 (ΣΤ 18/03.04.2019) 
ΣΤ12-24.01.2019: Έγκριση της ένταξης διδακτορικής διατριβής στις 
δράσεις Εργαστηρίου Πνοές  «Επεξεργασία (ενοργάνωση για σύνολο 
πνευστών), εκδοτική επιμέλεια και εκτέλεση συμφωνικών έργων 
ΕΛΛΗΝΩΝ συνθετών» στις βιβλιοθήκες Φιλαρμονικών Επτανήσων-
Σπυρίδων Ρουβάς 

Διαμόρφωση 
προγραμμάτων 
συναυλιών/ 
ημερίδων/ 
συνεδρίων 

-13/01/2019, ΜΜΘ: Βιντεοσκόπηση & ψηφιακή ηχογράφηση της 
επετειακής εκδήλωσης «60χρόνια ΠαΜακ – 20χρόνια ΤΜΕΤ», 
αφιέρωμα στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη.  
-12-24.01.2019: Α΄ εκτέλεση έργων Γεωργίου Ζερβού/ Αναστασίου 
Βασιλειάδη-μέλους Πνοές/ Νίκου Αστρινίδη από την Ορχήστρα και 
Σύνολο Πνευστών στο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΜΕ (23.11.2018). 
-13-06.02.2019: ενημέρωση Συνέλευσης για Ημερίδα «Η λόγια 
(έντεχνη» μουσική δημιουργία των Ελλήνων και ελληνικής καταγωγής 
μουσουργών στα Βαλκάνια» ΑΠΘ, 13/2/2019. 
-13-06.02.2019: 7/4/2019 Ποιητική βραδιά με φοιτητές ΤΜΕΤ με 
αφιέρωμα στον Τάσο Λειβαδίτη (Αμφιθέατρο Τελετών) 
-16-06.03.2019: Ομιλία Βούβαρη στην γιορτή Πανεπιστημίου για 25η

Μαρτίου με θέμα Σκαλκώτα (70 χρόνια από θάνατο)/ Ορχήστρα 
τμήματος: 5 χοροί Σκαλκώτα 
-19-17.04.2019: Ανακοινωση Βούβαρη στο Κέντρο Έρευνας και 
Τεκμηρίωσης του Ωδείου Αθηνών με θέμα «Ο πολυπρόσωπος Νίκος 
Σκαλκώτας»- με καταβολή νόμικης αποζημίωσης 

ΕξΑ 
2014 

C1iν Χρηματοδότηση εξειδικευμένων τομέων (π.χ. Βυζαντινές Σπουδές) για τους οποίους δεν υπάρχει διαθέσιμη 
χρηματοδότηση 

ΕπΕξΑΠ 
2020 

ΚΠ1.vi 
5 θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια υποστηρίζουν την ανάπτυξη έρευνας του διδακτικού προσωπικού και 
διευκολύνουν τη σύνδεση έρευνας και διδασκαλίας 

ΚΠ.1x 
Οργάνωση και φιλοξενία πολλών καλλιτεχνικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων (συναυλίες, συνέδρια και 
συμπόσια), εμπλουτίζοντας τη ζωή του Πανεπιστημίου και της πόλης 

ΚΠ1vii 
Πολυάριθμες καθιερωμένες συνεργασίες με τοπικούς πολιτιστικούς οργανισμούς και φαίνεται να έχει 
ενσωματωθεί στην πολιτιστική και δημιουργική ζωή της πόλης της Θεσσαλονίκης και εκτός, προσφέροντας στην 
κοινωνία 

ΣΣ5: Ενίσχυση του ερευνητικού- επιστημονικού- καλλιτεχνικού- εφαρμοσμένου χαρακτήρα του Τμήματος 
Σ5.3: Δράσεις και συνέργειες για ενίσχυση της εξωστρέφειας 

ΜΕΤ 
ΝΔ 4π 
(8,3%) 

Ασκήσεις πεδίου: 
Εκδηλώσεις 
 
[ΜΟ Εκδηλώσεων 50 / 
Σύνολο Διδασκόντων 
60] 

9,5% 

Παρακολούθηση
- αποτύπωση 
δεδομένων 
 

-Εκτός των ετήσιων επετειακών εορταστικών εκδηλώσεων που 
διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στις οποίες συμμετέχει το 
Τμήμα σε επιστημονικό και καλλιτεχνικό επίπεδο, ανά ακαδημαϊκό 
έτος πραγματοποιούνται πενήντα (50) περίπου εκδηλώσεις φοιτητών, 
καθηγητών, προσκεκλημένων καλλιτεχνών και διαλέξεις, στο 
Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΣΤ 
03/17.10.2018 & 13/06.02.2019) 
02-03.10.2018: Δημοσίευμα εφημερίδας Bayreuth για συμμετοχή 
χορωδίας ΤΜΕΤ στο Festival Junger Kunstler Bayreth 2018 (02-
12/08) 

Αύξηση 
Εκδηλώσεων 

-2018-2019 3η ΣΤ (17.10.2018) Απόφαση 4α: Έγκριση Καλλιτεχνικού 
προγραμματισμού ΤΜΕΤ χειμερινού 6μήνου 2018-19. 

Βελτίωση της 
διάχυσης 

- Στρατηγική διαμόρφωσης ψηφιακού αποτυπώματος και δημόσιας 
παρουσίας του τ. Μ.Ε.Τ. (ΣΤ 12/24.01.2019) 
13-06.02.2019: κατά την ανανέωση Ιστοσελίδας Τμήματος: 
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πληροφορίας & 
καλλιτεχνικού 
έργου στο 
διαδίκτυο 

δημιουργία Παραπομπής για ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ σημαντικές 
εκδηλώσεις, ταξινομημένες κατά έτος: να σταλεί υλικό από τους 
διδάσκοντες στην υπεύθυνη ιστοσελίδας Αρβανιτάκη (θα αποσταλεί 
mail με οδηγίες) 
13-06.02.2019: ενημέρωση Συνέλευσης/ ανάρτηση 
επικαιροποιημένου νόμου για τρόπο εισαγωγής στην Ιστοσελίδα 

ΕξΑ 
2014 

C1ii 
D1 

Ε12 

Καλύτερη οργάνωση της διάχυσης τεχνουργημάτων και αποτελεσμάτων 
Ανάγκη τεχνικού Αμφιθεάτρου και τεχνικού για το Στούντιο ηχογραφήσεων 
Εντατικοποίηση ανταλλαγών με διεθνή ιδρύματα/ κινητικότητας/ έρευνας/ καλλιτεχνικών δράσεων 

ΕπΕξΑΠ 
2020 

ΚΠ.1vi 
5 θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια υποστηρίζουν την ανάπτυξη έρευνας του διδακτικού προσωπικού και 
διευκολύνουν τη σύνδεση έρευνας και διδασκαλίας 

ΑΔ.2vii 
Δημόσια πληροφόρηση στη Ιστοσελίδα Τμήματος είναι ελλιπής, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που 
βρίσκονται στον πυρήνα της φοιτητικής εμπειρίας, όπως η εύκολα αναζητήσιμη και πλοηγήσιμη πληροφορία για 
το Προπτυχιακό πρόγραμμα, τις διαφορετικές Κατευθύνσεις και Ειδικεύσεις που προσφέρει. 

ΚΠ.1x 
Οργάνωση και φιλοξενία πολλών καλλιτεχνικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων (συναυλίες, συνέδρια και 
συμπόσια), εμπλουτίζοντας τη ζωή του Πανεπιστημίου και της πόλης 

ΚΠ1vii 
Πολυάριθμες καθιερωμένες συνεργασίες με τοπικούς πολιτιστικούς οργανισμούς και φαίνεται να έχει 
ενσωματωθεί στην πολιτιστική και δημιουργική ζωή της πόλης της Θεσσαλονίκης και εκτός, προσφέροντας στην 
κοινωνία 

 
● Προτάσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης (από ΜΟΔΙΠ) -Αντίστοιχες Δράσεις-Ποσοστό Ολοκλήρωσης 
Προτάσεις Βελτίωσης και αντίστοιχοι Δείκτες 
α) Προτάσεις βελτίωσης για την αποτύπωση δεδομένων στο σύστημα ΕΘΑΑΕ από το Τμήμα 

Μετά την «επιτόπιο» Αξιολόγηση από την ΕπΕξΑΠ και κατά τη σύνταξη της ΕΕΕ 2018-2019 εντοπίστηκε 
πλήθος αποτυπώσεων στο σύστημα ΕΘΑΑΕ που είτε ήταν λανθασμένες είτε δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία, 
όπως δηλώνει η διατύπωση «στοιχείο μη διαθέσιμο». Λόγω του περιορισμένου του χρόνου, διορθώθηκαν όσες 
κατέστη δυνατό. Για το λόγο αυτό, στους πίνακες των προηγουμένων κεφαλαίων, αποτυπώνονται με 
έντονα, πλάγια και υπογράμμιση, όσα ποσοστά ΟΠΕΣΠ προέρχονται από τα λανθασμένα δεδομένα 
καταχώρησης. 

Για την κριτική χρήση τους από τις επόμενες ΕΕΕ, παρατίθεται παρακάτω τα πεδία που διορθώθηκαν 
με τις νέες αριθμητικές τιμές που χρειάζεται να επαναπροδιοριστούν από τον ΟΠΕΣΠ:  

 
M3.083 Εξερχόμενα Μέλη ΔΕΠ (ERASMUS) 2 
M3.087 Μέλη ΔΕΠ με ανάθεση διδασκαλίας σε άλλα Τμήματα του Ιδρύματος 1 
M3.088 Μέλη ΔΕΠ με ανάθεση διδασκαλίας σε Τμήματα άλλου Ιδρύματος 2 
M3.094 Χρηματοδότηση Τακτικού Προϋπολογισμού [1628,37] 1.628,37 € 
M3.116 Γραφείο συμβουλευτικής φοιτητών ΝΑΙ 
M3.117 Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 56 
M3.118 Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 33 
M3.119 Διπλώματα ευρεσιτεχνίας ‐ πατέντες 1 
M3.120 Ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές 105 
M3.121 Ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές 65 
M3.122 Μονογραφίες 16 
M3.123 Βιβλία 30 
M3.124 Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 41 
M3.125 Συνέδρια υπό την αιγίδα της ακαδημαϊκής μονάδας 32 
M3.149 Ετεροαναφορές ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
M3.126 Αναφορές 970 
M3.127 Διεθνή βραβεία και διακρίσεις 45 
M3.139 Εργαστήρια 5 
M4.010 Προσφερόμενα μαθήματα 807 
M4.011 Υποχρεωτικά μαθήματα 666 
M4.012 Μαθήματα ελεύθερης επιλογής 15 
M4.013 Μαθήματα κατ επιλογή υποχρεωτικά 126 
M4.016 Μαθήματα Γενικού Υποβάθρου 13 
M4.017 Μαθήματα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου) 652 
M4.018 Μαθήματα Γενικών Γνώσεων 5 
M4.019 Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 137 
M4.021 Μαθήματα με εργαστηριακή άσκηση ή εργαστηριακά 763 
M4.023 Μαθήματα με άσκηση υπαίθρου 595 
M4.054 Μέση τιμή σειράς προτίμησης 1,25 
M5.022 Υποχρεωτική πρακτική άσκηση ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΑΙ 
M5.023 Υποχρεωτική διπλωματική εργασία ΝΑΙ 
M5.024 Ελάχιστος αριθμός μαθημάτων για απόκτηση διπλώματος 7 
M5.025 Πλήθος προσφερομένων μαθημάτων 17 
M5.026 Πλήθος υποχρεωτικών μαθημάτων 17 
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M5.032 Πλήθος μαθημάτων με εργαστηριακή άσκηση ή εργαστηριακά  4 
M5.033 Πλήθος μαθημάτων με κλινική άσκηση ή κλινικά  4 
M5.035 Πλήθος διδασκόντων μελών ΔΕΠ του Τμήματος ή της Σχολής 3 
M5.036 Πλήθος διδασκόντων μελών ΔΕΠ από άλλα Τμήματα ή Σχολές 1 
M5.041 Πλήθος διδασκόντων μελών ΔΕΠ από άλλα Ιδρύματα 3 
M5.039 Πλήθος διδασκόντων ΕΕΠ 1 
M5.037 Πλήθος διδασκόντων εξωτερικών συνεργατών με σύμβαση 5 
M5.046 Έγινε επανίδρυση ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΟΧΙ 
M5.047 ΦΕΚ επανίδρυσης   
M5.048 Ημερομηνία επανίδρυσης   
M5.012 Εγγεγραμμένοι φοιτητές 18 
M5.019 Ύψος διδάκτρων  3.500,00 € 
M5.032 Πλήθος μαθημάτων με εργαστηριακή άσκηση ή εργαστηριακά 10 
M6.008 Προκηρυχθείσες θέσεις  ΠΔΣ 0 
M6.016 Δημοσιεύσεις ΥΔ σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 2 
M6.017 Δημοσιεύσεις ΥΔ σε διεθνή συνέδρια με κριτές 14 

 
Ορισμένα πεδία παραμένουν λανθασμένα, όπως πχ ο μηδενικός χαρακτηρισμός των μαθημάτων 

υπαίθρου για το μεταπτυχιακό «Μουσικές Τέχνες» (Μ5.034) με ευθύνη του τότε Διευθυντή του. Επίσης, σειρά 
πεδίων, όπως Μ3.089-Μ3.096 παραμένουν με μηδενικό ποσό, διότι απαιτείται μηχανισμός στις Οικονομικές 
Υπηρεσίες του Ιδρύματος που θα εκκαθαρίζει ανά οικονομικό έτος τα ποσά ανά Τμήμα, τα οποία οφείλουν να 
αποτυπώσουν οι Γραμματείες τους.  

Ειδικά για τα πεδία του πίνακα που έχουν σημειωθεί με κόκκινο και σχετίζονται την Παραγωγή και 
αναγνώριση επιστημονικού έργου των μελών ΔΕΠ (Δ3.36-46). Παρουσιάζουν καταβαράθρωση από το 
2017-2018 και εντεύθεν (από 49,86 στο 2,33), διότι προσδιορίζεται ότι αποτυπώνονται μόνον με οι θεσμικά 
αναγνωρισμένες κατηγορίες ερευνητικού έργου ΕΘΑΑΕ, δηλαδή μόνον το θεωρητικό επιστημονικό. Η 
διοικητική υπάλληλος ΜΟΔΙΠ κ. Ντανάση απέστειλε αίτημα προς ΕΘΑΑΕ για συμπερίληψη στο πεδίο των 
θεωρητικών και καλλιτεχνικών δεδομένων των μελών ΔΕΠ με την παράλληλη αποστολή του πίνακα που 
παραδίδει τα ακριβή δεδομένα ανά κατηγορία. Αναμένεται η απάντηση. Εάν η απάντηση είναι αρνητική, είναι 
επιτακτική ανάγκη να αποφασιστούν και να ξαναδρομολογηθούν οι απαιτούμενες από το νόμο ενέργειες, ώστε η 
ενδοϊδρυματικά αποφασισμένη αντιστοίχιση πεδίων καλλιτεχνικού ερευνητικού έργου με το επιστημονικό, να 
προωθηθεί για έγκριση στην ΕΘΑΑΕ και να εξελιχθεί σε θεσμικά κατοχυρωμένη συνθήκη. Η έγκριση θα έχει 
ως αποτέλεσμα να ενσωματωθούν νέα πεδία καλλιτεχνικής έρευνας μεταξύ των δεδομένων και δεικτών του 
ενιαίου συστήματος. Τη δράση αυτή έχει συστήσει η ΕπΕξΑΠ, λαμβάνοντας ως παράδειγμα την Αγγλία και 
Αυστραλία που έχουν πλέον θεσμικά κατοχυρώσει τους δείκτες καλλιτεχνικής έρευνας (βλ.ενδεικτικά 
https://www.ref.ac.uk, το οποίο αποτελεί το κύριο αποθετήριο πληροφόρησης για το τρέχον UK Research 
Excellent Framework).  

Μετά από ηλεκτρονική επικοινωνία του μέλους ΟΜΕΑ κ. Σπυράκου με το ΚΥΔ και τη ΜΟΔΙΠ, 
διαπιστώθηκε ότι η διετία 2016-2017 και 2018-2019 αποτέλεσε περίοδο αρχικής μετάβασης από την χειροκίνητη 
εισαγωγή δεδομένων των Τμημάτων από τις Γραμματείες προς ένα μεικτό σύστημα καταχώρισης. Το 
εξελισσόμενο σύστημα απαρτίζεται από α) χειροκίνητη εισαγωγή και β) κεντρική λήψη δεδομένων από τα 
επεξεργασμένα ερωτηματολόγια Αξιολόγησης Μαθημάτων/ Διδασκαλίας (unievaluation.uom.gr) και το 
πληροφοριακό σύστημα ΜΟΔΙΠ με τα Απογραφικά μαθημάτων (qu.uom.gr). Για την περίπτωση κεντρικής 
λήψης β), υπάρχουν στοιχεία που πρέπει να αξιοποιηθούν ως έχουν (με πράσινη υπογράμμιση), ενώ για άλλα 
(υποκίτρινη υπογράμμιση), δίνεται η δυνατότητα στις Γραμματείες και άλλα εμπλεκόμενα τμήματα να 
παρεμβαίνουν, τροποποιώντας ή συμπληρώνοντας κατά το δοκούν και στη συνέχεια να ενημερώνουν το 
ΚΥΔ, για να  ενσωματώνει τις αλλαγές στο UniEvaluation.   

Με βάση την εξελισσόμενη διαδικασία, προτείνεται προς τη ΜΟΔΙΠ να συμπεριλαμβάνει μέλος ή τα μέλη 
ΟΜΕΑ στις ενημερώσεις για τις κατά καιρούς αλλαγές του συστήματος καταχώρησης δεδομένων. 

Τέλος, κατά τη συνολική παρακολούθηση της διαδικασίας αποτύπωσης δεδομένων στο σύστημα, 
εντοπίστηκε ότι η πανδημία ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων αποτύπωσης, εξαιτίας των 
πρωτόγνωρων συνθηκών  που δημιούργησε, οι οποίες με τη σειρά τους είχαν επιπλοκές στις συνθήκες 
επικοινωνίας. Παρόλ΄αυτά, προτείνεται συνολικά κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης των στοιχείων ΤΜΕΤ στο 
σύστημα ΕΘΑΑΕ:  

η συστηματική συνεργασία του μέλους Γραμματείας, υπευθύνου για τα στοιχεία ΕΘΑΕΕ με συγκεκριμένο 
μέλος της ΟΜΕΑ που ασχολείται με την παρακολούθηση της Στοχοθεσίας Β6 και είναι ενήμερο για τις 
μεταβολές/προβλήματα στο σύστημα αποτύπωσης δεδομένων του Τμήματος, τους Διευθυντές των ΠΜΣ και 
μέλος της Επιτροπής Προγράμματος ΠΠΣ. Επίσης, για τη συμπλήρωση συστήματος ΕΘΑΑΕ, να λαμβάνονται 
υπόψη τα αποδελτιωμένα πρακτικά του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς. 
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Επιπλέον, με δεδομένα α) την επικείμενη αποτύπωση των δεδομένων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, β) 
τις απαιτήσεις σε τεκμηρίωση με βάση το νέο πρότυπο ΕΕΕ και γ) την ανάγκη για συστηματοποιημένη άντληση 
και διευκόλυνση της Γραμματείας, διαμορφώθηκε από το μέλος ΟΜΕΑ, κ. Ευαγγελία Σπυράκου μία φόρμα-
βοήθημα συμπλήρωσης Μ3, Μ4, Μ5 & Μ6 σε μορφή excel. Με βάση τα πεδία του ηλεκτρονικού συστήματος 
ΕΘΑΑΕ και την συμπερίληψη της περιγραφής τους από το Εγχειρίδιο Δεδομένων Ποιότητας, ενοποιήθηκαν όλα 
τα πεδία Μ3-Μ6. Δημιουργήθηκε στήλη για την πηγή αναζήτησης δεδομένων από το Τμήμα καθώς και στήλη 
για την συνεργασία με Υπεύθυνο ή Επιτροπή εντός Τμήματος.   
 

β) Πρόταση επαναπροσδιορισμού κωδικών σε τύπο ΕΘΑΑΕ 
Δ3.10-16: διαπιστώθηκε αναντιστοιχία του δείκτη σε σχέση με τα αποτυπωμένα δεδομένα του Τμήματος 
για το Νεοπροσληφθέν Προσωπικό στο HQA. Συγκεκριμένα, ενώ το ΤΜΕΤ έχει αποτυπώσει ότι προσέλαβε για 
το 2017-2018: 1 ΕΔΙΠ (Μ3.065), 4 ΕΕΠ (Μ3.156/157), ο δείκτης Δ3.10-16 εμφανίζεται στον ΟΠΕΣΠ χωρίς 
ποσοστό (--). Επίσης, το 2018-2019, το ΤΜΕΤ προσέλαβε 2 ΕΔΙΠ (Μ3.065) και 2 ΕΕΠ (Μ3.156/157), αλλά ο 
δείκτης συνεχίζει να εμφανίζεται στον ΟΠΕΣΠ χωρίς ποσοστό (--).  

Το πρόβλημα προκύπτει επειδή ο τύπος που χρησιμοποιεί ο ΟΠΕΣΠ περιλαμβάνει τους κωδικούς 
Μ3.070 και Μ3.071, οι οποίοι πλέον δεν υφίστανται, χωρίς παράλληλα να τους αντικαταστήσει με τους Μ3.152 
και Μ3.153 που αφορούν πλέον τα ΕΕΠ. Αντίστοιχα, στον διαιρέτη που αναφέρεται στο σύνολο μελών ΕΔΙΠ, 
ΕΤΕΠ και ΕΕΠ, δεν συμπεριλαμβάνονται οι  νέοι κωδικοί για ΕΕΠ Μ3.152 και Μ3.153. Επιπλέον, στο διαιρέτη 
συμπεριλαμβάνονται οι κωδικοί Μ3.020 και Μ3.021 που σχετίζονται με το Διοικητικό προσωπικό της μονάδας. 

 
γ) Προτάσεις βελτίωσης ανά δείκτη Στοχοθεσίας Β6 
Με βάση τα πρακτικά Συνελεύσεων, τα δεδομένα Τμήματος και τις φόρμες αποτύπωσης δεδομένων των 

Εργαστηρίων σε σχέση με δείκτες και κριτήρια ποιότητας ΕΘΑΑΕ, όπως διαμορφώθηκαν από το μέλος ΟΜΕΑ, 
κ. Τσεντς, εντοπίζονται πεδία της Στοχοθεσίας Β6_β που κρίνεται αναγκαίο να τύχουν επαναδιαπραγμάτευσης. 
Είτε δύνανται να συμπεριλάβουν επιπλέον σημεία για αποτύπωση σχετικών με αποφάσεις και δράσεις που 
αναδεικνύουν το Τμήμα (ενδεικτικά, άδειες Διδασκόντων για διδασκαλία εκτός Τμήματος, υποτροφίες-επιτυχίες 
σε διαδικασίες αξιολόγησης φοιτητών, δείκτης ικανοποίησης από τα ερωτηματολόγια Πρακτικής της Διδακτικής) 
είτε να αναδιατυπωθούν, καταγράφοντας ευκρινέστερα τις δράσεις επιρροής στην υφιστάμενη κατάσταση που 
αναλαμβάνει το Τμήμα, ειδικά στις περιπτώσεις εκείνες που η βελτίωση είναι εκτός ελέγχου του (όπως π.χ. οι 
Ειδικές Εισιτήριες εξετάσεις και το κτιριακό πρόβλημα: βλ. ΕπΕξΑΠ, σ. 6).  

Επιπλέον, η ΕπΕξΑΠ, εκτός των καλών πρακτικών, έχει εντοπίσει μία σειρά σημείων αδυναμίας και 
συστήνει συμπληρωματικές δράσεις. Όπως, την προτροπή για επικαιροποιημένη και συνεπή πληροφορία τη σε 
όλα τα βιογραφικά και ιστοσελίδες διδακτικού προσωπικού. Αναφορικά με συνολικές δράσεις Τμήματος και 
Ιδρύματος, συστήνει την συνέχιση της προσπάθειες για συλλογή αξιόπιστων δεδομένων, συστηματική 
επεξεργασία των διαθέσιμων και χρήση τους για την ενημέρωση της στρατηγικής λήψης αποφάσεων.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνεται η αναμόρφωση της Στοχοθεσίας Β6_β στην επόμενη 
ΕΕΕ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, μετά από την πρώτη διετή βιωματική εφαρμογή των νέων κριτηρίων και 
διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας, με τις συστάσεις ΕπΕξΑΠ ως αφετηρία συζήτησης και λήψης 
αποφάσεων. 

Αναφορικά με συγκεκριμένους δείκτες. Με βάση τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών 2019, ο Δ4.20 
έφτασε στο 1 (100% Τμήμα πρώτης προτίμησης), ενώ ως τιμή στόχου για το 2020 είχε τεθεί το <1,3. Παρόλ΄ 
αυτά, η στάση του ΤΜΕΤ παραμένει εφεκτική σε σχέση με τις νέες Εισιτήριες εξετάσεις και την επίδρασή τους 
στην ποιότητα των νεοεισερχομένων. Για το λόγο αυτό, συλλέχθηκαν στοιχεία και διαμορφώθηκε φόρμα για τα 
ποσοστά πρωτοετών επιτυχόντων σε Ειδικεύσεις σε βάθος τετραετίας, από την κ. Τσεντς, με παρακολούθηση 
και μελλοντική συμπλήρωσή τους για την πιθανή, μελλοντική τεκμηρίωση επιχειρημάτων.  

Στην προτεινόμενη δράση για Βελτίωση παρεχομένων γνώσεων, προσόντων και υπηρεσιών του δείκτη 
Δ4.20 προτάθηκε από την ΟΜΕΑ και διερευνάται η δυνατότητα για ανάπτυξη μαθημάτων Ψηφιακών 
Δεξιοτήτων στο ΠΠΣ με στόχο την Παροχή Πιστοποίησης. 

Ο δείκτης ΝΔ 4δ θα μπορούσε να μετονομαστεί σε Βραβεύσεις-Προκρίσεις για να συμπεριλάβει τις 
προκρίσεις σε διαδικασίες διεκδίκησης υποτροφιών ή συμμετοχής σε ορχήστρες κατόπιν ακροάσεων. 

Ο δείκτης ΝΔ 4π με προτεινόμενη δράση τη βελτίωση διάχυσης απαιτεί την καταγραφή της 
υπάρχουσας κατάστασης. Η σύνταξη ερωτηματολογίου πραγματοποιείται με ευθύνη του μέλους ΟΜΕΑ, κ. 
Τσέντς, η οποία θα ασχοληθεί επίσης με τα ανακύπτουσα ανάγκη για προστασία προσωπικών δεδομένων που 
άπτονται του θέματος.  


