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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η έκθεση αυτή είναι η τρίτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. Η πρώτη έκθεση του Ιδρύματος συντάχθηκε το 2010 και υποβλήθηκε από τη 
ΜΟΔΙΠ στη διοίκηση του Ιδρύματος του Πανεπιστημίου με την ολοκλήρωση των δύο (2) 
πρώτων ετών του τετραετούς κύκλου αξιολόγησης, ενώ η δεύτερη έκθεση έγινε το 2012 και 
υποβλήθηκε από τη ΜΟΔΙΠ στη διοίκηση του Ιδρύματος και στην ΑΔΙΠ με την ολοκλήρωση 
του τετραετούς κύκλου αξιολόγησης (ακαδ. έτος 2007-2008 έως ακαδ. έτος 2010-2011).  
 
Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με το «πρότυπο σχήμα» που λάβαμε από την ΑΔΙΠ 
τον Μάιο του 2014, αφορά το χρονικό διάστημα από το ακαδημαικό έτος 2009-2010 έως το 
ακαδημαικό έτος 2013-2014. Τα αριθμητικά δεδομένα της Εκθεσης αναφέρονται κυρίως στην 
κατάσταση του Ιδρύματος την 30η Ιουνίου 2014. Η Έκθεση αποτελείται από τα ακόλουθα 
πέντε (5) κεφάλαια : 
 
I. Επιτομή του Αξιολογούμενου Ιδρύματος 
II. Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 
III. Απογραφικά Στοιχεία και Δείκτες της Λειτουργίας των Κεντρικών Υπηρεσιών 
IV. Συνθετικοί Πίνακες Απογραφής Στοιχείων των Τμημάτων και Σχολών του ΑΕΙ 
V. Δομή, τις Διαδικασίες, τα Έντυπα και τον Οδηγό Εφαρμογής του Εσωτερικού Συστήματος 
Διασφάλισης Ποιότητας 
 
Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης που εφαρμόστηκε 
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, την παρουσίαση του Ιδρύματος, την ποιότητα των 
προγραμμάτων σπουδών και τη στρατηγική ανάπτυξής του. 
 
Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας το οποίο αποτελείται από δέκα κριτήρια, καθένα από τα οποία 
αναλύεται σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Η τελική διαμόρφωση του εσωτερικού συστήματος 
διασφάλισης ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και οι διαδικασίες υλοποίησής του 
πρόκειται να καθοριστούν με απόφαση του Συμβουλίου σύμφωνα με τον Ν. 4009/2011. 
 
Το τρίτο κεφάλαιο αφορά τα απογραφικά στοιχεία και τους δείκτες της λειτουργίας των 
κεντρικών υπηρεσιών του Ιδρύματος. Για τη σύνταξη του κεφαλαίου αυτού 
χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία ληφθέντα από τις υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης και τη 
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. 
 
Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά στην καταγραφή των απογραφικών στοιχείων των Τμημάτων. 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση της αξιολόγησης του διδακτικού έργου 
από τους φοιτητές και μια παρουσίαση του ερευνητικού έργου του Ιδρύματος ανά Τμήμα. Για 
τη σύνταξη του κεφαλαίου αυτού χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία ληφθέντα από τις απαντήσεις 
των φοιτητών στα ερωτηματολόγια, στοιχεία από τις Γραμματείες των Τμημάτων, καθώς και 
στοιχεία από τις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης των Τμημάτων. 
 
Το πέμπτο κεφάλαιο δεν συμπληρώθηκε από τη ΜΟΔΙΠ, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη 
το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
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ΑΕΙ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Αριθμός Σχολών: 4 

Συνολικός Αριθμός Τμημάτων: 8 

Συνολικός Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: 13 

Αριθμός προπτυχιακών Φοιτητών: 18.567 

Αριθμός μεταπτυχιακών Φοιτητών: 1.667 

Αριθμός υποψήφιων διδακτόρων: 422 

Πλήθος χωρικών ενοτήτων των ακαδ. εγκαταστάσεων του ΑΕΙ (campuses): 1 
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Iα. ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 

1. Συνολικός αριθμός 
μελών ΔΕΠ 

200 190 176 178 182 

2. Συνολικός αριθμός 
λοιπών διδασκόντων σε 
ισοδύναμο πλήρους 
απασχόλησης (ΠΔ407/80) 

27 45 52 102 108 

2α. Συνολικός αριθμός 
μελών  Ειδικό Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό (ΕΕΠ πρώην 
ΕΕΔΙΠ Ι) 

23 23 23 24 23 

3. Συνολικός αριθμός 
διοικητικών υπαλλήλων 

144 152 154 158 165 

4. Συνολικός αριθμός 
εργαστηριακού και λοιπού 
τεχνικού προσωπικού 

- - - - - 

5. Συνολικός αριθμός 
προπτυχιακών φοιτητών σε 
κανονικά έτη φοίτησης 
(ν+2) όλων των Τμημάτων 
και ετών μέχρι το έτος 
αναφοράς 

9.279 8.443 8.419 8.560 8.465 

6. Προσφερόμενες από το 
Ίδρυμα θέσεις στις 
πανελλαδικές (συνολικός 
αριθμός) 

1.260 1.060 1.085 1.095 1.090 

7. Προτεινόμενες θέσεις 
από το Ίδρυμα 

770 745 705 780 747 

8. Συνολικός αριθμός 
νεοεισερχομένων στο 
Ίδρυμα προπτυχιακών 
φοιτητών (όλων των 
κατηγοριών) για το έτος 
αναφοράς* 

3.342 1.454 1.469 1.645 1.641 

9. Συνολικός αριθμός 
εγγεγραμμένων φοιτητών 
όλων των Τμημάτων και 
ετών μέχρι το έτος 
αναφοράς 

18.567 17.411 17.046 16.942 16.531 

10. Συνολικός αριθμός 
αποφοίτων του Ιδρύματος 
για το έτος αναφοράς 

1.529 1.260 938 1.180 1.025 

11. Προσφερόμενες από το 
Ίδρυμα θέσεις σε ΠΜΣ 
(συνολικός αριθμός) 

540 547 542 520 535 

12. Συνολικός αριθμός 
αιτήσεων για ΠΜΣ 

955 925 922 958 1001 
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Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 
13. Συνολικός αριθμός 
διδακτορικών φοιτητών 

422 379 349 286 253 

14. Συνολικό ύψος 
προϋπολογισμού (€) 

4.437.709,92 5.268.001,97 6.849.387,00 12.424.379,07 12.516.297,73 

15. Συνολικό ύψος 
Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (€) 

463.837,50 614.243,90 561.057,39 530.035,51 1.583.440,81 

16. Συνολικό ύψος 
προϋπολογισμού ΕΛΚΕ (€) 

5.580.400 4.918.500 4.248.300 14.348.187 5.570.100 

17. Σύνολο Ερευνητικών 
και Αναπτυξιακών 
Κονδυλίων (κύκλος 
εργασιών σε ημερολογιακά 
έτη) 

1.398.426,71 3.502.565,59 3.390.175,02 2.567.387,53 2.097.184,94 

18. Ελάχιστος αριθμός 
Τμημάτων ανά Σχολή 

1 - - - - 

19. Ελάχιστος αριθμός 
Τμημάτων ανά χωρική 
ενότητα (campus) 

8 1 1 1 1 

20. Συνολικός αριθμός 
Εργαστηριακό Διδακτικό 
Προσωπικό (ΕΔΙΠ πρώην 
ΕΕΔΙΠ ΙΙ) 

14 8 8 9 9 

21. Συνολικός αριθμός  
Ειδικό Τεχνικό 
Εργαστηριακό Προσωπικό 
(ΕΤΕΠ) 

23 26 26 27 27 

 
1-4: Τα στοιχεία δόθηκαν από τη Διεύθυνση Προσωπικού. O συνολικός αριθμός λοιπών διδασκόντων 
σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης είναι το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος 
των ωρών διδασκαλίας (των λοιπών διδασκόντων) με τις ώρες της πλήρους απασχόλησης, όπως αυτές 
ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. 
 
5, 8, 9, 10: Τα στοιχεία δόθηκαν από το ΚΥΔ (Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων) 
 
6: Στοιχεία από ΦΕΚ  
 
7: Τα στοιχεία δόθηκαν από τη Σύγκλητο. Το Τμήμα ΜΕΤ δεν προτείνει θέσεις. 
 
11-13: Τα στοιχεία δόθηκαν από τις Γραμματείες (Δ)ΠΜΣ 
 
14-15: Τα στοιχεία δόθηκαν από την Οικονομική Διεύθυνση 
 
16-17: Τα στοιχεία δόθηκαν από την Επιτροπή Ερευνών (ΕΛΚΕ) 
 
* Στον συνολικό αριθμό των νεοεισερχομένων στο ίδρυμα για το έτος 2013-2014, συμπεριλαμβάνονται 
και οι 669 ενεργοί φοιτητές του πρώην Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας που συνενώθηκε με το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του 
ιδρύματος, βάσει του σχεδίου «Αθηνά». 
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Ιβ. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
 

Α. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 
Η Ενότητα αυτή περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή, ανάλυση και κριτική αξιολόγηση της διαδικασίας 
εσωτερικής αξιολόγησης που εφαρμόσθηκε στο Ίδρυμα, καθώς και ενδεχόμενες προτάσεις για τη 
βελτίωσή της.  
 
Α.1.  Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Ίδρυμα. 
 
Ποια ήταν η σύνθεση της ΜΟΔΙΠ;  
 
Κατά την περίοδο αναφοράς 2009-2010 έως 2013-2014 η ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
είχε διαχρονικά και αναλυτικά την εξής σύνθεση: 
 
2009-2011 
Πρόεδρος: Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού, Καθηγητής Στυλιανός 
Κατρανίδης 
Μέλη: Καθηγητής Νικόλαος Μαρατζίδης, Καθηγητής Δημήτριος Μιχαήλ, Καθηγητής Θεόδωρος 
Παλυβός    
Ως εκπρόσωπος των φοιτητών ορίστηκε ο φοιτητής Βασίλειος Γεωργιάδης και ως κοινός  
εκπρόσωπος του λοιπού επιστημονικου και διοικητιικού προσωπικού  η κα Δέσποινα Δημητριάδου. 
  
 
2011-2013 
Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου στην υπ. αριθμ. 7/10-2-2011 ως μέλη της ΜΟΔΙΠ 
ορίστηκαν: 
 
Πρόεδρος: Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού, Καθηγητής Χρήστος 
Κωνστατάτος 
Μέλη: Καθηγητής Στυλιανός Κατρανίδης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, Επίκουρος 
Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος, και κατόπιν εκλογής από το σύνολο των υπηρετούντων 
υπαλλήλων ως εκπρόσωπος λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού ορίστηκε ο κ. 
Κωνσταντίνος Ζωντανός.  
Ως εκπρόσωποι των φοιτητών και των μεταπτυχιακών φοιτητών και διδακτόρων αντίστοιχα 
ορίστηκαν ο φοιτητής Γεώργιος Σπάθης και ο υποψήφιος διδάκτορας Βασίλειος Κόνιαρης 
 
2013-Αυγ. 2014 
Τα μέλη της ΜΟΔΙΠ συνέχισαν τη θητεία τους έως την παραίτηση του Προέδρου της ΜΟΔΙΠ 
Καθηγητή Κ. Κωνσταντάτου, λόγω της εκλογής του στο Συμβούλιο του Ιδρύματος, οπότε και 
συγκροτήθηκε νέα ΜΟΔΙΠ με την υπ. αριθ.16/ 22-07-2013 απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος 
ως εξής. 
 
Πρόεδρος: Αναπληρώτρια Πρύτανη Καθηγήτρια Ευγενία Αλεξανδροπούλου 
Μέλη: Καθηγητής Στυλιανός Κατρανίδης, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αικατερίνη Γκοτζαμάνη, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρετή Οκαλίδου, Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Σαμαράς, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λελούδα Στάμου.  
Εκπρόσωπος ΕΕΔΙΠ Ι: Ζωή Κανταρίδου 
Εκπρόσωπος ΕΕΔΙΠ ΙΙ: Θωμάς Κούτσικος 
Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού: Θωμαή Ζία 
Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών και διδακτόρων: Ρεβέκκα Παιδή 
Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών : Νικόλαος Μυριούνης 
  
Τα μέλη της ΜΟΔΙΠ χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας οι οποίες ανέλαβαν τη σύνταξη της έκθεσης 
αυτοαξιολόγησης του Ιδρύματος. Τον Οκτώβριο του 2014, μετά από την εκλογή νέου Πρύτανη και 
τον ορισμό νέου Αναπληρωτή Πρύτανη και ύστερα από έγκριση του Συμβουλίου, ορίστηκε ως 
Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ ο νέος Αναπληρωτής Πρύτανη Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, ο 
οποίος ανέλαβε το έργο της εποπτείας και ολοκλήρωσης της παρούσας έκθεσης.  
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Οκτώβριος 2014 έως σήμερα 
 
Πρόεδρος: Αναπληρωτής Πρύτανη Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 
Μέλη: Καθηγητής Στυλιανός Κατρανίδης, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αικατερίνη Γκοτζαμάνη, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρετή Οκαλίδου, Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Σαμαράς, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λελούδα Στάμου.  
Εκπρόσωπος ΕΕΠ : Ζωή Κανταρίδου 
Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ : Θωμάς Κούτσικος 
 
Η θητεία των εκπροσώπων των προπτυχιακών φοιτητών καθώς και των μεταπτυχιακών φοιτητών και 
υποψήφιων διδακτόρων  έχει λήξει και αναμένεται ο ορισμός νέων εκπροσώπων. 
 
Η εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού Θωμαή Ζία παραιτήθηκε από μέλος της ΜΟΔΙΠ, λόγω 
φόρτου εργασίας. 
 
Διοικητική υποστήριξη / Γραμματέας: 
Το γραφείο ΜΟΔΙΠ είναι στελεχωμένο με την Αθανασία Ξηρογιαννοπούλου, διοικητική υπάλληλο 
ΙΔΑΧ ,από το 2008 έως σήμερα.  
Από 6/10/2014 τοποθετήθηκε στο γραφείο ΜΟΔΙΠ και η διοικητική υπάλληλος ΙΔΑΧ Ιωάννα 
Ντανάση. 
 
 
Με ποιους συνεργάστηκε η ΜΟΔΙΠ για τη διαμόρφωση της Έκθεσης;  
 
Η ΜΟΔΙΠ για τη διαμόρφωση της έκθεσης συνεργάσθηκε με τους Προέδρους Τμημάτων, τα μέλη 
ΟΜΕΑ, τις Κεντρικές Διοικητικές Υπηρεσίες, τις Γραμματείες Τμημάτων, τον ΕΛΚΕ, τα Αυτοτελή 
Τμήματα και Γραφεία και το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων. 
 
Ποιες πηγές και διαδικασίες χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών; 
  
Ως πηγές άντλησης πληροφοριών χρησιμοποιήθηκαν: 
 

• Οι Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων 
• Οι Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων 
• Το Πληροφοριακό Σύστημα της Γραμματείας των Τμημάτων 
• Το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) 
• Τα Τμήματα Σχολών 

 
Το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ κατά το διάστημα συγγραφής της έκθεσης δεν είχε 
ολοκληρωθεί, οπότε δεν ήταν εφικτό να αποτελέσει πηγή άντλησης δεδομένων για τα στοιχεία της 
Έκθεσης. Τα μόνο στοιχεία που αντλήθηκαν από το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ ήταν αυτά 
των απογραφικών μαθημάτων και των ατομικών απογραφικών των διδασκόντων.  
 
Διαδικασίες άντλησης πληροφοριών: 
 
Για την συγγραφή της Έκθεσης αυτοαξιολόγησης του ιδρύματος αφού λάβαμε από την ΑΔΙΠ το 
«πρότυπο σχήμα» (Μάιος 2014), έγινε εμπλουτισμός των πινάκων και διαχωρισμός σε στοιχεία 
διαθέσιμα ή μη στη ΜΟΔΙΠ. Επειδή τα διαθέσιμα στοιχεία από τις Εκθέσεις Εσωτερικής και 
Εξωτερικής Αξιολόγησης είχαν επικαιροποιηθεί έως το 2013, όπου χρειάστηκε, ζητήθηκε 
επικαιροποίηση των στοιχείων έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014. 
 
Για τα μη διαθέσιμα στοιχεία δημιουργήθηκαν νέοι πίνακες με τις απαραίτητες διευκρινήσεις που 
λάβαμε από την ΑΔΙΠ κατόπιν ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας. Σχετικά με τον Πίνακα 
ΙΙΙ, επειδή η διοικητική δομή του ΠΑΜΑΚ είναι πιο σύνθετη από αυτήν που αποτυπώνεται μέσω των 
Πινάκων της ΑΔΙΠ, έγινε προσαρμογή αυτών σύμφωνα με το οργανόγραμμα του Ιδρύματος. Στις 
αμιγώς διοικητικές υπηρεσίες στάλθηκαν οι πίνακες στις Διευθύνσεις/Τμήματα, προκειμένου να 
έχουν πλήρη γνώση και ευθύνη για τα στοιχεία που θα κατέθεταν, καθώς και τη συνολική εποπτεία. Η 
ΜΟΔΙΠ σε πολλές περιπτώσεις θεώρησε πιο ασφαλές να συμπληρωθούν τα στοιχεία της Έκθεσης 
από κεντρικές πηγές (Γραφείο Προσωπικού, Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΕΛΚΕ), οι οποίες 
και αναφέρονται στην Έκθεση σε υποσημειώσεις. Επίσης, για την απάντηση ερωτημάτων που 
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σχετίζονταν με τη Νομοθεσία ερωτήθηκε η Νομική Υπηρεσία. 
 
Αποστάλθηκαν ηλεκτρονικά οι πίνακες σε όλα τα Τμήματα, τις Υπηρεσίες, τις ΟΜΕΑ και τους 
Προέδρους των Τμημάτων, για να συμπληρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία. Οι απαντήσεις ελέγχονταν 
από την γραμματεία της ΜΟΔΙΠ, ως προς την πληρότητα και ορθότητα και επιστρεφόταν στα 
Τμήματα αν χρειάζονταν διορθώσεις ή αν υπήρχαν νέες διευκρινήσεις από την ΑΔΙΠ για τις ενέργειές 
τους. 
 
Η τελική επεξεργασία (γλώσσα, μορφοποίηση, ομογενοποίηση) έγινε από τη γραμματέα της ΜΟΔΙΠ. 
Όπου χρειάστηκαν διορθώσεις ενημερώθηκαν οι εμπλεκόμενοι και στάλθηκαν (εκ νέου) τα στοιχεία 
από τη ΜΟΔΙΠ προς τα αρμόδια Τμήματα. 
 
Πώς και σε ποιά έκταση συζητήθηκε η έκθεση στα όργανα του Ιδρύματος; 
 
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Νομοθεσία η Έκθεση, αφού εγκρίθηκε από τη ΜΟΔΙΠ, τέθηκε 
προς συζήτηση στη Σύγκλητο του ΠΑΜΑΚ και διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο του Ιδρύματος, 
προκειμένου - λόγω αρμοδιότητας - να την προωθήσει στην ΑΔΙΠ. 
 
Α.2.  Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη 
διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. 
 
Θετικά στοιχεία 
 

1. Τα θετικά στοιχεία της διαδικασίας της εσωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος είναι η 
άριστη συνεργασία όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και των 
Υπηρεσιών του με τη ΜΟΔΙΠ. Αναδείχθηκε επίσης η προσπάθεια που καταβάλλεται, τόσο 
από το διοικητικό όσο και από το εκπαιδευτικό προσωπικό να ανταποκριθεί στις συνεχείς 
και αυξανόμενες απαιτήσεις. 

 
2. Οι Υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν στο σύνολο τους στην εκ νέου απαίτηση της ΜΟΔΙΠ για 

συμπλήρωση στοιχείων, καθώς το πρότυπο της έκθεσης ζητούσε σε πολλά σημεία νέα 
στοιχεία σε σχέση με αυτά που συμπληρώνουν τα Τμήματα και οι Υπηρεσίες στις ετήσιες 
εκθέσεις και τις εκθέσεις διετίας του ιδρύματος, αντίστοιχα. 

 
3. Η συμπλήρωση της παρούσας Έκθεσης αυτοαξιολόγησης θεωρούμε ότι συνέβαλε στην 

αυτογνωσία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στην ανάδειξη τόσο των θετικών όσο και 
των αρνητικών σημείων. 

 
Δυσκολίες 
 

1. Ο χρόνος συγγραφής της έκθεσης ήταν πολύ μικρός. Θα έπρεπε τα χρονικά περιθώρια 
κατάθεσής της να είναι μεγαλύτερα, για την πρώτη έστω εφαρμογή της, ώστε να μπορέσουν 
να συζητηθούν εκτενέστερα τα ζητούμενα.  

 
2. Ζητήθηκαν στοιχεία διαφορετικά από εκείνα που ζητούνταν μέχρι τώρα από τα Τμήματα, με 

αποτέλεσμα την πρόσθετη επιβάρυνση για τη ΜΟΔΙΠ και πολλαπλά ερωτήματα στην ΑΔΙΠ, 
ώστε να δοθούν οι κατάλληλες διευκρινήσεις στους εμπλεκόμενους. 

 
3. Στην άντληση δεδομένων χρειάστηκε να συλλεχθούν στοιχεία από πολλές και διαφορετικές 

πηγές με κόστος το μεγάλο χρόνο αναμονής. Σε πολλές περιπτώσεις διατυπώθηκε η έντονη 
δυσαρέσκεια του προσωπικού για την ανάγκη επανειλημμένης κατάθεσης στοιχείων σε 
ασφυκτικές προθεσμίες στη ΜΟΔΙΠ. 

 
4. Αναδείχτηκε η έλλειψη προσωπικού στη διοικητική υποστήριξη του Γραφείου της ΜΟΔΙΠ 

και διαπιστώθηκε η ανάγκη αναβάθμισης σε Τμήμα, το οποίο  προβλέφθηκε και στο σχέδιο 
του Οργανισμού του Ιδρύματος.  

 
 
Α.3.  Προτάσεις του Ιδρύματος για τη βελτίωση της διαδικασίας. 
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1. Να δοθούν από την ΑΔΙΠ συγκεκριμένες οδηγίες για τα απαιτούμενα στοιχεία και να 
παραμετροποιηθούν κατάλληλα όλα τα πληροφοριακά συστήματα των ΜΟΔΙΠ των 
Ιδρυμάτων, ώστε η ΑΔΙΠ να μπορεί να αντλεί απευθείας τα ποσοτικά στοιχεία για όλα 
τα Ιδρύματα. 

2. Να δημιουργηθεί από την ΑΔΙΠ ένα συνοπτικό πρότυπο Έκθεσης Απολογισμού του 
Ιδρύματος όπου το κάθε Ίδρυμα θα καταθέτει μόνο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει 
καθώς και τις προτάσεις βελτίωσης, Τα ποσοτικά στοιχεία να αντλούνται απευθείας από 
την ΑΔΙΠ. 

3. Να μην ζητείται να καταγράφονται διαδικασίες οι οποίες ορίζονται από την κείμενη 
νομοθεσία. 

4. Να δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες για την επικείμενη δημιουργία του Εσωτερικού 
Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ώστε να υπάρχει μια ομοιογένεια μεταξύ των 
Ιδρυμάτων αλλά ταυτόχρονα να επιτραπεί στα Ιδρύματα να το διαμορφώσουν ανάλογα 
με τις δυνατότητες, τις ιδιαιτερότητες και τις επιμέρους ανάγκες τους. 
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Β. Παρουσίαση του Ιδρύματος 
Η Ενότητα αυτή παρουσιάζει συνοπτικά το Ίδρυμα και τις κύριες παραμέτρους λειτουργίας του. 
 

Β.1.  Γεωγραφική θέση του Ιδρύματος (αναφέρονται όλες οι θέσεις με τις αντίστοιχες 
εγκαταστάσεις και ακαδ. ενότητες του Ιδρύματος). 

 
Το κτιριακό συγκρότημα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στην Θεσσαλονίκη, είναι ιδιόκτητο, 
βρίσκεται χωροθετημένο σε οικόπεδο επιφάνειας 11.642,89m2 επί της Εγνατίας οδού (Δ/νση: Εγνατία 
156, γεωγραφικό μήκος: 28ο,31', γεωγραφικό πλάτος: 40ο,31'). Η αρχιτεκτονική μελέτη των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου είναι αποτέλεσμα Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού. Η 
συνολική δομήσιμη επιφάνεια του κτιριακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου είναι 29.273,02m2 (υπ’ 
αριθμ. 126/1985-οικοδομική άδεια: 29.000 m2, υπ’ αριθμ. 916/2005- οικοδομική άδεια: 273,02m2) με 
σύστημα δόμησης πανταχόθεν ελεύθερο. Το έτος περάτωσης της κατασκευής του βασικού κτιριακού 
συγκροτήματος (29.000 m2) είναι το 1995. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του, έχουν ανεγερθεί με 
συμβατική κατασκευή δηλαδή με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, στοιχεία πλήρωσης από 
οπτοπλινθοδομή και εξωτερικό κέλυφός από τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος. Η αρχιτεκτονική του 
χαρακτηρίζεται από τη διάσπασή του σε 4 όγκους, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους στο επίπεδο του 
ισογείου και στον ημιώροφο.  
 
Ο μεγάλος άξονας του κτιρίου έχει προσανατολισμό Βορρά-Νότου και υπάρχει άπλετος φυσικός 
φωτισμός σε όλα τα κτίρια, λόγω των μεγάλων ανοιγμάτων. Η μέση ηλικία του κτιριακού συγκροτήματος 
του Πανεπιστημίου είναι 23 έτη. 
 
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διαθέτει 1 αίθουσα τελετών, 13 αμφιθέατρα διδασκαλίας, 16 αίθουσες 
διδασκαλίας, 1 αίθουσα συνεδρίων και 1 αίθουσα τηλεδιάσκεψης. Το συνολικό εμβαδόν των χώρων 
διδασκαλίας του Πανεπιστημίου είναι 3.824,46m2. Εκτός από την κεντρική αίθουσα Η/Υ του ΚΥΔ (90 
ατόμων) σε κάθε ακαδημαϊκό τμήμα υπάρχει τουλάχιστον ένα εργαστήριο - αίθουσα Η/Υ που 
χρησιμοποιείται για τις ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες εργαστηριακών μαθημάτων του εκάστοτε 
Τμήματος και παράλληλα χρησιμοποιείται και από τους φοιτητές του Τμήματος. Συνολικά, το 
Πανεπιστήμιο, διαθέτει 52 εργαστήρια (συνολικού εμβαδού 2.798,62m2) που υποστηρίζουν την 
λειτουργία των ακαδημαϊκών τμημάτων του Πανεπιστημίου. 
Η επιφάνεια των γραφειακών χώρων για τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (πλην των 
διοικητικών υπηρεσιών) είναι 5.388,00m2 ενώ η αντίστοιχη για τις διοικητικές υπηρεσίες είναι 
2.617,85m2 (συνολικό εμβαδό). 
 
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη, που είναι χωροθετημένη στον ημιώροφο του Πανεπιστημίου είναι συνολικής 
επιφάνειας 1850m2 και διαθέτει περίπου σε 80.000 τόμους βιβλίων, 18.000 δεμένους τόμους περιοδικών 
και 5.000 τεκμήρια οπτικοακουστικού υλικού. Επίσης, διαθέτει 2 βιβλιοστάσια ελεύθερης πρόσβασης με 
αντίστοιχα αναγνωστήρια που προσφέρουν περίπου 350 θέσεις ανάγνωσης, ενώ υπάρχει ειδικά 
διαμορφωμένος χώρος για χρήση των οπτικοακουστικών μέσων, ο οποίος διαθέτει τηλεοράσεις με 
ενσωματωμένο Video, ηχοσύνολα και Η/Υ με δυνατότητες πολυμεσικών εφαρμογών. 
 
 
Β.2.  Ιστορικό της εξέλιξης του Ιδρύματος όλες οι θέσεις με τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις και 
ακαδ. ενότητες του Ιδρύματος). 
 
Η ‘‘Eν Θεσσαλονίκη Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών’’ ιδρύθηκε το 1948 αλλά δέχθηκε τους 
πρώτους φοιτητές της το ακαδημαϊκό έτος 1957-58. Το 1958 αναβαθμίστηκε σε Ίδρυμα Ανώτατης 
Εκπαίδευσης και μετονομάσθηκε σε ‘‘Ανωτάτη Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών Θεσσαλονίκης’’. Στη 
συνέχεια, το 1966 μετονομάσθηκε σε "Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης", ενώ το 1985 έγινε η 
κατάτμησή της σε δύο Τμήματα, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το 1990, ένα έτος ορόσημο στην ιστορία της, η ΑΒΣΘ αναβαθμίστηκε και 
μετονομάσθηκε σε ‘‘Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών’’. Ταυτόχρονα, 
ιδρύθηκαν τρία νέα Τμήματα, το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών, Οικονομικών και Πολιτικών 
Σπουδών, το οποίο από το 2008 μετονομάσθηκε σε Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, το Τμήμα 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. 
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αναπτύχθηκε περαιτέρω το 1993 όταν ιδρύθηκε το Τμήμα Εκπαιδευτικής 
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και Κοινωνικής Πολιτικής, το οποίο δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του τον Σεπτέμβριο του 1997. Η 
ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συνεχίστηκε το 1996, όταν ιδρύθηκαν το Τμήμα Βαλκανικών, 
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, τα οποία δέχτηκαν 
τους πρώτους φοιτητές τους τον Σεπτέμβριο του 1998. Τέλος, το 2004 ιδρύθηκαν το Τμήμα Μάρκετινγκ 
και Διοίκησης Λειτουργιών με έδρα την Έδεσσα και το Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας με έδρα τη 
Νάουσα, τα οποία δέχτηκαν τους πρώτους φοιτητές τους τον Σεπτέμβριο του 2004. 
 
Η πλέον πρόσφατη μεταβολή στην ονομασία και τη δομή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έγινε στις 
αρχές Ιουνίου 2013 στα πλαίσια του ‘‘Σχεδίου Αθηνά’’. Το Ίδρυμα μετονομάσθηκε επίσημα σε 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών απορροφήθηκε από το 
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και έγινε κατεύθυνση, το Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας 
απορροφήθηκε από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και έγινε κατεύθυνση, ενώ το Τμήμα 
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών απορρόφησε το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που είχε έδρα τη Φλώρινα.  
 
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι το δεύτερο και "νεότερο" Πανεπιστήμιο της πόλης της 
Θεσσαλονίκης, ειδικευμένο στις διοικητικές, οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. Κατά τη διάρκεια 
του ακαδημαϊκού έτους 2007-8, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας γιόρτασε τα 50 χρόνια λειτουργίας του ως 
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι, είναι το πρώτο 
ελληνικό Πανεπιστήμιο που πιστοποιήθηκε ως φιλικό προς το περιβάλλον (EMAS) και το πρώτο στην 
Ευρώπη που ανακηρύχθηκε φίλος των Ηνωμένων Εθνών (Friend of the United Nations). Σήμερα, το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει περίπου 10.000 ενεργούς φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και 
υποψήφιους διδάκτορες), με έμφαση στις διοικητικές, οικονομικές και κοινωνικο-πολιτικές επιστήμες. 
 

Β.2.1. Στελέχωση του Ιδρύματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την 
τελευταία πενταετία.  
 
Στελέχωση του Ιδρύματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία 
πενταετία παρουσιάζεται στο Γενικό Πίνακα Ια. 
 

Β.2.2. Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, 
διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία.  
 
Ο αριθμός των φοιτητών του Ιδρύματος κατά την τελευταία πενταετία συνεχίζει να αυξάνεται. Το 
ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών ανέρχεται 
σε 18.567 εκ των οποίων οι 9.279 φοιτητές σε κανονικά έτη φοίτησης (v+2) έτη φοίτησης. Ο αριθμός των 
μεταπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος ανέρχεται σε 1.667 ενώ των υποψηφίων διδακτόρων σε 422. 
 
Πίνακας Ι. Ποσοστό φοιτητών επί των εισαγομένων που ΔΕΝ ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους σε ν+2 

χρόνια 
 

 

Τμήμα Σπουδών 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-2010 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 44,69% 53,78% 57,10% 49,68% 48,38% 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 30,38% 40,12% 44,78% 43,16% 34,48% 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 51,85% 57,65% 54,82% 51,04% 54,19% 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 43,85% 60,11% 67,11% 38,82% 35,93% 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 8,72% 19,14% 25,00% 18,40% 26,42% 

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 32,84% 48,28% 48,08% 50,00% 56,82% 

Οικονομικών Επιστημών 46,39% 52,65% 61,02% 45,54% 52,57% 

Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατ. Σπουδών 61,36% 53,92% 70,00% 65,38% 52,78% 

Σύνολο Πανεπιστημίου 38,58% 50,06% 55,46% 45,08% 45,00% 
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Σύμφωνα με το κριτήριο του ποσοστού των φοιτητών που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στα 6 χρόνια 
(ν+2), η διαχρονική τάση που παρουσιάζεται δεν είναι απόλυτα σαφής (βλ. πίνακα Ι). Υπάρχει μια 
αδιαμφισβήτητη επιδείνωση, με την έννοια της μείωσης των επιδόσεων, στα ακαδημαϊκά έτη 2011-2012 
και 2012-2013 σε σύγκριση με το αμέσως δυο προηγούμενα έτη (2009-2010 και 2010-2011), τα οποία, 
παρουσιάζουν μεταξύ τους μεγάλη ομοιότητα. Ωστόσο, το τελευταίο έτος (2013-2014) σημειώνεται 
εντυπωσιακή βελτίωση των επιδόσεων καθώς η συγκεκριμένη χρονιά, με τη μοναδική εξαίρεση του 
Τμήματος ΒΣΑΣ, αποτελεί την καλύτερη επίδοση για όλα τα Τμήματα μέσα στην περίοδο που μελετάμε. 
Αυτό αφήνει περιθώρια για μια πιο αισιόδοξη ερμηνεία με την έννοια ότι η συγκεκριμένη χρονιά μπορεί 
να αποτελεί την αφετηρία μιας διαφορετικής συμπεριφοράς για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. Σε ότι αφορά στις συγκριτικές επιδόσεις μεταξύ των Τμημάτων η εικόνα, εντός του 
ευρύτερου πλαισίου που περιγράψαμε παραπάνω, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη διαφοροποίηση σε σχέση με 
το παρελθόν.  
 
 
 
Β.3.  Αποστολή και στόχοι του Ιδρύματος 

Β.3.1. Ποια είναι η αποστολή και οι στόχοι του Ιδρύματος; 
 
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με τον μέχρι πρότινος υπότιτλό του «Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών» από την ίδρυσή του το 1990 ως μετεξέλιξη της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής 
Θεσσαλονίκης, κατέκτησε επάξια τη φήμη ενός «μικρού-μεσαίου» σε μέγεθος, όμως ευέλικτου και 
δυναμικού Ιδρύματος, στον τομέα της διδασκαλίας στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, της 
έρευνας αρχικά στους τομείς των οικονομικών και στη συνέχεια των ευρύτερων κοινωνικών επιστημών 
και στον τομέα της σύνδεσης με τους παραγωγικούς φορείς, είτε με εκπαιδευτικά προγράμματα, είτε σε 
αναπτυξιακές συνεργασίες, τα τελευταία 23 χρόνια. Μέσα από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 
ανέπτυξε, επηρέασε τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων και οικογενειών της περιοχής, κάτι που οραματίζεται να 
συνεχίσει να το κάνει και τις επόμενες δεκαετίες μέσα από τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται μετά 
την ανασυγκρότηση του ακαδημαϊκού χάρτη, το νέο θεσμικό πλαίσιο και τις συνθήκες που έχουν 
δημιουργηθεί.  
Με βάση τις νέες αυτές συνθήκες, το Πανεπιστήμιο μετονομάζεται σε «Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» και 
καλείται πλέον να καλλιεργήσει, μέσα από τις διαμορφωθείσες Σχολές του, εκείνα τα γνωστικά 
αντικείμενα στα οποία έχει συγκριτικό πλεονέκτημα και τα οποία θα μεταδώσουν ακόμη πιο έντονα 
στους νέους της περιοχής, σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς, τις απαιτούμενες ακαδημαϊκές 
γνώσεις και τα εφόδια για την προσωπική, κοινωνική και συλλογική οικονομική ανάπτυξη.  
 
Όλα τα παραπάνω, οδηγούν στην έκφραση του οράματος και της αποστολής του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας: Επιμονή και αποφασιστικότητα για τη συνεχή αναζήτηση και εφαρμογή μεθόδων και 
συνθηκών εκπαίδευσης, έρευνας και παραγωγής γνώσης που μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε ένα 
ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον και να δίνουν την ευκαιρία στα άτομα και στις συλλογικές 
οντότητες να βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής για όλους.  

Ειδικότερα, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας επιδιώκει να συνεχίσει την ανάπτυξή του ως ένα μεσαίου 
μεγέθους ίδρυμα δίνοντας κυρίως έμφαση σε αντικείμενα στα οποία πλεονεκτεί και εστιάζοντας στην 
ποιότητα της έρευνας και της διδασκαλίας, στην εξωστρέφεια, στην περαιτέρω εγκαθίδρυσή του στην 
περιοχή ως ένα πανεπιστήμιο που επιδιώκει την αριστεία, αναπτυσσόμενο όχι μόνο κατά μέγεθος και 
όγκο αλλά και κατά αντικείμενο, διεθνή αναγνώριση και στοχευμένη ερευνητική δραστηριότητα. Το 
βασικό του πλεονέκτημα προς την κατεύθυνση αυτή ήταν και παραμένει η ευελιξία τόσο σε επίπεδο 
διοικητικής δομής, όσο και σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών και ακαδημαϊκής σύνθεσης.  

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας επιδιώκει τη συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ κοινωνίας, ακαδημαϊκών και 
εκπαιδευομένων και το όραμά μας αυτό υλοποιείται με αφοσίωση από τα στελέχη μας (ακαδημαϊκό, 
ειδικό διδακτικό και διοικητικό προσωπικό) και μεταφέρεται στην κοινωνία από τους αποφοίτους μας, 
που στελεχώνουν επιχειρήσεις και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, σε τομείς της οικονομίας και της 
διοίκησης, της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας και της τέχνης.  
 
Στο πλαίσιο του οράματος και της αποστολής του Πανεπιστημίου διατυπώνονται προτάσεις στόχων και 
στρατηγικών που εντάσσονται σε ένα προκαταρκτικό σχέδιο ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
την επόμενη δεκαετία. Η πλήρης αποτύπωση του οράματος, της ταυτότητας και της αποστολής του  
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Ιδρύματος αποτελεί αντικείμενο διεργασιών που θα ολοκληρωθούν στο πλαίσιο της εκπόνησης του 
Οργανισμού και του Κανονισμού του Ιδρύματος. 
  
Στη συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση μεσο-μακροπρόθεσμων στόχων που εντάσσονται αρμονικά στο 
γενικό πλαίσιο που τίθεται στο όραμα και την αποστολή του Ιδρύματος.  
 

1. Η βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης, τόσο σε υλικοτεχνικές υποδομές, όσο και κυρίως στο 
επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης κάτι που είναι συνδεδεμένο με την ακαδημαϊκή αριστεία 
και τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με τους παραγωγικούς φορείς. Διορθωτικές δράσεις με βάση 
τα πορίσματα των εκθέσεων ΟΜΕΑ, ΜΟΔΙΠ, εξωτερικών αξιολογήσεων και ανάδειξη της 
ΜΟΔΙΠ σε βασικό όργανο υλοποίησης των στρατηγικών βελτίωσης της αποδοτικότητας του 
Ιδρύματος.  

2. Η υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών 
του πανεπιστημίου, η επιδίωξη της αναβάθμισης της ποιότητας των προγραμμάτων εκπαίδευσης 
με στόχευση στην πιστοποίηση των μεταπτυχιακών και προπτυχιακών σπουδών. Ταυτόχρονα, η 
προώθηση διεπιστημονικών και ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών, κατ' αρχάς σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο. 

3. Ο συντονισμός κανονισμών, οι ενιαίες διαδικασίες εισαγωγής και αποφοίτησης φοιτητών σε 
μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, η ενίσχυση του ελέγχου της ποιότητας των αποφοίτων. 

4. Η ενίσχυση της εξωστρέφειας στους άξονες της ακαδημαϊκής (ερευνητικής) και εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας. Η επιδίωξη συνεργασιών μέσω των Σχολών και η δικτύωση με ιδρύματα της 
περιοχής αλλά και της Ευρώπης και άλλων περιοχών ώστε να βελτιωθεί η κινητικότητα φοιτητών 
και διδασκόντων. Η στοχευμένη προκήρυξη υποτροφιών της βασικής έρευνας και ο περιοδικός 
καθορισμός ερευνητικών προτεραιοτήτων. Χρησιμοποιώντας τους υπάρχοντες πόρους και 
αναζητώντας συνεργασίες με άλλα ιδρύματα πρωτοπόρα στην περιοχή και στον ευρύτερο 
Ευρωπαϊκό χώρο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας θα επιδιώξει να είναι μέρος της διαδικασίας 
μάθησης και έρευνας που θα διαμορφώσει το νέο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό 
περιβάλλον.  

5. Περαιτέρω άνοιγμα του πανεπιστημίου στις συνεργασίες με επιχειρηματικούς φορείς και τοπικούς 
παράγοντες της οικονομίας, κάτι που θα βελτιώσει τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές 
προοπτικές των αποφοίτων και θα ενισχύσει την πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της διασύνδεσης 
σπουδών με την εφαρμογή στην πράξη. 

6. Η συστηματική αναζήτηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης στα πλαίσια της αμοιβαιότητας 
και του σεβασμού των αξιών μας. Oι παραδοσιακές πηγές άντλησης πόρων (τακτικός 
προϋπολογισμός, δημόσιες επενδύσεις) με δυσκολία καλύπτουν τη λειτουργία του ιδρύματος. 
Απαιτείται η διατύπωση στρατηγικής για άντληση πόρων από άλλες πηγές όπως: (α) Παροχή 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών (μεταπτυχιακές σπουδές, σύντομες σπουδές ειδίκευσης, θερινά σχολεία, 
πιστοποίηση δεξιοτήτων κλπ.), (β) συμμετοχή σε αναπτυξιακά προγράμματα ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών ταμείων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, (γ) Συμμετοχή σε ανταγωνιστικά 
ερευνητικά προγράμματα (εθνικά και ευρωπαϊκά), (δ) παροχή μελετητικών και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

7. Η ενίσχυση της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της αριστείας σε όλες τις δραστηριότητες του 
ιδρύματος. 

 
Β.3.2. Αναφέρατε την προτεραιότητα των στόχων σας στις πιο κάτω κατηγορίες: 
- Θεωρητική Κατάρτιση 
- Τεχνολογική Κατάρτιση 
- Αριστεία στην Έρευνα  
- Αριστεία στην Εκπαίδευση 
- Μεταπτυχιακές Σπουδές 
- Εξωστρέφεια και Διεθνοποίηση 
- Συμβολή στην Περιφερειακή Ανάπτυξη 
 
Οι προτεραιότητες των στόχων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στις αναφερόμενες θεματικές κατηγορίες 
είναι οι ακόλουθες : 
  
1. Θεωρητική Κατάρτιση 
 
Υψηλής προτεραιότητας στόχοι : 
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Τακτική αναθεώρηση των προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, με βάση τις εξελίξεις στην επιστήμη 

και την τεχνολογία και τις απαιτήσεις της οικονομίας και της κοινωνίας 

 
Μεσαίας προτεραιότητας στόχοι : 
 
Βελτίωση των συνθηκών σπουδών σε υλικοτεχνικές υποδομές  

 
2. Τεχνολογική Κατάρτιση 
 
Υψηλής προτεραιότητας στόχοι : 
 
Εξασφάλιση της απαιτούμενης υποδομής και μέσων για την εφαρμογή σε ακαδημαϊκό περιβάλλον της 

πλέον επίκαιρης μεθοδολογίας και τεχνολογίας για τα προγράμματα σπουδών όλων των Τμημάτων   

Μεσαίας προτεραιότητας στόχοι : 
 
Ενίσχυση του θεσμού της πρακτικής άσκησης, στην προοπτική της διασύνδεσης των σπουδών με την 

εφαρμογή τους στην πράξη 

 
3. Αριστεία στην Έρευνα  
 
Υψηλής προτεραιότητας στόχοι : 
 
• Κατάρτιση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη της έρευνας στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

• Αύξηση κατά 20% των δεικτών ερευνητικής δραστηριότητας σε όλα τα Τμήματα εντός τριετίας 

• Αύξηση των δεικτών συμμετοχής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε υποβολές και εγκρίσεις 

εθνικών και ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων 

• Διεθνείς διακρίσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας  

Μεσαίας προτεραιότητας στόχοι : 
 
• Εφαρμογή κινήτρων για συμμετοχή των φοιτητών στις ερευνητικές δραστηριότητες  

• Προκήρυξη υποτροφιών βασικής έρευνας σε στοχευμένες θεματικές περιοχές προτεραιότητας 

 
4. Αριστεία στην Εκπαίδευση 
 
Υψηλής προτεραιότητας στόχοι : 
 
• Διορθωτικές παρεμβάσεις στα προγράμματα σπουδών, με βάση τα πορίσματα των εκθέσεων ΟΜΕΑ, 

ΜΟΔΙΠ και εξωτερικών αξιολογήσεων  

• Αναβάθμιση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, με στόχευση στην πιστοποίηση των 

μεταπτυχιακών και προπτυχιακών σπουδών 

 
Μεσαίας προτεραιότητας στόχοι : 
 
Ανάδειξη της ΜΟΔΙΠ σε βασικό όργανο υλοποίησης των στρατηγικών βελτίωσης της ποιότητας και της 

αποδοτικότητας του Ιδρύματος.  
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5. Μεταπτυχιακές Σπουδές 
Υψηλής προτεραιότητας στόχοι : 
 
Υποστήριξη των υπαρχόντων και περαιτέρω ανάπτυξη προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών 

σπουδών 

Μεσαίας προτεραιότητας στόχοι : 
 
Ενιαίες διαδικασίες εισαγωγής και αποφοίτησης φοιτητών σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο 

 
6. Εξωστρέφεια και Διεθνοποίηση 
 
Υψηλής προτεραιότητας στόχοι : 
 
• Δικτύωση και στρατηγικές συνεργασίες με ιδρύματα της χώρας αλλά και της Ευρώπης και άλλων 

περιοχών, τόσο σε ιδρυματικό επίπεδο, όσο και μέσω των Σχολών και των Τμημάτων, ώστε να 

βελτιωθούν οι ερευνητικές και εκπαιδευτικές επιδόσεις, η προβολή και η αναγνωρισιμότητα του 

Ιδρύματος, καθώς και η κινητικότητα φοιτητών και διδασκόντων 

• Προώθηση διεπιστημονικών και ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών, κατ' αρχάς σε μεταπτυχιακό 

επίπεδο 

• Σχεδιασμός και προώθηση λειτουργίας παραρτημάτων του Πανεπιστημίου σε γειτονικές χώρες  

 
Μεσαίας προτεραιότητας στόχοι : 
 
Αποτελεσματική λειτουργία και ανάπτυξη των νέων δομών και υπηρεσιών του Ιδρύματος (ΔΑΣΤΑ, 

Γραφείο Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση και Μονάδα Καινοτομίας Έρευνας). 

 
 
7. Συμβολή στην Περιφερειακή Ανάπτυξη 
 
Υψηλής προτεραιότητας στόχοι : 
 
• Διεύρυνση των  στρατηγικών συνεργασιών του Πανεπιστημίου με επιχειρηματικούς φορείς και 

παράγοντες της οικονομίας, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 

• Συμμετοχή σε μόνιμους ή ad hoc φορείς, σχήματα και δραστηριότητες, που προάγουν τη συνεργασία 

ακαδημαϊκής κοινότητας, επιχειρηματικής κοινότητας, κεντρικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης με 

στόχο την ανάπτυξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 

 
Μεσαίας προτεραιότητας στόχοι : 
 
Ανάπτυξη συνεργασιών με κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς για την αξιοποίηση και ενδυνάμωση 

του εκπαιδευτικού – ερευνητικού ρόλου των Τμημάτων και της προβολής και απήχησής τους στην 

κοινωνία.  

 
 

Β.3.3. Με ποιο τρόπο οι στρατηγικοί στόχοι του ιδρύματος αναλύονται σε επιμέρους στόχους για τις 
ακαδημαϊκές μονάδες του (Σχολές και Τμήματα); 
 
Οι στρατηγικοί στόχοι του Ιδρύματος θα εξειδικευτούν σε επιμέρους στόχους για τις ακαδημαϊκές 
μονάδες του (Σχολές και Τμήματα) στο επόμενο χρονικό διάστημα κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης του 
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συνολικού καταστατικού πλαισίου λειτουργίας του Ιδρύματος (Οργανισμός, Κανονισμός και αντίστοιχα 
κείμενα, που θα αφορούν στη λειτουργία των Σχολών και Τμημάτων) και του τετραετούς 
προγραμματισμού των Τμημάτων. Να σημειωθεί ότι οι Σχολές ως ακαδημαϊκές μονάδες είναι πρόσφατη 
εξέλιξη για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ιδρύθηκαν και λειτουργούν σε εφαρμογή του ν. 4009/2011).  
Στη συνέχεια παρατίθεται μία σύνοψη των μόνιμων στόχων που έχουν θέσει όλα τα Τμήματα, όπως 
καταγράφονται στις αντίστοιχες εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης : 

 Τακτική προσαρμογή του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών 

 Διαρκής διαμόρφωση του προγράμματος μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών 

 Προσέλκυση μελών ΔΕΠ με διεθνώς αναγνωρισμένες ερευνητικές επιδόσεις 

 Βελτίωση της αναγνωρισιμότητας και ελκυστικότητας του Τμήματος και της ποιότητας των 
υποψηφίων φοιτητών που επιλέγουν το αντίστοιχο Τμήμα 

 Βελτίωση της αναλογίας φοιτητών προς μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ. 

 Επάρκεια ποσοτική και ποιοτική των απαιτούμενων υποδομών και εξειδικευμένων «εργαλείων» 
ανά Τμήμα για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της έρευνας. 

 

Β.3.4. Με ποιους τρόπους προσπαθεί το Ίδρυμα να επιτύχει τους στόχους του ακόμη και αν 
παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή; Αναφέρατε τους παράγοντες 
αυτούς. 
 

Για την υποστήριξη και υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
αναπτύσσει μια σειρά δράσεων ιεραρχημένων, σε χρονική συσχέτιση μεταξύ τους και με σαφή στόχο για 
καθεμία από αυτές.  

Ο κατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει τις σημαντικότερες από αυτές.  

 Βελτιστοποίηση κρίσιμων εκπαιδευτικών και διοικητικών διαδικασιών που προσθέτουν αξία 
στις προσφερόμενες από το Ίδρυμα υπηρεσίες 

 Ηλεκτρονική διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων του Ιδρύματος και διασφάλιση της 
διαλειτουργικότητας  

 Τακτική αξιολόγηση των ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων του Ιδρύματος και κατάρτιση 
Σχεδίων Διασφάλισης Ποιότητας για όλες τις διοικητικές υπηρεσίες του σε τακτό χρονικό 
διάστημα 

 Τακτική αναθεώρηση των προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, με βάση τις εξελίξεις στην 
επιστήμη και την τεχνολογία και τις απαιτήσεις της οικονομίας και της κοινωνίας 

 Δημιουργία συστήματος κοστολόγησης λειτουργιών και υπηρεσιών και κατάρτισης/ 
παρακολούθησης προϋπολογισμού 

 Ανάπτυξη στρατηγικής και σχεδιασμός μέτρων για τον περιορισμό της ενεργειακής 
κατανάλωσης των υποδομών του ιδρύματος  

 Δημιουργία στο Ίδρυμα Σχολής Δια Βίου Μάθησης (σεμινάρια, θερινά σχολεία, ΚΕΚ), 
αξιολόγηση των υπαρχόντων μεταπτυχιακών προγραμμάτων και ανάπτυξη νέων που να 
ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς.  

 Διατήρηση, ανάπτυξη και αποτελεσματική λειτουργία των νέων δομών και υπηρεσιών του 
Ιδρύματος (ΔΑΣΤΑ, Γραφείο Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση και Μονάδα Καινοτομίας 
Έρευνας). Υποστήριξή τους με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και τα απαραίτητα μέσα.  

 Αξιοποίηση του ΕΛΚΕ, ως αναπτυξιακού εργαλείου σε ερευνητικό και οικονομικό επίπεδο. 
 
Παράγοντες που δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια ανάπτυξης του Ιδρύματος είναι : 
1. Η δραστική μείωση της κρατικής χρηματοδότησης που μπορεί να οδηγήσει σε πάγωμα προσλήψεων, 

οριζόντια μέτρα απολύσεων, μετακινήσεις υπαλλήλων σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, απαξίωση της 
υπάρχουσας κτηριακής υποδομής και του εξοπλισμού. 

2. Η απουσία πιστώσεων για την προκήρυξη νέων θέσεων μελών ΔΕΠ με αποτέλεσμα την γήρανση του 
μέσου όρου ηλικίας των διδασκόντων των Τμημάτων. 
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3. Η αδυναμία προσέλκυσης χρηματοδότησης από μη κρατικές πηγές, με αποτέλεσμα τη μείωση της 
ποιότητας και τη συρρίκνωση των προσφερομένων υπηρεσιών.  

4. Η αύξηση του ανταγωνισμού στα μεταπτυχιακά προγράμματα και προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης 
που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από άλλα ΑΕΙ. 

5. Η αύξηση του ανταγωνισμού σε επίπεδο προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και προγραμμάτων δια βίου 
εκπαίδευσης από μη πανεπιστημιακούς φορείς (Κολλέγια, Επιμελητήρια, κτλ)  

6. Οι ανισορροπίες στην παραγωγή ερευνητικού έργου μεταξύ τμημάτων – έλλειψη διατμηματικής 
επιστημονικής συνεργασίας στην έρευνα (δημοσιεύσεις – ερευνητικά έργα) 

7. Η έλλειψη τυποποίησης διεργασιών στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου – Αδυναμία 
εκπαίδευσης του διοικητικού προσωπικού σε νέα συστήματα οργάνωσης  

8. Η αδυναμία συντονισμού για την ανάπτυξη νέων και την αναβάθμιση παλαιών συνεργασιών με 
Πανεπιστήμια και επιχειρηματικούς φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό  

9. Οι αυξημένες ανάγκες σε τεχνικό προσωπικό και προσωπικό υποστήριξης  
10. Η ανεπάρκεια αιθουσών διδασκαλίας, χώρων υποστηρικτικών υπηρεσιών, γραφείων μελών ΔΕΠ, 

χώρων στάθμευσης. 
 

Β.3.5. Επιτυγχάνονται οι στόχοι του Ιδρύματος; Με ποιες διαδικασίες ελέγχει το Ίδρυμα ότι 
συμβαίνει αυτό; 
 
Οι στόχοι του Ιδρύματος που περιγράφονται στην Ενότητα Β.3.1. αποτελούν τον πυρήνα του 
στρατηγικού σχεδιασμού του και στην παρούσα φάση γίνεται εξειδίκευση και αναλυτικός/ 
επιχειρησιακός σχεδιασμός των μέτρων υλοποίησής του, στο πλαίσιο της εκπόνησης του Οργανισμού και 
του Κανονισμού του Ιδρύματος. Με την ολοκλήρωση των δύο αυτών καταστατικών κειμένων 
προβλέπεται να προσδιοριστούν και διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου επίτευξης των στόχων.  
 

Β.3.6. Αποτιμήστε την ικανότητα του Ιδρύματος για αλλαγή σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον με σκοπό τη συνεχή βελτίωσή του. 
 
Από την πρόσφατη μελέτη με τίτλο : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (2013, 
επεξεργασία) προκύπτουν τα ακόλουθα «δυνατά σημεία» του Ιδρύματος : 
1. Ισχυροποιημένο, με βάση τον νέο ακαδημαϊκό χάρτη, δυναμικό Πανεπιστήμιο με κύρος και 

σύγχρονους τίτλους σπουδών – Ισχυρή οργανωσιακή κουλτούρα και εικόνα - Εστίαση σε ειδικότητες 
αιχμής. 

2. Διοικητικό και τεχνικό προσωπικό που διαθέτει ζωντάνια και δυναμισμό και συμβάλλει σε σημαντικό 
βαθμό στην ανάπτυξη και εξέλιξη του Ιδρύματος. 

3. Δρομολόγηση διαδικασιών για την περεταίρω ανάπτυξη και εγκαθίδρυση σύγχρονης τεχνολογικής 
υποδομής και Πληροφοριακών Συστημάτων για όλες τις υπηρεσίες και την υποστήριξη αποφάσεων σε 
όλα τα επίπεδα. 

4. Σύγχρονα, ενημερωμένα, ποιοτικά και υψηλής ζήτησης Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα 
Σπουδών. 

5. Σημαντική ανάπτυξη υποδομής και προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης. 
6. Συνεχής και αποτελεσματική συνεργασία με παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. 
7. Σημαντικές ποσοτικά και ποιοτικά διεθνείς συνεργασίες και εξωστρέφεια (Ευρώπη, Βαλκάνια, ΗΠΑ, 

Ασία). 
8. Πολύ καλή εξυπηρέτηση φοιτητών από τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου (Γραμματείες, Βιβλιοθήκη, 

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

Β.4.1 Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ ανά Τμήμα (ανάλυση #1 Γενικού Πίνακα) 
 
Ο αριθμός των μελών ΔΕΠ ανά Τμήμα παρουσιάζεται για τα τέσσερα τελευταία ακαδημαϊκά έτη στους 
Πίνακες IV-2. 
 
Β.4.2 Άλλοι διδάσκοντες ανά Τμήμα (ανάλυση #2 Γενικού Πίνακα) 
 

 
Ο αριθμός των ΕΕΔΙΠ/ΕΔΙΠ και των συμβασιούχων ΠΔ 407 ανά Τμήμα παρουσιάζεται για τα τέσσερα 
τελευταία ακαδημαϊκά έτη στους Πίνακες IV-2. 
 

Β.4.3 Φοιτητές ανά Τμήμα: Προπτυχιακοί – Μεταπτυχιακοί - Διδακτορικοί (ανάλυση #8 Γενικού 
Πίνακα) 

 
Ο αριθμός των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών ανά Τμήμα για τα τέσσερα τελευταία 
ακαδημαϊκά έτη παρουσιάζονται στους Πίνακες IV-3. 
 
Β.4.4 Λόγος φοιτητών (#8) ανά μέλος ΔΕΠ/ΕΠ (#1) ανά Τμήμα 
 
 
Η σχέση του αριθμού διδασκόντων/διδασκομένων ανά Τμήμα για τα τέσσερα τελευταία ακαδημαϊκά έτη 
παρουσιάζονται στους Πίνακες IV-2. 
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Γ. Διοίκηση του Ιδρύματος & Στρατηγική Ανάπτυξης 
 

Γ.1. Στρατηγική οργανωτικής ανάπτυξης 
(i) Όργανα Διοίκησης του Ιδρύματος (προβλεπόμενα ή όχι από τη νομοθεσία, όπως 
υποστηρικτικά/συμβουλευτικά που έχουν θεσμοθετηθεί). Για κάθε όργανο να αναφερθεί η 
σύνθεσή του, καθώς και η προβλεπόμενη και η πραγματική συμμετοχή των φοιτητών σε αυτό. 
(ii) Οργανισμοί και κανονισμοί λειτουργίας του Ιδρύματος. Περιγράψτε το επίπεδο 
ομογενοποίησης του Ιδρύματος αναφέροντας τις κύριες αρμοδιότητες που έχουν μεταφερθεί στις 
Σχολές/Τμήματα 
(iii) Συγκεκριμένοι στόχοι και χρονοδιάγραμμα 

 
i) ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
A) Συμβούλιο Ιδρύματος 
 
1. Πρόεδρος 
Κωνσταντινίδης Γεώργιος του Μιχαήλ, 
Καθηγητής στο Booth School of Business, University of Chicago, Chicago, Illinois, Η.Π.Α.  
 
2. Αναπληρωτής Πρόεδρος 
Γεωργίου Ανδρέας του Κωνσταντίνου, 
Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
 
Εσωτερικά Μέλη 
 
3. Καραγιώργος Θεοφάνης του Αλκιβιάδη, 
Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
 
4. Κατσούλη - Κάτου Ελένη του Φώτιου, 
Καθηγήτρια του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
 
5. Κωνσταντάτος Χρήστος του Παναγιώτη, 
Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
 
6. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, 
Καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
 
7. Παπαναστασίου Ιωάννης του Αναστασίου, 
Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
 
8. Πάτρας Δημήτριος του Αρχοντή, 
Καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
 
9. Σιώκης Φώτιος του Μιχαήλ, 
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
 
Εξωτερικά Μέλη 
 
10. Κατσαρού Ελένη του Σωτηρίου, 
Καθηγήτρια του Department of Curriculum and Instruction, School of Education, University of Illinois 
at Chicago, Chicago, Illinois, Η.Π.Α. 
 
11. Λουφάκης Κυριάκος του Μιχαήλ, 
Δρ Χημείας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
Λουφάκης Χημικά ΑΒΕΕ 
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12. Περράκης Στυλιανός του Ευάγγελου, 
Καθηγητής του Department of Finance, The John Molson School of Business, Concordia University, 
Montreal, Καναδάς 
 
13. Ρεντζεπέρης Ιωάννης του Παναγιώτη, 
Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε. 
 
14. Σαχινίδης Νικόλαος του Βασιλείου, 
Καθηγητής του Department of Chemical Engineering, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, 
Pennsylvania, Η.Π.Α. 
 
15. Εκπρόσωπος Φοιτητών: Προβλεπόμενος αριθμός: 1 
                                              Πραγματικός αριθμός:     0 
 
Έχει αποσταλεί σχετική πρόσκληση στους Συλλόγους Προπτυχιακών Φοιτητών και Μεταπτυχιακών 
Φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων του Ιδρύματος, για τα ακαδημαϊκά έτη: 2013-2014 και 2014-
2015, στις οποίες δεν υπήρξε ανταπόκριση. 
 
Β) Σύγκλητος 
Σύμφωνα με το Ν. 4009/2011 (άρθρο 8 παρ. 19) η Σύγκλητος αποτελείται από: α) τον Πρύτανη, β) τους 
Κοσμήτορες, γ) τους Προέδρους των Τμημάτων και μέχρι δύο ανά Σχολή, δ) έναν εκπρόσωπο των 
προπτυχιακών φοιτητών, έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των 
υποψηφίων διδακτόρων, ε) έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού (Διοικητικού Προσωπικού, 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Εργαστηριακού 
Τεχνικού Προσωπικού). 
Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι αναπληρωτές του Πρύτανη 
και ο Γραμματέας του ιδρύματος. 
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω προβλεπόμενα, η σύνθεση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
είναι η ακόλουθη: 
Ο Πρύτανης, οι κοσμήτορες των τεσσάρων Σχολών (α. Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, β. 
Επιστημών Πληροφορίας (μονοτμηματική Σχολή η οποία εκπροσωπείται μόνο από την Κοσμήτορα), γ. 
Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών και δ. Οικονομικών και Περιφερειακών 
Σπουδών), για τη διετία 2013-2015 οι Πρόεδροι των Τμημάτων: α. Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, β. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, γ. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, δ. 
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (σχετ. πράξη του Πρύτανη υπ’ αριθμ. πρωτ. 954/4.11.2013), ε. 
Οικονομικών Επιστημών και στ. Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών,  ένας εκπρόσωπος 
του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και ένας εκπρόσωπος του Ειδικού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.). 
 
Στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από την έναρξη εφαρμογής του νέου νόμου, υπέδειξαν 
εκπροσώπους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες για το ακαδημαικό έτος 2014-
2015 και αναμένονται οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών. 
 
Επίσης, δεν υπέδειξαν τους εκπροσώπους τους το Διοικητικό Προσωπικό και το Ειδικό Τεχνικό 
Εργαστηριακό Προσωπικό, ενώ καλούνται εγγράφως και έγκαιρα για αυτό. 
 
(ii) Οργανισμός και Κανονισμός λειτουργίας του Ιδρύματος. Περιγράψτε το επίπεδο 
ομογενοποίησης του Ιδρύματος αναφέροντας τις κύριες αρμοδιότητες που έχουν 
μεταφερθεί στις Σχολές/Τμήματα 

Η συγκρότηση και λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος βασίζεται στον Οργανισμό 
του ΠΔ 343 (ΦΕΚ 228/Α/16.9.1996) «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το 
ΠΔ 310 (ΦΕΚ 284/Α/20.12.1999). 
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Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που ισχύει σήμερα 
καταρτίστηκε από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος στις αριθ. 4η /5-2-2002 και 2η /13-12-2002 συνεδριάσεις 
της (η αρίθμηση των συνεδριάσεων γίνεται ανά ακαδημαικό έτος) και εγκρίθηκε από τον Υπουργό 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την αριθ. 4824/Β1 Υπουργική Απόφαση, η οποία 
δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 149/Β/13-2-2003. Επίσης συμπληρώνεται από τις ισχύουσες εκάστοτε 
κείμενες διατάξεις. 

Σύμφωνα με το ν. 4009/2011 (Κεφ. Β., Άρθρα 5 και 6), προβλέπεται η κατάρτιση νέου Οργανισμού και 
Κανονισμού του Ιδρύματος, με εισήγηση του πρύτανη και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου και στη 
συνέχεια απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος. 
 
Οι σχετικές ενέργειες και για τα δύο καταστατικά κείμενα για τη λειτουργία του Ιδρύματος έχουν 
προχωρήσει. Ειδικότερα, έχει εκπονηθεί σχέδιο Οργανισμού του Ιδρύματος, το οποίο βασίστηκε στο 
πρότυπο της επιτροπής πρυτάνεων και λαμβάνει υπόψη τις θέσεις που έχει καταθέσει το Συμβούλιο 
Ιδρύματος. Το σχέδιο αυτό έχει τεθεί σε διαβούλευση μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας 
από το Μάιο του 2014. Επίσης, προχωρεί η διαδικασία εκπόνησης του Κανονισμού του Ιδρύματος, ο 
οποίος όμως προϋποθέτει την ολοκλήρωση της κατάρτισης του Οργανισμού.  
 
Επίσης, σε εφαρμογή του ν. 4009/2011 και ν. 4076/2012, έχουν μεταφερθεί στις Σχολές και τα 
Τμήματα οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις των νόμων αυτών.  
Στη συνέχεια, αναφέρονται ενδεικτικά οι σημαντικότερες από αυτές : 
i) Προκηρύξεις – Εκλογές - Εξελίξεις καθηγητών και λεκτόρων 
ii) Έγκριση Περιεχομένου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 
iii) Απόδοση Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) σε προγράμματα σπουδών 
iv) Έγκριση αίτησης διακοπής φοίτησης. Διαπιστωτική πράξη απώλειας φοιτητικής ιδιότητας 
v) Παράταση διάρκειας εξαμήνου 
vi) Απονομή τίτλων Επίτιμου Διδάκτορα, Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή 
   
(iii) Συγκεκριμένοι στόχοι και χρονοδιάγραμμα  
Προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2014 η διαβούλευση για το νέο Οργανισμό του ιδρύματος και 
η δημοσίευσή του σε ΦΕΚ εντός του πρώτου εξαμήνου του 2015. 
Επίσης, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2015 προβλέπεται η κατάρτιση του νέου Κανονισμού του 
ιδρύματος και εντός του δευτέρου εξαμήνου η δημοσίευσή του σε ΦΕΚ. 
 

Γ.2. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης  
(i) Προπτυχιακές Σπουδές. Διάρθρωση του Ιδρύματος σε Σχολές και Τμήματα. Ανταποκρίνεται η 
διάρθρωση αυτή στη σημερινή αντίληψη του Ιδρύματος για την αποστολή του; 
(ii) Μεταπτυχιακές Σπουδές 
(iii) Συγκεκριμένοι στόχοι και χρονοδιάγραμμα. 
(iv) Μέτρα για την υλοποίηση των στόχων 

 
(i) Προπτυχιακές Σπουδές. Διάρθρωση του Ιδρύματος σε Σχολές και Τμήματα. 
Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 88/2013 (ΦΕΚ Α 129/5.6.2013) το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών μετονομάσθηκε σε Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Με το ίδιο 
π.δ. ιδρύθηκαν για πρώτη φορά Σχολές (προηγουμένως στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας υπήρχαν μόνο 
Τμήματα).  
Σήμερα το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αποτελείται τέσσερις από Σχολές, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οι 
οποίες συγκροτούνται από συνολικά οκτώ Τμήματα : 
 

Α. Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών στην οποία ανήκουν 

1. Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

2. Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών. 
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Β.  Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων στην οποία ανήκουν 

 1. Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  

 2. Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

Γ.  Σχολή Επιστημών Πληροφορίας στην οποία ανήκει 

 Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Μονοτμηματική) 

Δ.  Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών στην οποία ανήκουν 

 1. Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

 2. Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

 3. Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 

 
Σημειώνεται ότι : 
α) το Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών προέρχεται από τη συγχώνευση του 
πρώην ομότιτλου Τμήματος του Πανεπιστημίου μας και του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 
β) το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων προέρχεται από τη συγχώνευση του πρώην 
ομότιτλου Τμήματος του Πανεπιστημίου μας και του Τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης 
Λειτουργιών του Πανεπιστημίου μας που είχε έδρα την Έδεσσα Ν. Πέλλας. 
γ) το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής προέρχεται από τη συγχώνευση του πρώην ομότιτλου 
Τμήματος του Πανεπιστημίου μας και του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου μας 
που είχε έδρα τη Νάουσα Ν. Ημαθίας. 
 
(ii) Μεταπτυχιακές Σπουδές 
Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας λειτουργούν 11 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με 
δίδακτρα και δύο χωρίς δίδακτρα. Από τα 13 αυτά ΠΜΣ τα τρία είναι διατμηματικά και ένα σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια (δι-ιδρυματικό). Επιπλέον, έχουν ιδρυθεί και θα λειτουργήσουν 
τους επόμενους μήνες 13 νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
 
Τα 13 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τα ακόλουθα (σε αγκύλη το Τμήμα που 
συντονίζει): 
  

1. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην Οικονομική Επιστήμη  
               [ ΟΕ ]. 
 

2. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην Οργάνωση και Διοίκηση 
Επιχειρήσεων [ ΟΔΕ ] 

 
3. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στα Πληροφοριακά Συστήματα 

[ ΟΕ ]. 
 

4. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Διεθνείς Σπουδές» με δύο κατευθύνσεις 
σπουδών:  
(α) Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική και (β) Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία [ 
ΔΕΣ ]. 

 
5. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας» [ ΔΕΣ ]. 

 
6. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δια Βίου Μάθησης και Ειδικής Αγωγής» [ ΕΚΠ ] 

 
7. Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης του Τμήματος 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε σύμπραξη με τα τμήματα 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας [ ΕΠ ]. 
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8. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική [ Λ–ΧΡ ] 

 
9. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση [ Λ–ΧΡ ] 
 

10. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική [ Λ–ΧΡ ] 
 

11. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές της 
Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης», με γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική 
(ΜΑ in Politics and Economics of Modern Eastern and Southeastern Europe)         [ ΒΣΑΣ ] 
 

12. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό 
των Χωρών της Ν.Α. Ευρώπης» [ ΒΣΑΣ ] 
 

13. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική και Πολιτική Διακυβέρνηση στη 
Ν.Α. Ευρώπη [ ΒΣΑΣ ] 

 
Τα νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που έχουν ιδρυθεί και θα λειτουργήσουν τους 
επόμενους μήνες είναι τα παρακάτω: 

 
ΤΥΠΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΦΕΚ 

ΠΜΣ Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (Master in 
International Business – MIB) ΟΔΕ 128/Β/2014 

ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση (Master in Public Management, MPM) ΟΔΕ 1931/Β/2014 
ΠΜΣ Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών 

(Master in Tourism Management, MTM) ΟΔΕ 2056/B/2014 

ΠΜΣ Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων 
(Master in Business Analytics and Data Science, MBADS) ΟΔΕ 2102/Β/2014 

ΠΜΣ Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Master in Health care 
Management) ΟΔΕ 2056/B/2014 

ΠΜΣ Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση (Master's 
Degree in European Integration and Governance) ΔΕΣ 2785/Β/2014 

ΠΜΣ Διεθνής Δημόσια Διοίκηση (Master's Degree in International 
Public Administration) ΔΕΣ 2785/Β/2014 

ΠΜΣ Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης 
(Sciences of Education and Lifelong Learning) ΕΚΠ 1934/Β/2014 

ΠΜΣ Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης (Master of Science in 
Neuroscience and Education) ΕΚΠ 1951/Β/2014 

ΠΜΣ 

Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση: Οπτική 
Αναπηρία, Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Νοητική 
Αναπηρία, Πολλαπλές Αναπηρίες (Master of Science in 
Special Education and Rehabilitation: Visual Impairments, 
Mild Educational Needs, Intellectual Disability, Multiple 
Disabilities) 

ΕΚΠ 1952/Β/2014 

ΠΜΣ Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας (Master in 
Sciences in Communication Disorders) ΕΚΠ 1952/Β/2014 

ΠΜΣ 
Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική και 
Νοτιοανατολική Ευρώπη (Master’s Degree in History, 
Anthropology and Culture in Eastern and South-Eastern 
Europe) 

ΒΣΑΣ 1931/Β/2014 

ΠΜΣ Μουσικές Τέχνες ΜΕΤ 1964/Β/2014 
 

(iii) Συγκεκριμένοι στόχοι και χρονοδιάγραμμα 
Στην παρούσα φάση, προτεραιότητα της ακαδημαϊκής συγκρότησης του Ιδρύματος είναι η λειτουργική 
ενσωμάτωση των τριών προαναφερθέντων Τμημάτων (Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών και Διοίκησης Τεχνολογίας του 
Πανεπιστημίου μας) στα Τμήματα υποδοχής και η ολοκληρωμένη λειτουργία των Σχολών, ως 
ακαδημαϊκών μονάδων. Ζήτημα δημιουργίας νέων Τμημάτων δεν τίθεται για την επόμενη διετία.  
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Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του Ιδρύματος συνολικά, των Σχολών και των Τμημάτων και 
με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης και της έρευνας στα αντίστοιχα θεματικά πεδία, 
θα αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του Πανεπιστημίου και οι ευκαιρίες του περιβάλλοντος για την ίδρυση 
και λειτουργία νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ή/και κατευθύνσεων στα υπάρχοντα.  

 
(iv) Μέτρα για την υλοποίηση των στόχων  

Όλες οι αποφάσεις που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή ανάπτυξη του ιδρύματος θα ληφθούν μετά από 
αναλυτική συζήτηση και διαβούλευση στα αρμόδια όργανα, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή 
αξιοποίηση της εμπειρίας και των απόψεων όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και η 
επιτυχία του εγχειρήματος. 
 

Γ.3. Στρατηγική έρευνας  
(i) Βασικοί άξονες ανάπτυξης έρευνας 
(ii) Συγκεκριμένοι στόχοι και χρονοδιάγραμμα 
(iii) Μέτρα για την υλοποίηση των στόχων 
(iv) Δίκτυα εργαστηριακής υποστήριξης έρευνας 
(v) Δίκτυα ερευνητικής αριστείας 

 
(i) Βασικοί άξονες ανάπτυξης έρευνας 
 
Η ανάπτυξη της ερευνητικής πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κινείται σε δύο άξονες : 
Ι) Ποιότητα και ΙΙ) Αριστεία.  
 
Η πολιτική Ποιότητας εξασφαλίζεται με δύο τρόπους : 
α) Την εφαρμογή μεθοδολογίας και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας κατά την ερευνητική  
διαδικασία, αλλά και στις υποστηρικτικές δομές του Ιδρύματος (Γραμματεία ΕΛΚΕ) και  
β) με την παραγωγή πρωτότυπων, διακριτών και άξιων αναφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων. 
 
Η πολιτική Αριστείας 
α) Υποστηρίζει ηθικά αλλά και με υλικούς πόρους κάθε αξιόλογη και φιλόδοξη προσπάθεια μελών της 
ακαδημαϊκής κοινότητας για ερευνητική δραστηριότητα υψηλών απαιτήσεων ή/και σε τομείς αιχμής, 
που μπορεί να οδηγήσει σε πανελλήνια ή διεθνή διάκριση. 
β) Διαμορφώνει πολιτικές και συνθήκες ανάπτυξης διατμηματικών και διιδρυματικών ερευνητικών 
συνεργασιών, με στόχο τη δημιουργία «κρίσιμης ερευνητικής μάζας» σε τομείς που παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε περιφερειακό, εθνικό ή διακρατικό επίπεδο. 
 
Ο συνδυασμός των δύο πολιτικών και η αποτελεσματική εφαρμογή τους μπορεί μεσοπρόθεσμα να 
βελτιώσει την εικόνα και την κατάταξη των Τμημάτων και του Ιδρύματος και να ενισχύσει με υλικούς 
πόρους την έρευνα και την εκπαίδευση.   
 
(ii) Συγκεκριμένοι στόχοι και χρονοδιάγραμμα 

1. Πλήρης αναδιάρθρωση της ερευνητικής πολιτικής για τη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα 
του Ιδρύματος, κατόπιν θεσμικής διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με κριτήριο 
τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των διατιθέμενων πόρων 

2. Προώθηση της διεπιστημονικής και διατμηματικής συνεργασίας εντός του Ιδρύματος, μέσω 
κοινών εργαστηρίων, κοινών συνεδρίων και ερευνητικών έργων 

3. Ενθάρρυνση της συμμετοχής των φοιτητών στην έρευνα 

4. Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με ερευνητικούς φορείς και άλλα Ιδρύματα, σε όλη την 
Ελλάδα και ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή μας  

5. Υποστήριξη συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα 

Όλοι οι προαναφερθέντες στόχοι αποτελούν προγραμματικές θέσεις της νέας πρυτανικής αρχής και 
έχουν ορίζοντα ολοκλήρωσης τη λήξη της θητείας της (31/8/2018).  
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(iii) Μέτρα για την υλοποίηση των στόχων 
 

• Αναζήτηση καλών πρακτικών ερευνητικής πολιτικής σε άλλα Ιδρύματα με υψηλές επιδόσεις 
στην έρευνα. 

• Προσεκτικός σχεδιασμός της μετάβασης από τον ΕΛΚΕ στο υπό ίδρυση ΝΠΙΔ, στο πνεύμα 
της διοίκησης με στόχους, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και η συνεργασία εντός της 
ερευνητικής κοινότητας και να εξυπηρετείται καλύτερα το ερευνητικό έργο των μελών ΔΕΠ. 

• Στοχευμένη και οικονομικά βιώσιμη χρήση των πόρων του υπό ίδρυση ΝΠΙΔ για τη 
χρηματοδότηση δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού που σχετίζονται με την έρευνα και τις 
ερευνητικές υποδομές, 

• Θέσπιση υψηλών κριτηρίων ερευνητικής ποιότητας στον Οργανισμό του Ιδρύματος για τις 
προκηρύξεις νέων θέσεων μελών ΔΕΠ.  

• Βοήθεια/ υποστήριξη για τη σύνταξη ερευνητικών προτάσεων σε κάθε μέλος ΔΕΠ από 
εξειδικευμένο προσωπικό. 

• Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των ερευνητικών έργων και αξιολόγησή τους. 

• Ιδιαίτερη μέριμνα για την υποστήριξη της ερευνητικής προσπάθειας των νεώτερων 
συναδέρφων, που θα λειτουργεί πέρα από την οριζόντια χρηματοδότηση στα Τμήματα. 

• Ενθάρρυνση και υποστήριξη για μεταδιδακτορικές σπουδές με ανταποδοτικές υποτροφίες. 

• Ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης αναφορικά με τις συνδρομές των διεθνών 
επιστημονικών περιοδικών. 

• Μέριμνα για τους υποψήφιους διδάκτορες με ανταποδοτικές υποτροφίες και ενιαίους κανόνες 
για την παρακολούθηση της προόδου και της επιστημονικής τους ανάπτυξης. 

• Ηλεκτρονική ενημέρωση σε όλο το ερευνητικό δυναμικό του Πανεπιστημίου για ευκαιρίες 
κινητικότητας, επιστημονικά συνέδρια, ερευνητικά έργα . 

• Ενδυνάμωση της συνεργασίας μας με το ΙΚΥ και αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που 
προσφέρει το erasmus+. 

 
(iv) Δίκτυα εργαστηριακής υποστήριξης έρευνας 
 
Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δεν λειτουργούν δίκτυα εργαστηριακής υποστήριξης έρευνας.  
 
Ωστόσο, η διεπιστημονική και διατμηματική συνεργασία αποτελεί διακηρυγμένο στόχο του Ιδρύματος 
(βλ. παραπάνω στοιχείο ii) και υπάρχουν τρεις παράγοντες που συμβάλλουν στην προοπτική ανάληψης 
και ανάπτυξης πρωτοβουλιών και δράσεων διατμηματικής έρευνας σε επιλεγμένους τομείς : 
 
α) Η λειτουργία από δεκαπενταετίας και πλέον διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών. 
  
β) Η πρόσφατη συγκρότηση και λειτουργία Σχολών, για πρώτη φορά στην ιστορία του Ιδρύματος. 
 
γ) Η σταθερή τάση μείωσης (τα 3 τελευταία χρόνια) των δημόσιων δαπανών για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και ειδικότερα των κονδυλίων για ερευνητικές υποδομές και εξοπλισμό, που καθιστά 
επιτακτική την ανάγκη αυτοχρηματοδότησης (χωρίς ωστόσο να συμφωνούμε με την πολιτική μείωσης 
δημόσιων δαπανών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που εφαρμόζεται από την πολιτεία). 
 
 
(v) Δίκτυα ερευνητικής αριστείας 
Η κατάκτηση ερευνητικής αριστείας αποτελεί στόχο του Ιδρύματος και η επίτευξή του θα 
πραγματοποιηθεί με καλά σχεδιασμένα βήματα στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού. 
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Ειδικότερα, με μελέτη και αξιοποίηση παραδειγμάτων και καλών πρακτικών σχετικά με την 
Ακαδημαϊκή & Επιστημονική Αριστεία στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως αυτές 
παρουσιάζονται εδώ : http://excellence.minedu.gov.gr/ και σε συνδυασμό με το στόχο της 
διεπιστημονικής και διατμηματικής συνεργασίας (βλ. προηγούμενο στοιχείο iv) θα συζητηθούν 
διεξοδικά και θα τεθούν επιμέρους στόχοι ανά Τμήμα και για το Ίδρυμα συνολικά, που θα υπηρετούν 
την προοπτική κατάκτησης ερευνητικής αριστείας, σε βάθος δεκαετίας.  

 
 
Γ. 4. Οικονομικός Προγραμματισμός 

(i) Γενικές αρχές διαχείρισης εθνικών πόρων 
(ii) Κωδικοποίηση λειτουργικών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού 
(iii) Κωδικοποίηση προγράμματος δημοσίων επενδύσεων 
(iv) Στοιχεία μισθοδοσίας 
(v) Εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του Ιδρύματος 

 
 
(i) Γενικές αρχές διαχείρισης εθνικών πόρων 
Οι γενικές αρχές διαχείρισης εθνικών πόρων περιλαμβάνονται στην Εγκύκλιο οδηγιών για την έγκριση 
και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2014 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2015-2017 σύμφωνα με το 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017, της Διεύθυνσης Δημοσίων 
Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ: ΒΙΗΧΦ-8Α6/ αριθμ.πρωτ. 
18653/17-4-2014). 
 
(ii) Κωδικοποίηση λειτουργικών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού 
Η κωδικοποίηση των λειτουργικών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού φαίνεται στον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το οικονομικό έτος 2014, ο οποίος παρατίθεται 
στο Παράρτημα της Έκθεσης. 
 
 
(iii) Κωδικοποίηση προγράμματος δημοσίων επενδύσεων  
Η κωδικοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων φαίνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το οικονομικό έτος 2014, ο οποίος παρατίθεται στο Παράρτημα 
της Έκθεσης. 
 
(iv) Στοιχεία μισθοδοσίας 
Παρατίθεται στη συνέχεια σχετικός πίνακας. Στο κόστος περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αμοιβές, 
κρατήσεις και εργοδοτικές εισφορές. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝ.ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝ.ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ.ΔΑΠΑΝΗΣ 

2010    

ΜΟΝΙΜΟΙ-ΕΤΕΠ 1.546.783,61 51.163,54 1.597.947,15 

ΔΕΠ-ΕΕΔΙΠ 7.493.505,10 204.251,80 7.697.756,90 

ΠΑΥΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 16.078,37 414,12 16.492,49 

ΙΔΑΧ 2.126.919,58 564.791,43 2.691.711,01 

ΙΔΑΧ-ΟΣΕ 178.095,19 48.516,89 226.612,08 

2011    

ΜΟΝΙΜΟΙ-ΕΤΕΠ 1.441.336,19 50.075,23 1.491.411,42 

ΔΕΠ-ΕΕΔΙΠ 7.253.821,10 204.036,76 7.457.857,86 

ΠΑΥΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 13.550,08 376,56 13.926,64 

ΙΔΑΧ 1.856.085,11 502.356,68 2.358.441,79 

ΙΔΑΧ-ΟΣΕ 208.006,43 78.254,98 286.261,41 

2012    

ΜΟΝΙΜΟΙ-ΕΤΕΠ 1.330.204,03 109.690,11 1.439.894,14 

ΔΕΠ-ΕΕΔΙΠ 7.112.462,46 524.928,66 7.637.391,12 

http://excellence.minedu.gov.gr/
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v) Εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του Ιδρύματος  
 
Η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ιδρύθηκε με 
το Π.Δ. 4 /19-01-1993, (ΦΕΚ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 2/ τ.Α). Είναι Ανώνυμη Εταιρία με κερδοσκοπικό 
χαρακτήρα, αλλά ανήκει στα Νομικά Πρόσωπα Ειδικού Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς λειτουργεί υπό την 
εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας. Μοναδικός μέτοχός της είναι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 
Σκοπός της Εταιρείας είναι η διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με στόχο την 
αύξηση της κεφαλαιακής αξίας και των αποδόσεων της περιουσίας αυτής. 
 
Διοίκηση της Εταιρίας 
Η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι Νομικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.  
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του νομικού προσώπου της Εταιρείας και έχει δικαίωμα 
να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης 
ανήκουν και ασκούνται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
 Η Διοίκηση της Εταιρίας ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
αποτελείται από πέντε (5) μέλη και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα και ασκεί κάθε εξουσία 
που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη 
του σκοπού της. 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι Προϊστάμενος των υπηρεσιών της Εταιρείας, ελέγχει και συντονίζει τη 
λειτουργία των υπηρεσιών και επιμελείται την εκτέλεση των εργασιών για την ομαλή λειτουργία της 
Εταιρείας. 
 
Δραστηριότητες Εταιρίας 
Σύμφωνα με το καταστατικό της, η εταιρία ασχολείται με την Αξιοποίηση και Διαχείριση της 
Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Συγκεκριμένα ασχολείται: 

1. Με υπηρεσίες Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
(εκμετάλλευση των χώρων του Πανεπιστημίου, όπως κυλικείου, εστιατορίου, βιβλιοπωλείου, 
φωτοτυπείου, αμφιθεάτρων).  

2. Με την παραχώρηση αιθουσών του Πανεπιστημίου προς διάφορους φορείς για την 
διοργάνωση συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων.  

3. Με τη διαχείριση έργων, προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκδηλώσεων. 
4. Με την οργάνωση Προγραμμάτων Εξειδίκευσης 
5. Με την λειτουργία τμήματος Εκδόσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  
6. Με την Οικονομική Διαχείριση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
7. Με την πώληση προϊόντων με το λογότυπο του Πανεπιστημίου. 

 
Οικονομική Εικόνα Εταιρίας 
Η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας λειτουργεί 
ως αυτόνομος Οργανισμός χωρίς να λαμβάνει επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τα 
έσοδα της προέρχονται κυρίως από την εκμετάλλευση αιθουσών, τη λειτουργία των Προγραμμάτων 
Εξειδίκευσης και τη λειτουργία του εκδοτικού οίκου. 
Παρακάτω παρουσιάζεται ο κύκλος εργασιών της (σε Ευρώ) από το 2005 έως το 2013.  
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝ.ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝ.ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ.ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΑΥΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 13.550,08 1.016,64 14.566,72 

ΙΔΑΧ 1.823.608,68 517.265,18 2.340.873,86 

ΙΔΑΧ-ΟΣΕ 193.119,69 73.926,38 267.046,07 

2013    

ΜΟΝΙΜΟΙ-ΕΤΕΠ 1.221.156,31 104.564,14 1.325.720,45 

ΔΕΠ-ΕΕΔΙΠ 5.706.001,25 450.194,10 6.156.195,35 

ΠΑΥΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 10.157,12 822,72 10.979,84 

ΙΔΑΧ 1.731.400,06 468.170,25 2.199.570,31 

ΙΔΑΧ-ΟΣΕ 185.029,56 62.942,19 247.971,75 
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Έτος Κύκλος Εργασιών 

2005 1.217.417,34 

2006 1.456.998,29 

2007 1.270.804,70 

2008 1.113.473,05 

2009 1.825.530,56 

2010 1.463.522,83 

2011 469.463,81 

2012 585.815,75 

2013 619.276,29 
 
Το Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε στη συνεδρίασή του με αρ. 15 της 30/04/2014 την έγκριση 
σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την ίδρυση ειδικού ΝΠΙΔ, με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας, για 
την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και τη συγχώνευση σε αυτό με απορρόφηση του ιδρυθέντος με το ΠΔ 4/1993 (Α΄2) 
ειδικού ΝΠΙΔ, με την επωνυμία «Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και του » και του ιδρυθέντος με το Π.Δ. 52/1996 (Α΄46) ειδικού N.Π.Ι.Δ., 
με την επωνυμία «Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών». Ήδη από τις 
8/07/2014 έχει διαβιβαστεί στο ΥΠΑΙΠΘ το σχέδιο αυτό και αναμένεται η απάντηση του Υπουργείου. 
 
Σκοπός του ΝΠΙΔ που ιδρύεται, σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο καταστατικού του, είναι η 
αξιοποίηση και διαχείριση των ακόλουθων πόρων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: α) Προσόδων που 
προέρχονται από την αξιοποίηση της περιουσίας του, β) χρηματοδοτήσεων από οποιαδήποτε πηγή που 
σχετίζονται με την επιστημονική έρευνα, την ανάπτυξη και την επιστημονική μελέτη, γ) δωρεών, 
κληρονομιών και κληροδοσιών και δ) πόρων από κάθε άλλη πηγή, εκτός της κρατικής επιχορήγησης 
(Άρθρο 58 παρ. 1α΄ και άρθρο 56 παρ. 2α/ββ-εε του Ν. 4009/2011). 
 

Γ.5. Στρατηγική κτηριακών και χωροταξικών υποδομών 
(i) Βασικοί άξονες ανάπτυξης. Πώς ανταποκρίνεται η χωροταξική κατανομή του ΑΕΙ στις 
προϋποθέσεις ανάπτυξής του και στην απαιτούμενη ποιότητα υπηρεσιών προς τους φοιτητές. 
(ii) Συγκεκριμένοι στόχοι και χρονοδιάγραμμα 
(iii) Μέτρα για την υλοποίηση των στόχων 
(iv) Σχολιάστε τυχόν αποκλίσεις από ένα τυπικό μοντέλο, π.χ. 1 campus/ΑΕΙ ή τουλάχιστον 2 
σχολές/campus. 

 
Παρούσα κατάσταση  
Μετά την «απορρόφηση» των δύο Τμημάτων που είχαν την έδρα τους στην Έδεσσα και τη Νάουσα 
(σχέδιο ΑΘΗΝΑ), το σύνολο των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών δραστηριοτήτων του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας υλοποιείται σε ενιαίο χώρο. Το κτιριακό συγκρότημα είναι ιδιόκτητο, 
βρίσκεται χωροθετημένο σε οικόπεδο επιφάνειας 11.642,89m2 επί της Εγνατίας οδού, στη 
Θεσσαλονίκη. Η συνολική δομήσιμη επιφάνεια του κτιριακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου είναι 
29.273,02m2. Το έτος περάτωσης της κατασκευής του βασικού κτιριακού συγκροτήματος (29.000 m2) 
είναι το 1995. Η αρχιτεκτονική του χαρακτηρίζεται από τη διάσπασή του σε 4 όγκους, οι οποίοι 
συνδέονται μεταξύ τους στο επίπεδο του ισογείου και στον ημιώροφο.  
 
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διαθέτει 1 αίθουσα τελετών, 13 αμφιθέατρα διδασκαλίας, 16 αίθουσες 
διδασκαλίας, 1 αίθουσα συνεδρίων και 1 αίθουσα τηλεδιάσκεψης. Το συνολικό εμβαδόν των χώρων 
διδασκαλίας του Πανεπιστημίου είναι 3.824,46 m2. Εκτός από την κεντρική αίθουσα Η/Υ του ΚΥΔ 
(90 ατόμων) σε κάθε ακαδημαϊκό Τμήμα υπάρχει τουλάχιστον ένα εργαστήριο-αίθουσα Η/Υ, που 
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χρησιμοποιείται για τις ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες εργαστηριακών μαθημάτων του Τμήματος 
και παράλληλα χρησιμοποιείται και από τους φοιτητές του Τμήματος. Συνολικά, το Πανεπιστήμιο, 
διαθέτει 52 εργαστήρια (συνολικού εμβαδού 2.798,62m2) που υποστηρίζουν την λειτουργία των 
ακαδημαϊκών τμημάτων του Πανεπιστημίου. 
Η επιφάνεια των γραφειακών χώρων για τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (πλην των 
διοικητικών υπηρεσιών) είναι 5.388,00m2 ενώ η αντίστοιχη για τις διοικητικές υπηρεσίες είναι 
2.617,85m2 (συνολικό εμβαδό).  
 
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη, που είναι χωροθετημένη στον ημιώροφο του Πανεπιστημίου είναι συνολικής 
επιφάνειας 1850m2 και διαθέτει περίπου 80.000 τόμους βιβλίων, 18.000 δεμένους τόμους περιοδικών 
και 5.000 τεκμήρια οπτικοακουστικού υλικού. Επίσης, διαθέτει 2 βιβλιοστάσια ελεύθερης πρόσβασης 
με αντίστοιχα αναγνωστήρια που προσφέρουν περίπου 350 θέσεις ανάγνωσης, ενώ υπάρχει ειδικά 
διαμορφωμένος χώρος για χρήση των οπτικοακουστικών μέσων, ο οποίος διαθέτει τηλεοράσεις με 
ενσωματωμένο Video, ηχοσύνολα και Η/Υ με δυνατότητες πολυμεσικών εφαρμογών.  
Από το 2000 προσφέρονται υπηρεσίες πληροφόρησης και υποστήριξης των σπουδών σε άτομα με 
προβλήμα όρασης σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Βιβλιοθήκης.  
 
Το σύνολο της επιφάνειας των λοιπών εγκαταστάσεων του ΠΑ.ΜΑΚ (εκτός από τα εργαστήρια, τις 
αίθουσες διδασκαλίας, τους γραφειακούς χώρους και την βιβλιοθήκη), οι οποίες περιλαμβάνουν το 
γυμναστήριο, το χώρο του εστιατορίου – κυλικείο, το βιβλιοπωλείο, τις εκδόσεις του Πανεπιστημίου, 
το ιδιωτικό φωτοτυπικό, τις αίθουσες συνελεύσεων-συνεδριάσεων (πολλαπλών χρήσεων) των 
τμημάτων του Πανεπιστημίου, τους χώρους server - αρχειοθήκες τμημάτων, τα WC των φοιτητών, του 
πανεπιστημιακού, διδακτικού, εργαστηριακού και διοικητικού προσωπικού, το χώρο του 
Λεβητοστασίου, του Αντλιοστασίου, του Ψυχροστασίου και του Υποσταθμού, είναι 4.356,70m2.  
 
Αξιολόγηση αναγκών 
Όλα τα αμφιθέατρα διδασκαλίας (συνολικός αριθμός 13) και 13 από τις 16 αίθουσες διδασκαλίας έχουν 
αριθμό θέσεων (βάσει της απογραφής των υποδομών του Πανεπιστημίου μας), μεγαλύτερο ή ίσο με 50 
δηλαδή εξυπηρετούν τουλάχιστον 50 άτομα. Βάσει των απαιτήσεων (άρθρο 4) του Κτιριοδομικού 
Κανονισμού, για την περίπτωση αιθουσών διδασκαλίας και αμφιθεάτρων, η απαιτούμενη αναλογία που 
αφορά την «χρήση συνάθροιση κοινού - κατηγορία Γ» είναι 0.65m2 ανά άτομο καθαρού εμβαδού και 
στην περίπτωση σταθερών καθισμάτων ένα άτομο ανά κάθισμα. Είναι αναγκαίο να σημειωθεί ότι και 
στις υπόλοιπες 3 αίθουσες διδασκαλίας (2 αίθουσες με αριθμό θέσεων 45 άτομα, 1 αίθουσα με 48 
άτομα), ο αριθμός των πραγματικά ευρισκόμενων φοιτητών κατά την διάρκεια των μαθημάτων 
υπερβαίνει τους 50, οπότε και σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις που 
περιγράφηκαν ανωτέρω.  
Βάσει του αριθμού των φοιτητών ανά Τμήμα, του αριθμού των μαθημάτων και του συνόλου των 
διδασκόμενων ωρών, πάντα σε συνδυασμό με τα στοιχεία και την χρήση των υφιστάμενων υποδομών 
του Πανεπιστημίου μας, όπως αποτυπώθηκαν κατά την απογραφή υποδομών του 2013, διαπιστώνεται 
ότι σε καμία αίθουσα διδασκαλίας (αμφιθέατρο, αίθουσα), τόσο για την περίπτωση της 
προβλεπόμενης επιφάνειας ανά φοιτητή, όσο και για την περίπτωση του απαιτούμενου αριθμού 
καθισμάτων ανά φοιτητή, δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού.  
 
Η ασφυκτική κατάσταση που δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με την έναρξη της νέας 
ακαδημαϊκής περιόδου 2014- 2015, λόγω της έλλειψης χώρων διδασκαλίας, παρουσιάζεται ανάγλυφα 
με εικόνες από αίθουσες σε ώρα διδασκαλίας όπου πολλοί φοιτητές κάθονται ακόμη και στο δάπεδο, 
κλείνοντας τις βασικές οδεύσεις διαφυγής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
Το πρόβλημα αναμένεται να οξυνθεί μετά το «κύμα» μεταγραφών των φοιτητών και τη λειτουργία των 
νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων. 
 
Προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος 
Οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε αίθουσες διδασκαλίας και 
άλλους χώρους (λόγω αύξησης των τμημάτων, των φοιτητών και των μελών ΔΕΠ), οδήγησε τις 
διοικήσεις του ιδρύματος από δεκαετίας σε αναζήτηση μόνιμης λύσης με δυνατότητα κάλυψης των 
άμεσων και μεσοπρόθεσμων αναγκών. Πράγματι, υποβλήθηκε σχετική πρόταση και εγκρίθηκε έργο με 
τίτλο : «Αγορά κτιρίου για την στέγαση των Εκπαιδευτικών – Ερευνητικών δραστηριοτήτων του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ» και διενεργήθηκε δύο φορές (στις 
11 Οκτωβρίου 2012 και στις 7 Μαρτίου 2013) μειοδοτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία με 
σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 715/1979, μετά τις σχετικές εγκρίσεις των 
αρμοδίων οργάνων (Σύγκλητος, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή).  
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Ο διαγωνισμός (με δύο συμμετέχοντες την πρώτη φορά και τρεις τη δεύτερη) κηρύχθηκε και τις δύο 
φορές άγονος, επειδή τα προσφερόμενα ακίνητα δεν πληρούσαν όλους τους όρους της διακήρυξης. 
Κατόπιν τούτου, συντάχθηκε νέα διακήρυξη, η οποία εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο με την υπ’ αριθμ. 
6/17-10-2013 απόφαση, αλλά η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή απέρριψε το αίτημα, καθώς βάσει της 
εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 17917/14-04-2014 έχει ανασταλεί η εξέταση των αιτημάτων για 
προέγκριση σύμβασης και τευχών δημοπράτησης.  
Με πρόσφατο έγγραφό του προς το ΥΠΑΙΠΘ (αρ. πρωτ 1004 / 14-10-2014) ο πρύτανης ζητά τη 
δέσμευση πόρων 6.273.000,00 ευρώ για την αγορά οικοπέδου και/ή κατασκευή νέου κτιρίου για το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2014- 
2020, διότι από την μέχρι σήμερα εμπειρία διαφαίνεται, ότι δύσκολα μπορεί να βρεθεί κτίριο, το οποίο 
να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές για εκπαιδευτική χρήση στο υφιστάμενο κτιριακό δυναμικό του 
Πολεδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.  
 
(ii) Συγκεκριμένοι στόχοι και χρονοδιάγραμμα 
Στόχος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από δεκαετίας είναι η απόκτηση δεύτερου, ιδιόκτητου, ενιαίου 
χώρου (κτιρίου), με τις κατάλληλες προδιαγραφές, για τη στέγαση μέρους των εκπαιδευτικών και 
ερευνητικών δραστηριοτήτων του. Χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη αυτού του στόχου δεν είναι 
δυνατόν να τεθεί, εφόσον δεν έχει εξασφαλιστεί η βασική προϋπόθεση, της χρηματοδότησης της 
σχετικής δαπάνης.  
 
(iii) Μέτρα για την υλοποίηση των στόχων 
Για την υλοποίηση του στόχου, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας πραγματοποιεί συστηματικά όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες προς όλες τις κατευθύνσεις και διαθέτει α) επαρκή εμπειρία από τους 
προηγούμενους διαγωνισμούς και β) διαθεσιμότητα και ετοιμότητα των τεχνικών και διοικητικών 
υπηρεσιών για την άμεση αξιοποίηση της χρηματοδότησης, όταν αυτή εξασφαλιστεί.  

 

Γ.6. Περιβαλλοντική πολιτική 
(i) Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων 
(ii) Αστικών στερεών αποβλήτων 
(iii) Aανακύκλωση 

 
(i) Το Πανεπιστήμιο δεν διαχειρίζεται επικίνδυνα απόβλητα και στη περίπτωση που, κατά την εκτέλεση 
τεχνικών έργων, προκύψει ανάγκη απομάκρυνσης παλαιωμένων μηχανισμών που περιέχουν στο 
εσωτερικό τους κάποια επικίνδυνα υγρά, αυτά προβλέπεται να τα απομακρύνει ο ανάδοχος που έχει 
αναλάβει την εργολαβία. 
 
(ii) Τα αστικά στερεά απόβλητα απομακρύνονται από τους κάδους απορριμμάτων που υπάρχουν στις 
εισόδους/εξόδους του Πανεπιστημίου. Επίσης σε περιπτώσεις που υπάρχουν στερεά απόβλητα από 
τεχνικά έργα, αυτά απομακρύνονται με μεγάλους κάδους που νοικιάζονται από τους αναδόχους και 
ακολούθως απομακρύνονται σε κατάλληλους χώρους εναπόθεσης. 
  
(iii) Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ανακύκλωσε το προηγούμενο 
έτος :  
- 17.770kg χαρτί  
- 900kg πλαστικό 
- 5.230kg. ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών  
- 750kg μεταλλικών υλικών  
- 60kg CD/DVD 
- 250kg μπαταριών  
- 120Kg λαμπτήρων  
- 273 τόνερ και 262 μελανωτές 
- 40 ξυλοπαλέτες 
 
Τα ανακυκλώσιμα υλικά αυτά τα συλλέγουν ιδιώτες, οι οποίοι πληρώνουν, είτε σε είδος (μελανάκια, 
τόνερ, κλπ), είτε σε χρήματα, τα οποία χρησιμοποιεί το γραφείο Περιβάλλοντος για την περαιτέρω 
ανάπτυξη του προγράμματος ανακύκλωσης και για δράσεις για το πρασίνισμα του Πανεπιστημίου.  
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Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) EMAS 
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει υιοθετήσει από το 2005 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
(Σ.Π.Δ.), το οποίο βασίζεται στην επίτευξη διαρκούς περιβαλλοντικής βελτίωσης, σύμφωνα με τον  
 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό EMAS (ΕΚ 1221/2009: Eco – Management and Audit Scheme).  
Τα κύρια στάδια ανάπτυξης του Συστήματος EMAS, ακολουθούν τις βασικές αρχές της διοίκησης 
ολικής ποιότητας. Για την εφαρμογή του EMAS πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες: 
 

• Θέσπιση Περιβαλλοντικής Πολιτικής από τη Πρυτανεία του Ιδρύματος στην οποία ορίστηκαν 
οι βασικές αρχές και οι προτεραιότητες του οργανισμού σε σχέση με περιβαλλοντικά θέματα 
και δόθηκε η δέσμευση για συνεχή περιβαλλοντική βελτίωση της λειτουργίας του, 

• Διεξαγωγή Περιβαλλοντικής Επισκόπησης στην οποία εξετάστηκαν αναλυτικά οι λειτουργίες 
του οργανισμού σε σχέση με το περιβάλλον (Περιβαλλοντικές Πτυχές), 

• Θέσπιση Περιβαλλοντικών Σκοπών & Στόχων για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης 
του οργανισμού, 

• Κατάρτιση Περιβαλλοντικού Προγράμματος για την επίτευξη των Περιβαλλοντικών Στόχων 
που έχουν τεθεί, ανάπτυξη, τεκμηρίωση και λειτουργία Συστήματος Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης, όπου καθορίστηκαν μέσω διαδικασιών όλες οι ενέργειες για τη ικανοποίηση των 
απαιτήσεων του Κανονισμού (αρμοδιότητες υπευθύνων, εκπαίδευση προσωπικού, ενημέρωση 
ενδιαφερομένων μερών, εσωτερικός έλεγχος περιβαλλοντικής λειτουργίας, κλπ.), 

• Διεξαγωγή Περιβαλλοντικού Ελέγχου με στόχο την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και 
των περιθωρίων βελτίωσης του συστήματος και της περιβαλλοντικής επίδοσης του 
οργανισμού,  

• Σύνταξη και δημοσιοποίηση Περιβαλλοντικής Δήλωσης, μέσα από την οποία με σαφή και 
κατανοητό τρόπο παρέχονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις 
και την περιβαλλοντική λειτουργία του Πανεπιστημίου.  

Η πλέον πρόσφατη Περιβαλλοντική Δήλωση (2012-13) περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 

 

Γ.7. Περιγράψτε πώς ανταποκρίνεται το φυσικό μέγεθος και το εύρος διάρθρωσης σε Σχολές και 
Τμήματα του ΑΕΙ στις προϋποθέσεις ανάπτυξής του. Σχολιάστε αποκλίσεις από ένα τυπικό 
μοντέλο διάρθρωσης, π.χ. ελάχιστος αριθμός 3 Σχολών/ΑΕΙ και 3 Τμημάτων/Σχολή. 

 
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με την παρούσα ακαδημαϊκή συγκρότηση (4 Σχολές, 8 Τμήματα) δεν 
ανταποκρίνεται στο τυπικό μοντέλο διάρθρωσης (στο σκέλος Σχολή/Τμήματα) και προτεραιότητά του 
(σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα) είναι η ανάπτυξη κατευθύνσεων ειδίκευσης, προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και στη συνέχεια Τμημάτων, με έμφαση στις Σχολές με 
περιορισμένο αριθμό Τμημάτων. 
 

Γ.8. Με ποιους τρόπους σκοπεύετε να ενδυναμώστε τη θέση του Ιδρύματός σας στο μέλλον 
(συνέργειες με άλλα ΑΕΙ, αλληλεπίδραση Σχολών, κλπ.). Ποιες είναι οι δράσεις που έχουν 
ήδη αναληφθεί προς αυτή την κατεύθυνση; 

 
Οι βασικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και την ενδυνάμωση της θέσης του 
Ιδρύματος στο μέλλον, είναι οι ακόλουθες :  
 

• στρατηγικές συνεργασίες με Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα στη ΝΑ Ευρώπη και την Ανατ. 
Μεσόγειο (και όχι μόνο), αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες του erasmus+ 

• ενίσχυση της συνεργασίας με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικής 
κοινότητας σε όλη τη Β. Ελλάδα  

• ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών 
• ενίσχυση των σχέσεων του ιδρύματος με διπλωματικές αντιπροσωπείες και μορφωτικά 

ιδρύματα άλλων χωρών στην Ελλάδα και από κοινού δράσεις 
• δημιουργία υπηρεσίας διοργάνωσης εκδηλώσεων και συνεδρίων με σκοπό την προβολή των 

συνεδριακών δυνατοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε ελληνικούς και διεθνείς 
φορείς, με στόχο την προσέλκυση διεθνών συνεδρίων 
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• αναδιοργάνωση των γραφείων δημοσίων σχέσεων και τύπου 
 

• τακτική, πλήρης και στοχευμένη ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, μέσα από όλα τα πρόσφορα μέσα και κανάλια επικοινωνίας 

• κατάρτιση καταλόγου «ειδικών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και δημοσιοποίησή του 
στην ιστοσελίδα μας για τα ενδιαφερόμενα ΜΜΕ 

• ανάπτυξη εθελοντικών προγραμμάτων για κοινωνική προσφορά σε συνεργασία με σχολεία και 
άλλους φορείς. 

 

Γ.9. Δημοσιεύεται έγκαιρα το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ιδρύματος; Κατά την τελευταία 4ετία 
υπήρξε μετέπειτα τροποποίησή του και σε πόσα ακαδ. έτη; 

 
Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ιδρύματος εκδίδεται και τροποποιείται με απόφαση της Συγκλήτου και 
δημοσιεύεται έγκαιρα. Παρακάτω καταγράφονται οι αποφάσεις της Συγκλήτου για τα τελευταία 4 
ακαδημαϊκά ημερολόγια, καθώς και οι τροποποιήσεις τους :  
 
Ακαδ. έτος 2010-2011 

 Συνεδρίαση Συγκλήτου 13/28.6.2011. Καθορισμός ακαδημαϊκού ημερολογίου 2011-2012. 
 
Ακαδ. έτος 2011-2012 

 Συνεδρίαση Συγκλήτου 8/9.12.2011. Τροποποίηση ακαδημαϊκού ημερολογίου 2011-2012 για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων με καθυστέρηση σε αναθέσεις μαθημάτων (κυρίως στα Τμήματα 
ΜΔΛ, ΔΤ και ΜΕΤ) 

 Συνεδρίαση Συγκλήτου 21/27.6.2012. Καθορισμός ακαδημαϊκού ημερολογίου 2012-2013. 
 
Ακαδ. έτος 2012-2013 

 Συνεδρίαση Συγκλήτου 15/31.1.2013. Τροποποίηση εαρινού εξαμήνου 20120-2013 κατ’ 
εφαρμογή του ο ν. 4115, ο οποίος έχει θεσμοθετήσει έκτακτη πτυχιακή εξεταστική 

 Συνεδρίαση Συγκλήτου 22/17.5.2013. Καθορισμός ακαδημαϊκού ημερολογίου 2013-2014. 
 
Ακαδ. έτος 2013-2014 

 Συνεδρίαση Συγκλήτου 3/26.9.2013. Τροποποίηση ακαδημαϊκού ημερολογίου 2013-2014. Οι 
απεργιακές κινητοποιήσεις διοικητικού προσωπικού είχαν ως αποτέλεσμα τη μη ολοκλήρωση 
διαδικασιών για την έναρξη του εξαμήνου. 

 Συνεδρίαση Συγκλήτου 18/17.1.2014. Τροποποίηση ακαδημαϊκού ημερολογίου 2013-2014 για 
προσαρμογή του σε σχετική διάταξη, που εκδόθηκε σε ΦΕΚ και η οποία επιτρέπει σε όλους τους 
φοιτητές να δώσουν εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα, χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, στις 
εξεταστικές περιόδους Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου και Ιουνίου. 

 Συνεδρίαση Συγκλήτου 45/11.6.2014. Καθορισμός ακαδημαϊκού ημερολογίου 2014-2015. 

 
 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2013-2014 
 

Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2013  
        Δευτέρα 2/9 έως Σάββατο 28/9 (τέσσερις εβδομάδες) 
 
Χειμερινό εξάμηνο 2013-2014  

Δευτέρα 30/9/13 έως Τρίτη 14/1/14 (δεκατρείς εβδομάδες) 
Αναπληρώσεις μαθημάτων  
Τετάρτη 15/1/14 έως Σάββατο 18/1/14 (τέσσερις ημέρες) 
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Εξεταστική Ιανουαρίου 2014  
Δευτέρα 20/1/14 έως Σάββατο 8/2/14 (τρεις εβδομάδες) 

 
Εαρινό εξάμηνο 2013-2014  

Δευτέρα 10/2/14 έως Σάββατο 24/5/14 (δεκατρείς βδομάδες) 
Αναπληρώσεις μαθημάτων  
Δευτέρα 26/5/14 έως Σάββατο 31/5/14 (έξι ημέρες) 
 

Εξεταστική Ιουνίου 2014  
       Δευτέρα 2/6/2014 έως Δευτέρα 23/6/14 (τρεις εβδομάδες) 

 

Γ.10. Αναλύστε το συνολικό πλήθος εβδομάδων κατ’ έτος (52) σε εβδομάδες κύριας 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, εξετάσεων πάσης φύσεως, λοιπών δραστηριοτήτων, διακοπών. 

 
Οι 52 εβδομάδες αναλύονται ως εξής: 
 
28 εβδομάδες κύριας εκπαιδευτικής διαδικασίας 
10 εβδομάδες εξετάσεις πάσης φύσεως 
14 εβδομάδες διακοπών 
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Δ. Προγράμματα Σπουδών 

Στην ενότητα αυτή αναλύεται κριτικά και αξιολογείται η ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών 
(προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών) 

(α) Ποια, κατά τη γνώμη του Ιδρύματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία των 
Προγραμμάτων; Να αναφερθούν συνοπτικά οι βασικές υποχρεώσεις των φοιτητών, όπως 
παρακολούθηση διαλέξεων, προαπαιτήσεις μαθημάτων, κλπ. 
 
Λαμβάνοντας υπόψιν τις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης των Τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας τα περισσότερα Προγράμματα Σπουδών αξιολογούνται θετικά. Πιο συγκεκριμένα στο 
σύνολο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών τα θετικά μπορούν να 
συνοψιστούν στα εξής: 
 

• Υψηλό επίπεδο διδασκαλίας με εξειδίκευση στα πεδία. 
• Οι εκτενείς στόχοι των προγραμμάτων σπουδών μπορούν να συγκριθούν επιτυχώς με τα 

προγράμματα σπουδών που προσφέρονται σε άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. 
• Αυξημένη και θετική ανταπόκριση στα προγράμματα πρακτικής άσκησης. 
• Υψηλό επίπεδο σπουδών που αντικατοπτρίζεται και στην μετέπειτα απορρόφηση των 

αποφοίτων. 
• Επικαιροποιημένο syllabus μαθημάτων.  
• On line διάθεση όλων των συγγραμμάτων και του εκπαιδευτικού υλικού. 
• Οργανωμένα και εκσυγχρονισμένα εργαστήρια Η/Υ. 

 
Αντίστοιχα τα αρνητικά στοιχεία που σχετίζονται με τα προγράμματα σπουδών και την εκπαιδευτική 
διαδικασία και επισημαίνονται στα περισσότερα Τμήματα συνοψίζονται στα ακόλουθα: 
 

• Πολύ μεγάλος αριθμός φοιτητών στα αμφιθέατρα. 
• Μεγάλος αριθμός μαθημάτων συγκρινόμενος με άλλα τμήματα του εξωτερικού. 
• Μικρός αριθμός προσφερόμενων σεμιναρίων και εργαστηρίων.  
• Αυξανόμενος αριθμός φοιτητών, που δεν συμβαδίζει με τον μειωμένο αριθμό διοικητικού και 

διδακτικού προσωπικού.  
• Έλλειψη εξειδικευμένων εργαστηρίων.  
 

Επίσης συστήνεται: 
 

• Εφαρμογή προόδων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου - όχι μόνο τελικές εξετάσεις. 
• Προσθήκη βιβλίων και άρθρων από on line πηγές.  
• Δημιουργία alumni association τόσο για προπτυχιακούς όσο και για μεταπτυχιακούς φοιτητές.  
• Σύσταση Επιτροπών Προγραμμάτων Σπουδών που θα προσαρμόζουν το Πρόγραμμα ανάλογα 

με τα διεθνή πρότυπα. 
 

(β) Ποιες ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ποιους ενδεχόμενους κινδύνους από τα 
αρνητικά σημεία διακρίνει το Ίδρυμα; 
 
Τα θετικά σημεία θα πρέπει να ενισχυθούν από τα Τμήματα ώστε τα προγράμματα σπουδών να είναι 
ανταγωνιστικά και να προετοιμάζουν κατάλληλα τους αποφοίτους τους για την ανταπόκρισή τους σε 
ένα διεθνές περιβάλλον. Τα αρνητικά σημεία έγιναν στην πλειοψηφία τους αποδεκτά από τα Τμήματα 
και αποτέλεσαν προτάσεις για βελτίωση. 
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(γ) Πώς αντιμετωπίζονται από την Διοίκηση του Ιδρύματος τυχόν παρατηρήσεις και συστάσεις που 
διατύπωσαν οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες στις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης/Πιστοποίησης 
των επί μέρους ακαδημαϊκών Μονάδων του Ιδρύματος; Να δοθεί χρονοδιάγραμμα για τη θεραπεία 
των αδυναμιών. 
 
Για τα οκτώ (8) προπτυχιακά και τα δεκατρία (13) μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών έγιναν από τις 
Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης διαφορές προτάσεις και επισημάνσεις. Τα Τμήματα που είχαν τη 
χρονική δυνατότητα έχουν ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. 
 
Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υποβλήθηκαν σε εξωτερική Αξιολόγηση σχεδόν στο 
σύνολο τους κατά την χρονική περίοδο Ιουνίος 2013 - Φεβρουάριος 2014 (εκτός του Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων που υποβλήθηκε σε εξωτερική αξιολόγηση το 2010) με 
αποτέλεσμα η ΜΟΔΙΠ να μην έχει επαρκή χρόνο για τη συστηματική μελέτη και ανάλυση όλων των 
παρατηρήσεων και συστάσεων των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Επίσης η αλλαγή των πρυτανικών 
αρχών καθώς και η ανεπάρκεια σε διοικητικό προσωπικό (ένας μόνον διοικητικός υπάλληλος στη 
ΜΟΔΙΠ), δεν επέτρεψαν τη σε βάθος μελέτη των Εκθέσεων. 

Αυτή τη στιγμή καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια από τα Τμήματα, η οποία αναμένεται να 
ολοκληρωθεί το ακαδ. έτος 2014-2015, με σκοπό τη λήψη των κατάλληλων βελτιωτικών μέτρων και 
την ενσωμάτωσή τους στο Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος που πρόκειται 
να δημιουργηθεί. 

(δ) Ημερομηνία τελευταίας μείζονος αναθεώρησης του προγράμματος σπουδών. 

Η ημερομηνία τελευταίας μείζονος αναθεώρησης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων σπουδών για τα τέσσερα τελευταία ακαδημαϊκά έτη παρουσιάζεται στους Πίνακες IV-
1. 

 

Δ.1. Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών 
 

Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας λειτουργούν οι ακόλουθες Σχολές: 
 

      Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: 
 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  
 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  
  
 Σχολή Επιστημών Πληροφορίας, στην οποία εντάσσεται το Τμήμα: 
 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής  
  
 Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: 
 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  
 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής  
 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης  
  
 Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: 
 Οικονομικών Επιστημών  
 Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών  

 
Πιο αναλυτικά: 
• Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις: την κατεύθυνση «Συνεχούς Εκπαίδευσης» και την 
κατεύθυνση «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες», όπου οι φοιτητές του Τμήματος 
καλούνται να επιλέξουν μία από αυτές στο 3ο εξάμηνο των σπουδών τους.  Στα δύο τελευταία 
εξάμηνα των σπουδών οι φοιτητές και των δύο κατευθύνσεων συμμετέχουν υποχρεωτικά στο 
πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, το οποίο λαμβάνει χώρα είτε σε χώρους παροχής εκπαίδευσης 

http://www.uom.gr/index.php?tmima=2&categorymenu=2
http://www.uom.gr/index.php?tmima=5&categorymenu=2
http://www.uom.gr/index.php?tmima=302&categorymenu=2
http://www.uom.gr/index.php?tmima=6&categorymenu=2
http://www.uom.gr/index.php?tmima=303&categorymenu=2
http://www.uom.gr/index.php?tmima=4&categorymenu=2
http://www.uom.gr/index.php?tmima=7&categorymenu=2
http://www.uom.gr/index.php?tmima=9&categorymenu=2
http://www.uom.gr/index.php?tmima=304&categorymenu=2
http://www.uom.gr/index.php?tmima=3&categorymenu=2
http://www.uom.gr/index.php?tmima=8&categorymenu=2
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ενηλίκων, είτε σε φορείς ειδικής αγωγής.  
• Στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής επίσης λειτουργούν δύο κατευθύνσεις η 

κατεύθυνση της «Λογιστικής Φοροτεχνικής» και η κατεύθυνση της «Χρηματοοικονομικής». Τα 
τέσσερα πρώτα εξάμηνα σπουδών είναι κοινά για όλους τους φοιτητές, ενώ από το 5ο εξάμηνο 
οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν μια από τις δύο κατευθύνσεις. 

• Το Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών προσφέρει δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης από το 6ο 
εξάμηνο σπουδών την κατεύθυνση στις «Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία» και την 
κατεύθυνση στις «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές». 

• Το Τμήμα ΒΣΑΣ δομείται σε δυο κύκλους σπουδών και τρείς κατευθύνσεις την κατεύθυνση 
«Βαλκανικών Σπουδών», την κατεύθυνση «Σλαβικών Σπουδών» και την κατεύθυνση 
«Ανατολικών Σπουδών». Στον πρώτο κύκλο σπουδών επιχειρείται η εξοικείωση με το 
γεωγραφικό χώρο και η απόκτηση αρτιότητας γνώσεων στα βασικά εννοιολογικά και αναλυτικά 
εργαλεία των επιστημών που θεραπεύονται. Στον κύκλο αυτό, με την επιλογή της βασικής 
γλώσσας, οι φοιτητές επιλέγουν κατεύθυνση: Τουρκικά (Βαλκανική ή Ανατολική κατεύθυνση) ή 
Ρωσικά (Σλαβική κατεύθυνση). Στον δεύτερο κύκλο σπουδών στο 6ο εξάμηνο, η χρήση αυτών 
των εργαλείων κάνει τις σπουδές πιο εφαρμοσμένες. Οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις δύο 
ειδικεύσεις που προσφέρονται: (α) Οικονομικά & Διεθνείς Επιχειρήσεις και (β) Πολιτική & 
Διεθνείς Σχέσεις. 

• Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης έχει τέσσερις κατευθύνσεις βάσει του ιδρυτικού του 
ΦΕΚ. Το συγκεκριμένο Τμήμα έχει ένα ιδιόμορφο πρόγραμμα σπουδών, λόγω της φύσης του 
αντικειμένου του. Τα υποχρεωτικά μαθήματα της κάθε κατεύθυνσης είναι ταυτόχρονα και 
επιλεγόμενα ή ειδικής βαρύτητας σε όλες τις άλλες κατευθύνσεις. Έτσι τα διδασκόμενα 
μαθήματα ανά εξάμηνο φτάνουν περίπου τα 840, ενώ ο αριθμός των απαιτούμενων μαθημάτων 
για την λήψη πτυχίου μπορεί να είναι διαφορετικός για κάθε κατεύθυνση. 

 
Τα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τα 
τέσσερα τελευταία ακαδημαϊκά έτη παρουσιάζονται στους Πίνακες IV-1. Ως προπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών παρατίθενται τα προγράμματα σπουδών που δίνουν αυτοδύναμα πτυχία. 

 

Δ.2. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας λειτουργούν συνολικά έντεκα (11) Προγράμματα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ), τα οποία ιδρύθηκαν από τα επτά επί συνόλου οκτώ Τμημάτων των Προπτυχιακών 
Σπουδών, εκ των οποίων τα τρία είναι Διατμηματικά (ΔΠΜΣ). Επίσης μετά τη συγχώνευση του 
Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών της Φλώρινας με το Τμήμα ΒΣΑΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
προστέθηκαν και δύο ακόμη μεταπτυχιακά που μεταφέρθηκαν από την Φλώρινα μέχρι να 
ολοκληρώσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές τις σπουδές τους, δηλαδή συνολικά δεκατρία (13). 

Τα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητά τους μέσω διδάκτρων που 
καταβάλουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Εξαίρεση αποτελούν το ΔΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη 
και το ΠΜΣ στην Εκπαιδευτική και Κοινωνική Πολιτική, όπου από την έναρξη των προγραμμάτων 
έως σήμερα οι φοιτητές δεν καταβάλλουν δίδακτρα.  

Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τα τέσσερα τελευταία 
ακαδημαϊκά έτη παρουσιάζονται στους Πίνακες IV-1. 

 

Δ.3. Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών 
 
Το Διδακτορικό Δίπλωμα απονέμεται για πρωτότυπη συμβολή σε ένα από τα θέματα που αποτελούν 
το αντικείμενο των προγραμμάτων σπουδών. Ο υποψήφιος φοιτητής που ενδιαφέρεται για την 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής θα πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος και να 
γνωρίζει την αγγλική γλώσσα. 
 



ΜΟΔΙΠ - ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΜΑΚ 2010-2014  41 

   41 

Ο φάκελος υποψηφιότητας ελέγχεται από την επιτροπή του ΠΜΣ ή του ΔΠΜΣ ως προς την πληρότητα 
των τυπικών προσόντων. Στην περίπτωση των Διατμηματικών Προγραμμάτων Σπουδών εφ' όσον ο 
υποψήφιος πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις, ο φάκελος διαβιβάζεται στο αντίστοιχο Τμήμα που 
καλύπτει το πεδίο έρευνας που προτείνει ο υποψήφιος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. (Γενική Συνέλευση Ειδικής 
Σύνθεσης) στην οποία διαβιβάστηκε ο φάκελος κρίνει αν ο υποψήφιος πληροί τις ουσιαστικές 
προϋποθέσεις του συγκεκριμένου Τμήματος (το Τμήμα πρέπει να έχει εσωτερικό κανονισμό σχετικά 
με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Το Τμήμα δύναται να ζητήσει 
από τον υποψήφιο να παρακολουθήσει μαθήματα είτε από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, είτε να 
μελετήσει θεματικές ενότητες σύμφωνα με την κρίση του επιβλέποντα.  Αφού ο υποψήφιος γίνει 
δεκτός από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζεται τριμελής συμβουλευτική επιτροπή η οποία σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία είναι αρμόδια για την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου. Την τριμελή 
συμβουλευτική επιτροπή απαρτίζουν ένα μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος της βαθμίδας του 
Καθηγητή, του Αναπληρωτή ή του Επίκουρου Καθηγητή ως επιβλέπων και άλλα δύο μέλη τα οποία 
μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 
αποχωρίσαντες λόγω ορίου ηλικίας  καθηγητές Α.Ε.Ι καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη μέλη Ε.Π.των Τ.Ε.Ι. και 
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου τουεσωτερικού ή 
εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπεινα έχουν την ίδια ή 
συναφή επιστημονική ειδικότηταμε αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονείτη διατριβή του.Κάθε 
μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να επιβλέπει μέχρι πέντε το πολύ υποψήφιους διδάκτορες.  
Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην 
οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ενημερώνει σχετικά με την 
πρότασή της τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
μπορεί να επιβλέπει μέχρι πέντε (5) το πολύ υποψήφιους διδάκτορες (μέχρι τρείς στο Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών -Εσωτερικός Κανονισμός για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, Άρθρο 
7). Επίσης, ο υποψήφιος διδάκτορας έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της ελληνικής ή αγγλικής 
γλώσσας για τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής. 
Σχετικά με την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα ισχύουν αυτά 
που αναφέρονται την κείμενη νομοθεσία. Η μέγιστη χρονική διάρκεια για την εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής είναι 7 έτη, ενώ η ελάχιστη είναι 3 έτη.  
 
Τα προγράμματα διδακτορικών σπουδών αντιστοιχούν στα Τμήματα του Ιδρύματος καθώς και σε 
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ). 

 

Δ.4. Τεκμηριώστε για το κάθε Πρόγραμμα Σπουδών του Ιδρύματος ότι είναι αντίστοιχο του 
ακαδημαϊκού επιπέδου του και του τίτλου σπουδών που απονέμει. 

 
 
Τα Προγράμματα Προπτυχιακών  Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας   κρίνονται πολύ 
ικανοποιητικά λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση για εισαγωγή με πανελλήνιες εξετάσεις και την 
μετέπειτα συνέχιση σπουδών  των φοιτητών σε Πανεπιστήμια εσωτερικού και του εξωτερικού για 
μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές υποδηλώνοντας έτσι το υψηλό επίπεδο απόκτησης γνώσεων. 
Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων όλα τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 
αντιστοιχούν σε 240 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) και είναι τετραετούς φοίτησης. Μετά και την 
Εξωτερική Αξιολόγηση  που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το ακαδημαϊκό έτος 
2013-2014,   τα Τμήματα προέβησαν σε αλλαγές του Προγράμματος Σπουδών βάσει των 
παρατηρήσεων των αξιολογητών, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Δίνεται έμφαση στην ποιότητα των 
σπουδών και επιδιώκεται η συμφωνία του Προγράμματος Σπουδών με τα ομόλογα του εξωτερικού. 
Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (www.uom.gr) καθώς  και στην ιστοσελίδα  κάθε 
Τμήματος ξεχωριστά,  είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες  για τα Προγράμματα Σπουδών όλων των 
επιπέδων (Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών). Διαθέσιμος στην ιστοσελίδα 
κάθε Τμήματος είναι και ο  Οδηγός Σπουδών σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

Δ.5. Θεωρείτε ότι η φυσική παρουσία των διδασκόντων στους χώρους του Ιδρύματος είναι 
χρονικά επαρκής για τη δημιουργία ικανοποιητικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με 
δυνατότητα αλληλεπίδρασης για τους φοιτητές και τους διδάσκοντες αλλά και για την 
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ανάδειξη ενδεχόμενα αριστείας; Σε τι ποσοστό των διδασκόντων, κατ’ εκτίμηση, ισχύουν τα 
παραπάνω ανά Τμήμα και Σχολή; 

 
Δεδομένου του μεγέθους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και με βάση τις Εκθέσεις Εξωτερικής 
Αξιολόγησης των Τμημάτων, ικανοποιητικό περιβάλλον με δυνατότητα αλληλεπίδρασης φοιτητών-
διδασκόντων σημειώνεται σε ποσοστό 75% του συνόλου των Τμημάτων. 
Όσον αφορά την ανάδειξη αριστείας προϋπόθεση αυτής, πέρα από τη φυσική παρουσία των 
διδασκόντων, είναι και η ύπαρξη χρόνου για περαιτέρω ενασχόληση, η οποία μειώνεται λόγω των 
αυξημένων διοικητικών υποχρεώσεων των διδασκόντων. Παρά το γεγονός αυτό στο Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας έχουμε πολλά παραδείγματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι 
δημοσίευσαν εργασίες με τους διδάσκοντες τους σε διεθνή περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους. 
 

 

Δ.6. Παραθέστε για όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα του Ιδρύματος τους ακόλουθους δείκτες 
για την τελευταία 5ετία: 

• Βαθμολογική βάση εισαγωγής 
• Ελκυστικότητα (% 1η προτίμηση) 
• Κόστος ανά φοιτητή 
• Πλήθος τίτλων που απονεμήθηκαν 
• Πλήθος διδακτορικών που απονεμήθηκαν 

 
Οι παραπάνω δείκτες παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν. Οι βάσεις εισαγωγής και η 
ελκυστικότητα υπολογίστηκε από τα πρωτογενή στοιχεία που αποστέλλονται από το Υπουργείο και 
αφορούν στους αποφοίτους Ημερησίων Λυκείων που εισάγονται με τη Γενική Σειρά του 90% 
(εξαιρούνται οι ειδικές κατηγορίες – αλλοδαποί – αλλογενείς).  
 
Το «Πλήθος τίτλων που απονεμήθηκαν» αφορά μόνο σε τίτλους Προγραμμάτων Προπτυχιακών 
Σπουδών. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 στους τίτλους που απονεμήθηκαν συμπεριλαμβάνονται 
στον παρακάτω πίνακα και τίτλοι από συγχωνευθέντα τμήματα (βάσει του σχεδίου «Αθηνά») ως εξής: 

• στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής τέσσερις (4) τίτλοι του συγχωνευθέντος Τμήματος 
Διοίκησης Τεχνολογίας 

• στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ένας (1) τίτλος του 
συγχωνευθέντος τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

 
 

Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 
 

Προγράμματα Προπτυχιακών 
Σπουδών 

Βαθμολογική 
βάση 
εισαγωγής 

Ελκυστικότητα 
(% 1η 
προτίμηση) 

Πλήθος 
τίτλων που 
απονεμήθηκαν 

Πλήθος 
διδακτορικών 
που 
απονεμήθηκαν 

ΟΕ Οικονομικών 
Επιστημών 

15.469 38,65% 241 1 

ΟΔΕ Οργάνωσης και 
Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 

14.207 32,41% 352 2 

ΕΠ Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής 

14.148 26,14% 212 7 

ΔΕΣ Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών 
Σπουδών 

13.497 36,30% 161 2 

ΛΧ Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής 

16.953 73,02% 176 1 

ΕΚΠ Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής 
Πολιτικής 

16.714 37,96% 169 4 
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ΒΣΑΣ Βαλκανικών, 
Σλαβικών και 
Ανατολικών 
Σπουδών 

14.952 28,06% 176 1 

ΜΕΤ Μουσικής 
Επιστήμης και 
Τέχνης 

16.121 95,92% 42 1 

Ακαδημαϊκό Έτος 2012-13 
 

Προγράμματα Προπτυχιακών 
Σπουδών 

Βαθμολογική 
βάση 
εισαγωγής 

Ελκυστικότητα 
(% 1η 
προτίμηση) 

Πλήθος τίτλων 
που 
απονεμήθηκαν 

Πλήθος 
διδακτορικών 
που 
απονεμήθηκαν 

ΟΕ Οικονομικών 
Επιστημών 

16.752 20,00% 257 2 

ΟΔΕ Οργάνωσης και 
Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 

16.012 32,78% 255 0 

ΕΠ Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής 

15.378 28,89% 124 7 

ΔΕΣ Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών 

14.974 28,70% 115 2 

ΛΧ Λογιστικής και 
Χρ6ηματοοικονομικής 

17.858 63,64% 148 3 

ΕΚΠ Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής 

17.284 46,91% 140 4 

ΒΣΑΣ Βαλκανικών, 
Σλαβικών και 
Ανατολικών Σπουδών 

15.796 19,05% 67 6 

ΜΕΤ Μουσικής Επιστήμης 
και Τέχνης 

17.908 91,67% 54 1 

ΔΤ Διοίκησης 
Τεχνολογίας 

13.053 0,00% 34 0 

ΜΔΛ Μάρκετινγκ και 
Διοίκησης 
Λειτουργιών 

13.748 0,00% 66 0 

 
Ακαδημαϊκό Έτος 2011-12 

Προγράμματα Προπτυχιακών 
Σπουδών  

Βαθμολογική 
βάση 
εισαγωγής 

Ελκυστικότητα 
(% 1η 
προτίμηση) 

Πλήθος 
τίτλων που 
απονεμήθηκαν 

Πλήθος 
διδακτορικών 
που 
απονεμήθηκαν 

ΟΕ Οικονομικών 
Επιστημών 

16.468 24,87% 183 0 

ΟΔΕ Οργάνωσης και 
Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 

15.980 26,77% 211 4 

ΕΠ Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής 

15.217 21,28% 120 10 

ΔΕΣ Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών 
Σπουδών 

15.148 30,56% 74 3 

ΛΧ Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής 

17.836 72,73% 97 2 

ΕΚΠ Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής 
Πολιτικής 

16.951 61,11% 104 3 
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ΒΣΑΣ Βαλκανικών, 
Σλαβικών και 
Ανατολικών 
Σπουδών 

15.232 33,33% 48 2 

ΜΕΤ Μουσικής 
Επιστήμης και 
Τέχνης 

18.545 94,44% 49 1 

ΔΤ Διοίκησης 
Τεχνολογίας 

12.545 3,70% 28 0 

ΜΔΛ Μάρκετινγκ και 
Διοίκησης 
Λειτουργιών 

13.392 4,76% 24 0 

 
Ακαδημαϊκό Έτος 2010-11 

 
Προγράμματα Προπτυχιακών 
Σπουδών 

Βαθμολογική 
βάση 
εισαγωγής 

Ελκυστικότητα 
(% 1η 
προτίμηση) 

Πλήθος 
τίτλων που 
απονεμήθηκαν 

Πλήθος 
διδακτορικών 
που 
απονεμήθηκαν 

ΟΕ Οικονομικών 
Επιστημών 

17.254 20,11% 282 2 

ΟΔΕ Οργάνωσης και 
Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 

17.275 29,29% 221 2 

ΕΠ Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής 

17.088 18,09% 143 20 

ΔΕΣ Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών 
Σπουδών 

16.022 25,89% 129 1 

ΛΧ Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής 

18.505 61,11% 135 1 

ΕΚΠ Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής 
Πολιτικής 

17.282 47,22% 115 4 

ΒΣΑΣ Βαλκανικών, 
Σλαβικών και 
Ανατολικών 
Σπουδών 

15.473 17,46% 42 3 

ΜΕΤ Μουσικής 
Επιστήμης και 
Τέχνης 

18.392 97,30% 40 1 

ΔΤ Διοίκησης 
Τεχνολογίας 

14.456 5,56% 28 0 

ΜΔΛ Μάρκετινγκ και 
Διοίκησης 
Λειτουργιών 

14.795 6,35% 45 0 

 
Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10 

Προγράμματα Προπτυχιακών 
Σπουδών 

Βαθμολογική 
βάση 
εισαγωγής 

Ελκυστικότητα 
(% 1η 
προτίμηση) 

Πλήθος 
τίτλων που 
απονεμήθηκαν 

Πλήθος 
διδακτορικών 
που 
απονεμήθηκαν 

ΟΕ Οικονομικών 
Επιστημών 

17.346 32,80% 220 2 

ΟΔΕ Οργάνωσης και 
Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 

17.448 31,63% 190 4 
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Προγράμματα Προπτυχιακών 
Σπουδών 

Βαθμολογική 
βάση 
εισαγωγής 

Ελκυστικότητα 
(% 1η 
προτίμηση) 

Πλήθος 
τίτλων που 
απονεμήθηκαν 

Πλήθος 
διδακτορικών 
που 
απονεμήθηκαν 

ΕΠ Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής 

16.907 16,16% 113 16 

ΔΕΣ Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών 
Σπουδών 

16.524 51,85% 132 0 

ΛΧ Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής 

18.358 65,42% 118 2 

ΕΚΠ Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής 
Πολιτικής 

17.323 24,59% 87 1 

ΒΣΑΣ Βαλκανικών, 
Σλαβικών και 
Ανατολικών 
Σπουδών 

15.400 26,98% 54 2 

ΜΕΤ Μουσικής 
Επιστήμης και 
Τέχνης 

17.321 91,67% 34 1 

ΔΤ Διοίκησης 
Τεχνολογίας 

14.156 11,32% 38 0 

ΜΔΛ Μάρκετινγκ και 
Διοίκησης 
Λειτουργιών 

14.618 1,64% 39 0 

 
 
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ     
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗ       
ΕΤΗ 2010-2014      
      

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 
(μόνιμοι 

διδάσκοντες, 
εεδιπ, διοικητικό 

προσωπικό 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

(ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ(*εκτός σίτισης) 
(ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ)  

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΤΟΣ 2010 12.263.221,93 935.000,00 3.825.280,00 0,00 17.023.501,93 
ΕΤΟΣ 2011 11.640.169,75 731.000,00 3.538.000,00 350.000,00 15.909.169,75 
ΕΤΟΣ 2012 11.714.192,23 342.000,00 3.391.200,00 0,00 15.447.392,23 
ΕΤΟΣ 2013 9.957.230,17 150.000,00 2.876.800,00 32.610,79 12.984.030,17 
ΕΤΟΣ 2014 10.916.324,29 45.000,00 1.840.000,00 174.878,57 12.801.324,29 

      
      

ΑΚΑΔ.ΕΤΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

(Ν+2) 

ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΦΟΙΤΗΤΗ 

   
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2010-2011 8.560 1.923,64    
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2011-2012 8.419 1.862,25    
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2012-2013 8.443 1.683,73    
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 9.279 1.389,45    



ΜΟΔΙΠ - ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΜΑΚ 2010-2014  46 

   46 

 



ΜΟΔΙΠ - ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΜΑΚ 2010-2014  47 

   47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
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1. Πολιτική και Στρατηγική Διασφάλισης Ποιότητας (ΔΠ) 
 
Η ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά τη διάρκεια σύνταξης της Έκθεσης 
Αυτοαξιολόγησης του Ιδρύματος έχει να σημειώσει ότι ήταν σε εξέλιξη η ανάπτυξη του 
Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ για το οποίο υπήρχε προκαθορισμένη προθεσμία 
ολοκλήρωσης. Ως εκτούτου, δόθηκε προτεραιότητα από όλους τους εμπλεκομένους στην υλοποίησή 
του, προκειμένου να μπορεί να τεθεί σε άμεση εφαρμογή και να αξιοποιηθεί από τα μέλη της 
Πανεπιστημιακής κοινότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και από τα μέλη της ΜΟΔΙΠ, όπως και 
έγινε. Τα απογραφικά των μαθημάτων καθώς και τα ατομικά απογραφικά των διδασκόντων 
συμπληρώθηκαν για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ. 
 
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δεν έχει ακόμη διαμορφώσει επίσημη πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας 
και Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ), όπως αυτά προβλέπονται στο Ν. 4009/2011 
και προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, το συντομότερο δυνατό.  
 
Κατά την τετραετία που πέρασε, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή του Ν. 4009/2011 και όλων 
των τροποποιήσεών του με κύριους άξονες την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου και την 
απλοποίηση των υπηρεσιών προς τους διδάσκοντες και τους φοιτητές.  
 
1.1 Ποια είναι η πολιτική του Ιδρύματος για την Διασφάλιση και Βελτίωση της Ποιότητας και οι 
αντικειμενικοί στόχοι που προκύπτουν από την πολιτική αυτή;  
 
Όπως και σε όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας - η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του 
Πανεπιστήμιου Μακεδονίας είναι αρμόδια για τα παρακάτω: (σύμφωνα με τους Ν. 3374/2005 και Ν. 
4009/2011)  
α) την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή 
βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του ιδρύματος, που αποτελεί το εσωτερικό σύστημα 
διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος,  
β) την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας 
του Ιδρύματος,  
γ) το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των 
λοιπών υπηρεσιών του Ιδρύματος και  
δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων 
σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος, στο πλαίσιο των 
αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ.  
 
Οι γενικοί στόχοι της ΜΟΔΙΠ-Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι:  
• η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και του ερευνητικού έργου.  
• η βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  
• η βελτίωση της ποιότητας εργασίας και διαβίωσης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  
• η ανάδειξη του έργου που συντελείται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στην κοινωνία, αλλά και στη 

διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.  
 
Στο πλαίσιο επίτευξης των γενικών της στόχων, η ΜΟΔΙΠ οφείλει να συνδράμει τα Όργανα Διοίκησης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Συμβούλιο Διοίκησης, Σύγκλητος, Πρυτανικό) ως προς:  
• Την προώθηση του «Στρατηγικού Σχεδιασμού» στο Πανεπιστήμιο γενικά και ειδικότερα μεταξύ των 

μελών της Διοίκησης, ώστε να βελτιώνει συνεχώς τον προγραμματισμό του Πανεπιστημίου και τις 
διαδικασίες, προκειμένου να ενισχυθεί η σχέση μεταξύ της στρατηγικής και της πράξης.  

• Τη συγκέντρωση, ανάλυση και δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με όλο το αντικείμενο εργασιών 
του Πανεπιστημίου προς τα Όργανα Διοίκησης του ιδρύματος, που θα τους επιτρέψουν να λάβουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις και να αναπτύξουν στρατηγικές και επιχειρησιακά σχέδια. 

 
• Την παρακολούθηση υλοποίησης μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού και του ετήσιου 

λειτουργικού προγραμματισμού και τη σύνταξη αναφορών προς τα Όργανα Διοίκησης του ιδρύματος 
σχετικά με την πρόοδο των συμφωνημένων στόχων.  

• Τη μελέτη και ανάλυση στόχων, όπως εκπαιδευτικοί, ερευνητικοί, οικονομικοί, επιχειρησιακοί, 
κοινωνικοί, κλπ.  
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• Το σχεδιασμό για διαμόρφωση πλαισίου Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Αριστείας, τόσο για τα μέλη 
ΔΕΠ, όσο και για τους Υποψήφιου Διδάκτορες.  

• Τη μελέτη και υπόδειξη μέτρων για την απλούστευση και βελτίωση των γραφειοκρατικών 
διαδικασιών.  

• Τη διαμόρφωση του πλαισίου διασφάλισης ποιότητας (πολιτική και διαδικασίες) του Πανεπιστημίου, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εθνικού πλαισίου για τη διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση.  

• Τον εντοπισμό και την προβολή βέλτιστων πρακτικών του Ιδρύματος σε όλους τους τομείς.  
• Τη συγκέντρωση, την ταξινόμηση και την ανάλυση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους φοιτητές, 

το προσωπικό, τα οικονομικά μεγέθη, τον εξοπλισμό, τα ερευνητικά προγράμματα του Ιδρύματος.  
 
1.2 Πού υπάρχει επίσημα δημοσιοποιημένη δήλωση της πολιτικής αυτής και αναλυτική περιγραφή 
των κυριότερων διαδικασιών και μέσων για την υλοποίηση και παρακολούθηση της εφαρμογής της; 
 
Στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ (http://modip.uom.gr/) είναι δημοσιοποιημένοι οι γενικοί και οι 
αντικειμενικοί στόχοι της ΜΟΔΙΠ, τα μέλη της ΜΟΔΙΠ, καθώς και οι αρμοδιότητές της σύμφωνα με τη 
Νομοθεσία. Επίσης, στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα δημοσιοποιούνται χρήσιμες ανακοινώσεις που αφορούν 
το έργο της ΜΟΔΙΠ καθώς και (1) Οι εσωτερικές εκθέσεις του Ιδρύματος, (2) Οι εκθέσεις εσωτερικής 
αξιολόγησης των τμημάτων και (3) Οι εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης των τμημάτων.  
 
1.3 Έχει το ίδρυμα διαμορφώσει συγκεκριμένο σύστημα ΔΠ; 
 
Το Ίδρυμα βρίσκεται στο στάδιο διαμόρφωσης ενός εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας, το 
οποίο θα αποτελέσει μελλοντικά λειτουργικό τμήμα του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της 
ΜΟΔΙΠ.  

 
1.4 Πώς έχει οργανωθεί το εσωτερικό σύστημα ΔΠ του Ιδρύματος; 
 
Όπως αναφέρθηκε και στο ερώτημα 1.3 το Ίδρυμα βρίσκεται στο στάδιο διαμόρφωσης ενός εσωτερικού 
συστήματος διασφάλισης ποιότητας. 
 
1.5 Πώς προσδιορίζεται η στρατηγική του ιδρύματος για την ΔΠ και το υψηλό επίπεδο των σπουδών 
και των απονεμόμενων τίτλων; 
 
To Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στοχεύει στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις ακόλουθες 
ενέργειες/δράσεις:  

• Αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού έργου που επιτελείται σε 
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο της διά βίου μάθησης.  

• Διαμόρφωση κατάλληλων προγραμμάτων σπουδών που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
επιστήμης, της τεχνολογίας, των τεχνών και της διεθνούς επιστημονικής πρακτικής, κάτω από το 
πρίσμα των αναγκών της αγοράς εργασίας.  

• Διεθνοποίηση των μεταπτυχιακών σπουδών.  
• Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της Σχολής Διά Βίου Μάθησης.  
• Βελτίωση της ποιότητας των υποδομών (κτιρίων, εργαστηρίων, ηλεκτρονικών υποδομών, 

δικτυακής υποστήριξης). 
• Αξιοκρατική επιλογή διδακτικού προσωπικού και προσωπικού υποστήριξης της διδασκαλίας και 

της έρευνας.  
• Θεσμοθέτηση βραβείων και υποτροφιών για εξαιρετική εκπαιδευτική και ερευνητική προσφορά.  
• Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στο εκπαιδευτικό έργο σε όσο γίνεται μεγαλύτερο βαθμό. 

 
1.6 Πώς ορίζονται οι άξονες ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης; 
 
Οι άξονες ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας εκπαίδευσης που εφαρμόζονται στο Ίδρυμα είναι οι 
ακόλουθοι: 

• Διδασκαλία υψηλού επιπέδου με κεντρική υποστήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού 
• Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών με ενοποίηση υπηρεσιών εκπαίδευσης 
• Διεθνής και εθνική κινητικότητα φοιτητών μέσω προγραμμάτων Erasmus 
• Διεθνής κινητικότητα εκπαιδευτικού προσωπικού μέσω προγραμμάτων Erasmus και Tempus 

Mobility 

http://modip.uom.gr/
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• Με πιστοποίηση και επικαιροποίηση προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών 
 
1.7 Πού υπάρχει διατυπωμένη πολιτική σχετικά με θέματα ακαδημαϊκής ελευθερίας, ακαδημαϊκής 
δεοντολογίας και αντίστοιχες διαδικασίες; 
 
Για θέματα δεοντολογίας δεν υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή Επιτροπή Δεοντολογίας και Έρευνας στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πρόκειται όμως να συσταθεί σύντομα. Οι αρμοδιότητές της και το κανονιστικό 
πλαίσιο λειτουργίας της θα προσδιοριστούν στο νέο Οργανισμό του Ιδρύματος. Στο νέο Οργανισμό του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας προβλέπονται κανόνες για τα παραπάνω θέματα στο κεφάλαιο Θ 
«Δεοντολογία, διαφάνεια και ποιότητα» (βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας).  
 
1.8 Πού υπάρχει διατυπωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο (δικαιοδοσία των πειθαρχικών και των 
διοικητικών οργάνων του Ιδρύματος) για την διερεύνηση πειθαρχικών και ακαδημαϊκών 
παραπτωμάτων των μελών της κοινότητας του Ιδρύματος (περιλαμβανομένων διαδικασιών και 
κανόνων για υποβολή ενστάσεων κατά των αποφάσεων); 
 
Για τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος (Καθηγητές και λέκτορες) ισχύουν τα προβλεπόμενα από την Εθνική 
νομοθεσία όπως αυτά περιγράφονται στα: άρθρα 326 και 327 Ν. 5343/32 (όπως αυτά διατηρήθηκαν σε 
ισχύ από το άρθρο 81 παρ. 1 του Ν. 4009/2011), άρθρο 7 του Ν. 249/76, άρθρο 79 παρ. 6(ιγ) του Ν. 
1566/85, άρθρα 23 έως 26 του ΠΔ 160/08 (Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των 
Α.Ε.Ι.) και τα άρθρα 117, 134 και 135 του Ν. 3528/2007 τα οποία αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 2 του 
Ν. 4057/12 (άρθρα 107, 134 και 135), όπως ισχύει.  
 
Επίσης, στο νέο Οργανισμό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ρυθμίζονται τα παραπάνω θέματα αναφορικά 
με τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας πλην των καθηγητών, λεκτόρων και του διοικητικού προσωπικού 
στο κεφάλαιο Η’ «Πειθαρχικές διατάξεις» (βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας). 
 
1.9 Πώς προστατεύονται οι φοιτητές και το προσωπικό του ιδρύματος από μεροληπτικές 
παρεμβάσεις και διακρίσεις; 
 
Σχετικά με την προστασία των φοιτητών από μεροληπτικές παρεμβάσεις και διακρίσεις, ισχύει ο Νόμος 
4009/2011 (άρθρα 49,50,51,52,53,54,55), που έχει ληφθεί υπόψη στο σχέδιο του Οργανισμού του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το άρθρο Γ.20 στον υπό ολοκλήρωση Οργανισμό, αναφέρεται στον 
«Συνήγορο του Φοιτητή», ο οποίος λειτουργούσε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τα τελευταία χρόνια 
άτυπα, με απόφαση των Πρυτανικών Αρχών.  
Σχετικά με την προστασία του προσωπικού από μεροληπτικές παρεμβάσεις και διακρίσεις, ισχύουν οι 
διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας καθώς και του 
άρθρου 15 του Ν. 4009/2011. Η εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων αφορά και τους καθηγητές και 
λέκτορες. Η κατάθεση υπομνήματος/καταγγελίας διαβιβάζεται στο αρμόδιο όργανο (Πρόεδρος Τμήματος, 
Κοσμήτορας Σχολής, Πρύτανης) το οποίο στη συνέχεια εξετάζει την καταγγελία εφαρμόζοντας τις 
παραπάνω διατάξεις. Στην ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας καθώς και του άρθρου 15 του Ν. 4009/2011 δύναται να συνδράμει η 
Νομική Υπηρεσία του Ιδρύματος. 
 
1.10 Η πολιτική του ιδρύματος και το σύστημα ΔΠ  

• έχουν επίσημα εγκριθεί; από ποιες αρχές; 
• έχουν γνωστοποιηθεί στο σύνολο του πάσης φύσεως προσωπικού του ιδρύματος;  

 
Όταν περατωθεί επιτυχώς η υλοποίηση ολόκληρου του ΕΣΔΠ θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. 
Δηλαδή, ύστερα από πρόταση του Πρύτανη, το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του 
ιδρύματος και οι διαδικασίες υλοποίησής του θα καθοριστούν με απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος, 
που εκδίδεται και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και στον δικτυακό τόπο του 
ιδρύματος. Προς το παρόν, στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ και στο σύνδεσμο http://modip.uom.gr είναι 
δημοσιοποιημένοι οι στόχοι της ΜΟΔΙΠ, καθώς και οι αρμοδιότητές της σύμφωνα με τη ισχύουσα 
Νομοθεσία. 
 
 
 
 
 

http://modip.uom.gr/
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1.11 Έχει συνταχθεί αναλυτικός οδηγός εφαρμογής με λεπτομερή περιγραφή των διαδικασιών 
λειτουργίας του συστήματος ΔΠ; 
 
Δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η σύνταξη του αναλυτικού οδηγού λειτουργίας του συστήματος ΔΠ. 
Συνοπτικές οδηγίες καταγράφονται από τη ΜΟΔΙΠ και θα αποσταλούν στα Τμήματα για την πρώτη 
ενημέρωσή τους. 
 
1.12 Πώς επιμερίζονται οι ευθύνες αναφορικά με την ΔΠ στα διάφορα επί μέρους όργανα (Σχολές, 
Τμήματα, άλλες οργανωτικές ή διοικητικές μονάδες) και πρόσωπα ; 
 
Σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχουν οριστεί οι Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης 
(ΟΜ.Ε.Α.) που ορίζεται με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων. Συγκροτήθηκαν από διακεκριμένα μέλη 
των βαθμίδων του Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή, κατά προτίμηση με εμπειρία σε διαδικασίες 
διασφάλισης ποιότητας. Συνοπτικά, οι αρμοδιότητες των Ο.Μ.Ε.Α. είναι: 
1) Eυθύνη διεξαγωγής, σε συνεργασία με την οικεία ΜΟ.ΔΙ.Π., της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης. 

Την ευθύνη για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης την έχει από κοινού ο 
εκάστοτε Πρόεδρος με την Γραμματεία του Τμήματος. 

2) Παρακολούθηση της ορθής συμπλήρωσης των απογραφικών δελτίων και ερωτηματολογίων και 
ανάλυση τους. Η ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των παραπάνω και την ανάλυσή τους επιμερίζεται 
ως εξής: Η παρακολούθηση της ορθής συμπλήρωσης των απογραφικών δελτίων των μαθημάτων και 
των ατομικών απογραφικών δελτίων των διδασκόντων είναι ευθύνη της ΜΟΔΙΠ και των εκάστοτε 
Προέδρων των Τμημάτων. Η ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων που αφορούν 
τη διδασκαλία είναι των διδασκόντων. Τέλος, η ευθύνη για την επεξεργασία/ανάλυση των 
ερωτηματολογίων που αφορούν τη διδασκαλία ανήκει στο Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων του 
Πανεπιστημίου. 

3) Σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του οικείου τμήματος. Την ευθύνη για τη σύνταξη της 
Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης την έχει αποκλειστικά η ΟΜ.Ε.Α. του εκάστοτε τμήματος. 

4) Συνεργασία με την Α.ΔΙ.Π. για την οργάνωση και πραγματοποίηση της εξωτερικής αξιολόγησης. Την 
ευθύνη για την ορθή οργάνωση και πραγματοποίηση της εξωτερικής αξιολόγησης την έχει σε μεγάλο 
βαθμό η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος σε συνεργασία με τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστήμιου για διαδικαστικά 
θέματα. 

 
 
1.13 Ποιος είναι ο ρόλος των φοιτητών στην ΔΠ; 
 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία προβλέπεται η εκπροσώπηση των φοιτητών τόσο στη ΜΟΔΙΠ, όσο και στις 
ΟΜΕΑ. Στη ΜΟΔΙΠ δεν έχει οριστεί εκπρόσωπός τους, όπως και στις περισσότερες ΟΜΕΑ των 
τμημάτων. 
 
1.14 Συμμετέχουν στην ΔΠ του ιδρύματος άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) πέραν της 
ακαδημαϊκής κοινότητος; 
 
Όχι δεν συμμετέχουν. 
 
1.15 Πώς αξιολογεί το ίδρυμα την αποτελεσματικότητα του συστήματος ΔΠ στην επίτευξη των 
στόχων του; 
 
Η ΜΟΔΙΠ, έχοντας συνολική εικόνα για τις υπηρεσίες και τις εκπαιδευτικές και διδακτικές δραστηριότητες 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, επιδιώκει την αποτελεσματική συνεργασία με όλες τις ακαδημαϊκές και 
υπηρεσιακές μονάδες και συμμετέχει ενεργά σε σημαντικές πρωτοβουλίες όπως είναι ο κατάλογος των 
Εγκρίτων Περιοδικών για την απονομή ερευνητικών βραβείων σε περίπτωση δημοσιεύσεων σε αυτά.  
Το υπάρχον Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ χρησιμοποιείται από το σύνολο των Τμημάτων 
του Ιδρύματος και καλύπτει όλα τα μηχανογραφημένα προγράμματα σπουδών, στα οποία 
συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των προπτυχιακών και η πλειονότητα των μεταπτυχιακών σπουδών. Μέσω 
του ΣΔΠ επίσης, έχουν συμπληρώσει το Ατομικό τους Απογραφικό Δελτίο η συντριπτική πλειοψηφία των 
μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος. Επίσης, η πλειοψηφία των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος έχουν συμπληρώσει τα 
Δελτία Περιγραφής Μαθήματος. 
Σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού 
συστήματος ΔΠ, δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα γιατί αναμένεται η ολοκλήρωση όλων των 
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υποσυστημάτων του ΣΔΠ.  
Τέλος, στόχος είναι η συμμετοχή όλων των μελών ΔΕΠ στις λειτουργίες του ΣΔΠ. Για την επίτευξη αυτού 
του στόχου γίνεται συχνή ενημέρωση στους Προέδρους και στις Γραμματείες των Τμημάτων, προκειμένου 
να κινητοποιηθούν τα μέλη ΔΕΠ. 
 
1.16 Πώς ελέγχεται, και αναθεωρείται η πολιτική ΔΠ στο ίδρυμα με στόχο τη συνεχή βελτίωση της 
ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης;  
 
Σύμφωνα με την ερώτηση 1.11 δεν υπάρχει τελική μορφή σχετικά με την πολιτική της ΔΠ. Τελεί υπό 
διαμόρφωση. Ακριβώς για το λόγο αυτό, η ΜΟΔΙΠ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανατροφοδότηση από το 
προσωπικό του Ιδρύματος των υπηρεσιών της. Σε κάθε ευκαιρία, παροτρύνει τα μέλη της πανεπιστημιακής 
κοινότητας για τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους.  
 
 
 
1.17 Πώς στηρίζεται η ανάπτυξη θυλάκων αριστείας στο ίδρυμα και πώς διασφαλίζεται η 
βιωσιμότητα και διάρκειά τους στο χρόνο;  
 
Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας υπάρχουν και λειτουργούν οι ακόλουθοι θύλακες αριστείας: 
 
Κάθε χρόνο διατίθεται ένα θεσμοθετημένο κονδύλιο για τη βράβευση των μεταπτυχιακών φοιτητών και 
των μελών ΔΕΠ και αφορά επιβράβευση για δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά. 
Κάθε χρόνο ο ΕΛΚΕ του Ιδρύματος διαθέτει ένα σημαντικό ποσό για την ενίσχυση της βασικής έρευνας. 
Συγκεκριμένα, τα υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος καταθέτουν τις προτάσεις τους και η αξιολόγηση 
γίνεται από εξωτερικούς αξιολογητές. Οι κατηγορίες χρηματοδότησης της βασικής έρευνας είναι τέσσερις, 
ανάλογα με τη βαθμολογία που πήραν οι προτάσεις στο στάδιο της εξωτερικής αξιολόγησης. 
Συγκεκριμένα, για κάθε κατηγορία αντιστοιχούν τα εξής χρηματικά ποσά: Κατηγορία 1, 4000€, Κατηγορία 
2, 3000€, Κατηγορία 3, 2000€ και Κατηγορία 4, 1000€. 
 
Επίσης, στους άμεσους στόχους του Ιδρύματος είναι: 
1) Ο προσανατολισμός της βασικής, εφαρμοσμένης έρευνας προς την καινοτομία.  
2) Η επιτυχής λειτουργία της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) και της Μονάδας 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ). 
 
1.18 Ποια είναι η σχέση μεταξύ διδασκαλίας και έρευνας στο ίδρυμα; 
 
Ποικίλει ανά Σχολή και Τμήμα και εξαρτάται από το φόρτο διδασκαλίας, ή τις υποχρεώσεις των 
καθηγητών και λεκτόρων στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. Σε σημαντικό πάντως αριθμό μελών 
ΔΕΠ ο φόρτος ερευνητικής εργασίας είναι μεγαλύτερος σε σχέση με το διδακτικό φόρτο. 
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2. Σχεδιασμός, έγκριση, παρακολούθηση και περιοδική αναθεώρηση των 
προγραμμάτων σπουδών και των απονεμόμενων τίτλων. 
Όλα τα ιδρύματα πρέπει να διαθέτουν διαδικασίες σχεδιασμού και έγκρισης, παρακολούθησης και 
περιοδικής αναθεώρησης των προγραμμάτων σπουδών και των απονεμόμενων τίτλων. Τα προγράμματα 
σπουδών πρέπει σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε να ανταποκρίνονται στους στόχους που τίθενται για καθένα 
από αυτά, ιδίως δε στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Οι στόχοι του προγράμματος πρέπει να 
προσδιορίζονται και να ανακοινώνονται με σαφήνεια και να αφορούν στο σωστό επίπεδο του εθνικού 
πλαισίου προσόντων για την ανώτατη εκπαίδευση και κατ’ επέκταση του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου. 

 
2.1 Έχουν όλα τα προγράμματα σπουδών σαφώς διατυπωμένους και δημοσιοποιημένους 
μαθησιακούς στόχους; Με ποιο τρόπο διασφαλίζει το Ίδρυμα τα προηγούμενα; 
 
Όλα τα προγράμματα σπουδών έχουν σαφώς διατυπωμένους στόχους, οι οποίοι προκύπτουν: από τα 
ιδρυτικά προεδρικά διατάγματα των τμημάτων, από τις επιμέρους περιγραφές των προγραμμάτων αυτών 
και από τον κανονισμό σπουδών τους. Oι μαθησιακοί στόχοι κάθε μαθήματος, κάθε προγράμματος 
σπουδών, περιγράφονται στον ετήσιο ηλεκτρονικό οδηγό σπουδών των Τμημάτων, που είναι αναρτημένοι 
στον ιστοχώρο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (www.uom.gr) και παρέχεται στον κάθε ενδιαφερόμενο. 
Στον Οδηγό Σπουδών παρατίθενται πληροφορίες για τη δομή κάθε Προγράμματος Σπουδών και για κάθε 
μάθημα ξεχωριστά, όπως τίτλος, κωδικός, κατεύθυνση και ειδίκευση, τρόπος διεξαγωγής, διδάσκοντες, 
ηλεκτρονική πρόσβαση σε υλικό του μαθήματος, τρόπος αξιολόγησης, αντικείμενο, στόχοι και μαθησιακά 
αποτελέσματα. 
 
Το Ίδρυμα μέσω της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και την ανάπτυξη εργαλείων 
αξιολόγησης, διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων στο μέτρο των δυνατοτήτων του, καθότι αποφάσεις της 
πολιτικής ηγεσίας όπως αριθμός εισακτέων, προϋπολογισμός ΑΕΙ, σύστημα εισαγωγής, διάρκεια σπουδών 
και κριτήρια επιλογής διδακτικού προσωπικού ήταν έως τώρα στην απόλυτη δικαιοδοσία της, παρά τις 
επανειλημμένες εκκλήσεις γενικών συνελεύσεων, Συγκλήτου, συλλόγων φοιτητών και συνόδων 
Πρυτάνεων. Η επίτευξη μαθησιακών στόχων είναι προφανώς άμεσα συνδεδεμένη με χρηματοδοτήσεις, 
υλικοτεχνική επιλογή και αριθμό εισακτέων. 

2.2 Πώς ελέγχεται η επίτευξη των μαθησιακών στόχων; 
 
Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων ελέγχεται με την στατιστική ανάλυση των βαθμών μαθημάτων και 
πτυχίου των φοιτητών, με το ποσοστό απορρόφησής τους στην αγορά εργασίας και με το ποσοστό εισδοχής 
των φοιτητών σε μεταπτυχιακές σπουδές, αλλά και με τη βαθμολογία τους σε άλλα προγράμματα, όπως πχ 
Erasmus. 
 
Επίσης, συμπληρωματικά αξιολογούνται τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης που συμπληρώνονται από τους 
φοιτητές και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στον καθορισμό των στόχων του κάθε μαθήματος. 
 
Τέλος, οι μαθησιακοί στόχοι επιτυγχάνονται κι αυτό αντικατοπτρίζεται στην υψηλή προτίμηση που 
απολαμβάνουν πολλά Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μεταξύ των υποψηφίων των Πανελληνίων 
Εξετάσεων (υψηλές βάσεις εισαγωγής), όπως και στις επιτυχίες των αποφοίτων του στις μεταπτυχιακές 
σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
 
2.3 Υπάρχει δημοσιευμένος Οδηγός για την οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών. Τι ακριβώς 
περιλαμβάνει; 
 
Ναι, όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά) έχουν 
δημοσιευμένο στο δικτυακό τους τόπο τον Οδηγό Σπουδών.  
 
Κάθε Οδηγός Σπουδών περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τα θεσμικά 
όργανα του Πανεπιστημίου, την περιγραφή των Σχολών και των Τμημάτων (και τα όργανά τους), 
Πληροφορίες για φοιτητικά θέματα (Πρόγραμμα Σπουδών, τίτλοι πτυχίων που προσφέρονται, το 
βαθμολογικό σύστημα που εφαρμόζεται στο Τμήμα, σίτιση, δωρεάν παροχή συγγραμμάτων κ.ά.), το 
προφίλ του Τμήματος (Διδακτικό προσωπικό, στόχοι, επαγγελματικά δικαιώματα, διαδικασίες για τη 
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δήλωση μαθημάτων, κανόνες μεταβατικών ρυθμίσεων ακολουθίας σπουδών και ΕCTS κλπ), το 
Πρόγραμμα σπουδών και ορισμένες πληροφορίες για το περιεχόμενο και τους στόχους κάθε μαθήματος. 
 
Για φιλικούς προς το περιβάλλον λόγους, την αμεσότερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων αλλά και την 
εξυπηρέτηση εξοικονόμησης πόρων, οι Οδηγοί Σπουδών εκδίδονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. 
 

2.4 Ποια είναι η επίσημη διαδικασία έγκρισης του προγράμματος σπουδών; Υπάρχει ουσιαστική 
συμμετοχή άλλων οργάνων στην διαδικασία αυτή που να λειτουργούν έξω από το πλαίσιο της 
ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει το πρόγραμμα; 
 
Ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο νέο νόμο και υπάρχει ειδική επιτροπή Προγράμματος 
Σπουδών σε κάθε Τμήμα, η οποία σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ, τα λοιπά μέλη του τμήματος και φορείς 
της αγοράς επεξεργάζεται και επικαιροποιεί το πρόγραμμα σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
Τα προγράμματα Σπουδών εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις. Κάθε χρόνο συζητούνται στις Γενικές 
Συνελεύσεις θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του Προγράμματος και αναζητούνται λύσεις για την 
αντιμετώπιση αδυναμιών που εμφανίζονται στην εφαρμογή του. Στο πλαίσιο των συζητήσεων αυτών 
συζητούνται και θέματα σχετιζόμενα με την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

2.5 Με ποιους τρόπους ελέγχεται και παρακολουθείται ο σχεδιασμός των προγραμμάτων σπουδών 
και το περιεχόμενο των μαθημάτων; Λαμβάνεται υπόψη και εφαρμόζεται το σύστημα ECTS; 

Όπως αναφέρθηκε, ο σχεδιασμός των Προγραμμάτων Σπουδών καθώς και το περιεχόμενο των μαθημάτων 
ελέγχεται από την επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών, τη Γενική Συνέλευση και εντέλει από τη Σύγκλητο 
του Ιδρύματος. Το σύστημα ECTS σχεδιάστηκε, εφαρμόζεται και λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2007-2008 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

2.6 Πώς διαφοροποιούνται οι απαιτήσεις ανάλογα με συγκεκριμένους τρόπους υλοποίησης (π.χ. 
πλήρης ή μερική φοίτηση, εξ αποστάσεως φοίτηση, ηλεκτρονική εκπαίδευση) και τύπους ανώτατης 
εκπαίδευσης (ακαδημαϊκή, τεχνολογική); 
 
Εφαρμόζονται οι ανάλογες διατάξεις από το νόμο Ν.4009/2011. 
 
 
2.7 Με ποιες διαδικασίες προβλέπονται, αναπτύσσονται και διατίθενται οι κατάλληλες για κάθε 
περίπτωση εκπαιδευτικές υποδομές στα Τμήματα; 
 
Οι διαδικασίες περιλαμβάνουν μελέτες από ειδικές επιτροπές, αποφάσεις Συνελεύσεων Τμημάτων και εν 
συνεχεία αποφάσεις Κοσμητείας και Συγκλήτου. Φυσικά οι εκπαιδευτικές υποδομές απαιτούν πόρους, 
αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο, ευελιξία, πνεύμα εμπιστοσύνης, συνέπεια και συνέχεια από την πολιτική ηγεσία 
και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Κράτους. 
 
Επίσης, στην αρχή κάθε εξαμήνου γίνεται για όλο το ακαδημαϊκό έτος η καταγραφή των αναγκών, αλλά 
δυστυχώς λόγω ουσιαστικής στενότητας χώρων δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες οι απαιτήσεις. 
(ιδιαίτερα υψηλός αριθμός νεοεισερχόμενων φοιτητών και συγχώνευση τμημάτων στις εγκαταστάσεις του 
ενός). 

 

2.8 Υπάρχουν και εφαρμόζονται κεντρικές διαδικασίες για την παρακολούθηση και έλεγχο της 
προόδου και επιτυχίας των φοιτητών; 
 
Το ΣΔΠ της ΜΟΔΙΠ έχει τη δυνατότητα να παράγει πίνακες και γραφήματα με στοιχεία και δείκτες 
παρακολούθησης της λειτουργίας των Ακαδημαϊκών Μονάδων και του Ιδρύματος συνολικά (βλ. 
Παράρτημα Έκθεσης). 
Μέσω στατιστικής επεξεργασίας και αξιολόγησης (απογραφικά δελτία μαθημάτων ανά εξάμηνο) αλλά και 
επιμέρους παρακολούθησης της βαθμολογίας και της προόδου των (Student Web, Web Class, κ.ά) και της 
απορρόφησής των στην αγορά εργασίας πριν από την απόκτηση του τίτλου σπουδών. Υπάρχει, επίσης, η 
δυνατότητα υπολογισμού του Παραρτήματος των Πινάκων που πρέπει να συνοδεύει κάθε ετήσια και πλήρη 
έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης. 
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2.9 Προβλέπεται τακτική, περιοδική αξιολόγηση των προγραμμάτων με προκαθορισμένες 
διαδικασίες και κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται η διαρκής συνάφεια και επικαιρότητά τους; Στις 
επιτροπές αξιολόγησης περιλαμβάνονται και εξωτερικά μέλη; 
 

Υπάρχει πρόβλεψη ώστε τα προγράμματα σπουδών να μπορούν να ανανεώνονται στο τέλος κάθε 
ακαδημαϊκού έτους και να διαμορφώνονται σε αντιστοιχία με τις νέες δυναμικές του εκπαιδευτικού 
περιβάλλοντος και με στόχο την ευχερέστερη ένταξη των φοιτητών στην αγορά εργασίας μετά την 
ολοκλήρωση των σπουδών τους. 
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που αποτελούν τις επιτροπές των 
προγραμμάτων σπουδών με κριτήριο τις αξιολογήσεις που διατυπώνουν οι φοιτητές μέσω των 
ερωτηματολογίων αξιολόγησης που συμπληρώνουν στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας που προβλέπεται 
σε ιδρυματικό επίπεδο. 
Πέρα από τα προβλεπόμενα στο Ν. 4009/2011 σχετικά με την πιστοποίηση, ακόμη δεν διενεργείται 
δομημένος έλεγχος των προγραμμάτων σπουδών. Η ΜΟΔΙΠ προτίθεται να τον ενσωματώσει στο 
επικείμενο Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  
 

2.10 Προβλέπεται τακτική ανατροφοδότηση από εργοδότες, εκπροσώπους της αγοράς εργασίας και 
άλλους συναφείς φορείς που έχουν σχέση με την επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων;  
 
Προς το παρόν όχι κεντρικά, αλλά αυτό γίνεται από τα περισσότερα Τμήματα που εφαρμόζουν την 
Πρακτική άσκηση. Προβλέπεται ο σχεδιασμός δράσεων παρακολούθησης της πορείας των αποφοίτων, σε 
συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης. 
 

2.11 Συμμετέχουν οι φοιτητές στις διαδικασίες ΔΠ των προγραμμάτων σπουδών; 
 
Οι φοιτητές αξιολογούν τα μαθήματα που προσφέρονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών 
συμπληρώνοντας τα ειδικά φύλλα αξιολόγησης του διδακτικού έργου, που έχει διαμορφώσει η ΜΟΔIΠ του 
Πανεπιστημίου (βλ. Παράρτημα Έκθεσης). 
 

2.12 Πώς αντιμετωπίζονται από την Διοίκηση του Ιδρύματος οι παρατηρήσεις και συστάσεις που 
διατύπωσαν οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες στις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των επί μέρους 
ακαδημαϊκών Μονάδων του Ιδρύματος αναφορικά με το Πρόγραμμα Σπουδών; 
 
Όλες οι Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι 
ανηρτημένες στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ (http://modip.uom.gr). Tα κυριότερα σημεία προς βελτίωση, 
όπως επισημάνθηκαν από τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, γίνεται προσπάθεια να ικανοποιηθούν από 
τα Τμήματα που πέρασαν Εξωτερική Αξιολόγηση. Επίσης, συστάσεις για θέματα που άπτονται της 
αρμοδιότητας του Ιδρύματος (εργαστήρια, αίθουσες, αμφιθέατρα) άπτονται μεν της εκτελεστικής 
αρμοδιότητας του Ιδρύματος, αλλά εξαρτώνται από τη χρηματοδότηση της Πολιτείας. Απαιτείται 
χρηματοδότηση για την εκπαίδευση, για την έρευνα και τις υποδομές και στελέχωση με εκπαιδευτικό και 
υποστηρικτικό προσωπικό όλων των κατηγοριών, προκειμένου να ανταποκριθεί το Ίδρυμα απερίσπαστο 
στην αποστολή του. 
 
2.13 Πώς διασφαλίζει το ίδρυμα ότι τα προγράμματα σπουδών αντιστοιχούν στο επίπεδο του 
προγράμματος και του απονεμόμενου τίτλου; 
 
Μέχρι τώρα δεν διενεργείται δομημένος έλεγχος των προγραμμάτων σπουδών. Η ΜΟΔΙΠ προτίθεται να 
τον ενσωματώσει στο επικείμενο Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. Παρόλα αυτά, από τα ιδρυτικά προεδρικά διατάγματα των τμημάτων (προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών) είναι προφανές ότι είναι όλα αντίστοιχα του ακαδημαϊκού επιπέδου και του τίτλου 
σπουδών που απονέμουν.  
 
2.14 Ποια είναι η συνάφεια του προγράμματος με ομόλογα προγράμματα του εξωτερικού; 
 
Στην ερώτηση αυτή ζητήθηκε η συνδρομή των Προέδρων των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών 
του Πανεπιστημίου. Όλοι απάντησαν ότι τα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων τους είναι εφάμιλλα 
και ανταγωνιστικά των αντιστοίχων προγραμμάτων Τμημάτων Πανεπιστημίων του εξωτερικού. 
Για μια όμως πιο πλήρη καταγραφή της συνάφειας, αναγράφονται στη συνέχεια τα σχόλια των εξωτερικών 

http://modip.uom.gr/
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αξιολογητών, όπου υπήρχαν, σχετικά με τα Προγράμματα Σπουδών.    
Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 
Αντιμετωπίζεται μία πολύπλοκη κατάσταση με την συγχώνευση με το Τμήμα ΒΣΑΣ της Φλώρινας, καθώς 
τρέχουν 3 διαφορετικά προγράμματα σπουδών ταυτόχρονα. 
Η αναγκαιότητα ενός νέου προγράμματος σπουδών είναι επείγουσα και αποτελεί και μία ευκαιρία να 
αντιμετωπίσει θέματα ανεξάρτητα της συγχώνευσης  που είναι πιο γενικά και συνήθη για τα Ελληνικά 
Πανεπιστήμια. Το νέο Τμήμα που έχει προκύψει από την συγχώνευση μπορεί να αποτελέσει την ναυαρχίδα 
στην περιοχή του πεδίου των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών.  
Υπάρχει επιτροπή προγράμματος σπουδών που επανασχεδιάζει το πρόγραμμα και επικεντρώνεται στις 
ανάγκες του Τμήματος. Το Πρόγραμμα είναι υπερφορτωμένο με μαθήματα- προτείνεται αύξηση των 
διδακτικών μονάδων για κάθε μάθημα με ταυτόχρονη μείωση των μαθημάτων.  
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  
Τα ευρεία αντικείμενα και οι σκοποί του ΠΣ του Τμήματος ΔΕΣ εμφανίζονται απόλυτα συγκρίσιμα με 
αυτά που προσφέρονται από άλλα Ιδρύματα της Ευρώπης. Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης έκρινε ότι 
το τρέχον Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος ΔΕΣ έχει σχεδιαστεί κατάλληλα για να συναντήσει τις 
ανάγκες και τις προκλήσεις της μοντέρνας κοινωνίας.  
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
Το κύριο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος ΛΓΧ είναι να εξοπλίσει τους φοιτητές με 
ικανότητες να ανταπεξέρχονται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και να είναι ανταγωνιστικοί 
στην αγορά εργασίας αργότερα ως πτυχιούχοι. Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών βασίστηκε στα 
Προγράμματα σπουδών από αρκετά φημισμένα Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο διεθνής προσανατολισμός του Τμήματος θα μπορούσε να ενισχυθεί με την 
αύξηση του αριθμού προσφερόμενων μαθημάτων στα Αγγλικά. Το πρόγραμμα σπουδών και η εφαρμογή 
του είναι υψηλής ποιότητας. Το σύστημα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης που εφαρμόζεται στο τμήμα 
εναρμονίζεται με την παγκόσμια τάση στις εκπαιδευτικές πρακτικές.  
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 
Τα μέλη του Τμήματος ΜΕΤ αντιλαμβάνονται πλήρως τις αδυναμίες στην τρέχουσα μορφή του 
Προγράμματος Σπουδών και είναι ήδη στην φάση / διαδικασία τροποποίησης αυτού, προκειμένου να γίνει 
λειτουργικότερο και  πιο ευκρινές στους στόχους του. Οι προκαθορισμένοι στόχοι του Προγράμματος 
σπουδών συναντώνται σε μεγάλο επίπεδο. Προσφέρει στους φοιτητές του συγκεκριμένου προγράμματος 
την γνώση και τις απαιτούμενες ικανότητες να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.  
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης συστήνει την άμεση τροποποίηση/ επανεξέταση του Προγράμματος 
Σπουδών, καθώς έχει παρέλθει μεγάλο διάστημα από την τελευταία φορά που επανεξετάστηκε το θέμα του 
Προγράμματος. Προτείνεται/ Συστήνεται επίσης το Τμήμα να εμπλακεί σε μία διαδικασία αξιολόγησης, 
σύγκρισης, με τα Προγράμματα Σπουδών άλλων Οικονομικών Τμημάτων προκειμένου να διαφοροποιηθεί 
από τα άλλα Τμήματα όσον αφορά το Πρόγραμμα Σπουδών του και να καθορίσει τα δικά του ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά που θα του επιτρέψουν να προσελκύσει φοιτητές. Είναι απαραίτητο το Τμήμα να 
προχωρήσει σε επανασχεδιασμό και εκτενείς λειτουργικές αλλαγές στο Πρόγραμμα σπουδών του 
προκειμένου να εναρμονιστεί με τις τρέχουσες ακαδημαϊκές και εργασιακές απαιτήσεις.   
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
Υπάρχει μία αισθητή διαφορά όσον αφορά την αποστολή και τους στόχους του Τμήματος όπως αυτοί 
προκύπτουν από τον τίτλο του σε σχέση με το σκοπούς που διαφαίνονται από το Πρόγραμμα Σπουδών του. 
Τα Προγράμματα Σπουδών των δύο κατευθύνσεων του Τμήματος, της «Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης» και 
της «Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες», συμπίπτουν με τους σκοπούς τους. Δεδομένων των 
αναγκών για ειδικούς επιστήμονες στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ατόμων με ειδικές 
ανάγκες τα δύο αυτά προγράμματα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Επανασχεδιασμός του 
Προγράμματος Σπουδών ώστε να είναι πιο στοχευόμενος, εστιασμένος στις  εξειδικεύσεις  του Τμήματος. 
Προτείνεται ετήσια εκτίμηση του Προγράμματος Σπουδών με σκοπό την βελτίωση του.  
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
Το σαφές/ξεχωριστό χαρακτηριστικό του ΠΣ του  Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής είναι η μεγάλη 
έμφαση στην διοίκηση, στα οικονομικά και στις εφαρμογές στις επιχειρήσεις, τα οποία το διαφοροποιούν 
από τα υπόλοιπα Τμήματα Πληροφορικής στα άλλα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Καθώς δεν υπάρχει ένα 
διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ΠΣ για αυτά τα Τμήματα υπάρχει μία σημαντική διαφορά στα μαθήματα 
που προσφέρονται από παρόμοια προγράμματα σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το ΠΣ είναι σύμφωνο με 
το αντικείμενο του Τμήματος. Πρόσφατα, το Τμήμα αναθεώρησε το Πρόγραμμα Σπουδών του 
προκειμένου να αντικατοπτρίσει όσο γίνεται καλύτερα την διεπιστημονική του φύση.  
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  
Το Τμήμα υπολείπεται άλλων παρόμοιων Τμημάτων της Ευρώπης και της Αμερικής. Το Πρόγραμμα 
Σπουδών φαίνεται να συναντά τους σκοπούς του τμήματος. Παρόλο που το Πρόγραμμα Σπουδών φαίνεται 
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να έχει συνοχή η απουσία προαπαιτούμενων μαθημάτων  δυσχεραίνει την εκπαιδευτική 
αποτελεσματικότητα σε ανώτερα επίπεδα εκπαίδευσης. 
 
2.15 Πώς τεκμαίρεται η αναγκαιότητα διατήρησης του εν λόγω προγράμματος σπουδών; 
 
Η σύγκριση με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα αναδεικνύει ότι τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς περιλαμβάνουν ένα 
συνδυασμό θεωρητικής και εφαρμοσμένης προσέγγισης σε ένα ευρύ πεδίο θεματικών, στα οποία η 
σύγχρονη συγκυρία αποδίδει εξαιρετική σημασία. Η αναγκαιότητα διατήρησης ή κατάργησης ενός 
προγράμματος θα κρίνεται από το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ, σύμφωνα με τις διαδικασίες της πιστοποίησης, με 
βάση τις Εκθέσεις των Επιτροπών Πιστοποίησης, (Ν. 4009/2011, άρθρα 71, 72) και μπορεί να είναι θετική, 
θετική υπό όρους ή αρνητική. 
 

3. Εκπαίδευση, διδασκαλία και αξιολόγηση των φοιτητών 
Τα ιδρύματα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα προγράμματα σπουδών ενθαρρύνουν τους φοιτητές να 
αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην δημιουργία της μαθησιακής διαδικασίας και ότι η αξιολόγηση των 
φοιτητών απηχεί αυτή την αντίληψη. 

3.1 Πού υπάρχει δημοσιευμένος σαφώς διατυπωμένος κώδικας των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεων των φοιτητών; 
 
Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας βρίσκεται αναρτημένος ο Εσωτερικός Κανονισμός 
Λειτουργίας (Αριθ. 4824/Β1-Φ.Ε.Κ. 149Β/13-2-2003), στον οποίο είναι με σαφήνεια διατυπωμένα τα 
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.  
Συγκεκριμένα, στα άρθρα 37 έως 47 του ως άνω αναφερομένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 
διακρίνονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις διοικητικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα καθώς και 
κοινωνικές παροχές, υποτροφίες, σίτιση κ.α. 
 
 
Επίσης, έχει εκπονηθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ιδρύματος Σχέδιο Οργανισμού του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Ιούλιος 2014) για την εναρμόνιση του ισχύοντος Οργανισμού (Π.Δ. 
310/20-12-1999, ΦΕΚ284Α) με το νέο θεσμικό πλαίσιο βάσει των νόμων 4009/2011 και 4115/2013 
(άρθρο 34 – Θέματα Α.Ε.Ι.). Στο κεφάλαιο ΣΤ του Σχεδίου περιγράφεται αναλυτικά η φοίτηση στο 
ίδρυμα και μεταξύ άλλων τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη φοιτητική 
ιδιότητα. 
 
3.2 Προβλέπονται ποικίλες αλλά συνεκτικές μαθησιακές διαδρομές ανάλογα με τις ανάγκες των 
φοιτητών στα Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματός σας; Περιγράψτε. 
 
Στα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων/Σχολών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αναφέρονται οι 
επιμέρους συνεκτικές μαθησιακές διαδρομές, όπως έχουν καθορισθεί και ισχύουν. Συγκεκριμένα, όλα 
τα Τμήματα προσφέρουν μαθήματα επιλογής για την προσαρμογή του προγράμματος σπουδών στα 
ειδικά ενδιαφέροντα των φοιτητών.  
Επίσης, μια άλλη προσφερόμενη δομή είναι η δυνατότητα επιλογής ειδικής κατεύθυνσης από τους 
φοιτητές, μετά τα πρώτα χρόνια σπουδών τους. Ειδικότερα:  
i. Στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να 
επιλέξουν μεταξύ δυο κατευθύνσεων εξειδίκευσης, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Οι κατευθύνσεις 
αυτές είναι: α) Διοίκηση Λειτουργιών και Μάρκετινγκ και β) Διοίκηση Επιχειρήσεων.  
ii. Στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ δύο 
κατευθύνσεων: α) Λογιστικής και Φοροτεχνικής και β) Χρηματοοικονομικής. 
iii. Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής χορηγεί ενιαίο πτυχίο, το οποίο 
προσδιορίζεται από τις κατευθύνσεις: α) Συνεχούς Εκπαίδευσης και β)  Εκπαίδευσης Ατόμων με 
Ειδικές Ανάγκες. 
iv. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών οδηγεί σε δύο 
κατευθύνσεις εξειδίκευσης: α) Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία και β) Διεθνείς και Ευρωπαϊκές 
Οικονομικές Σπουδές. 
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v. Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης προσφέρει τέσσερις επιμέρους κατευθύνσεις: α) 
Ευρωπαϊκής (Κλασικής) Μουσικής, β) Βυζαντινής Μουσικής, γ) Ελληνικής Παραδοσιακή (Δημοτικής) 
Μουσικής και δ) Σύγχρονης Μουσικής. 
vi. Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής διαθέτει τις κατευθύνσεις: α) Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής και β) Διοίκησης Τεχνολογίας. 
vii. Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών το Πρόγραμμα Σπουδών διασπάται σε δύο επιμέρους 
κύκλους σπουδών. Στον πρώτο κύκλο σπουδών διδάσκονται κυρίως μαθήματα βασικής οικονομικής 
παιδείας, καθώς και μαθήματα τα οποία στοχεύουν στην εξοικείωση των σπουδαστών με τις μεθόδους 
των ποσοτικών αναλύσεων. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών αναφέρεται σε πιο εξειδικευμένα πεδία της 
οικονομικής επιστήμης. Στον δεύτερο κύκλο σπουδών τα κατ’ επιλογήν μαθήματα διακρίνονται σε δύο 
ομάδες, Α΄ και Β΄. 
viii. Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών διαθέτει τις εξής κατευθύνσεις: α) 
Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις, β) Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις, γ) Γλώσσες και Πολιτισμός 
και δ) Οικονομία και Πολιτική. 
 
3.3. Μέσω ποιας διαδικασίας διασφαλίζεται το απαιτούμενο ελάχιστο των υποχρεώσεων των 
φοιτητών ως προς τις διαδρομές αυτές, π.χ. προαπαιτήσεις μαθημάτων; 
 
Οι μαθησιακές υποχρεώσεις των φοιτητών περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας 
του Ιδρύματος και στα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων/Σχολών. Μέσω του συστήματος 
εξετάσεων και ηλεκτρονικής καταχώρησης των αποτελεσμάτων διασφαλίζεται η τήρηση των 
ελάχιστων υποχρεώσεων των φοιτητών ως προς τις σχεδιασμένες μαθησιακές διαδρομές. Υπάρχουν 
μαθήματα όπου θα πρέπει οι φοιτητές απαραιτήτως να έχουν περάσει τις εξετάσεις του εργαστηρίου 
καθώς και να έχουν βαθμολογηθεί οι εργασίες τους.  
 
3.4 Ποιος είναι ο ρόλος των Σχολών σε σχέση με τις ως άνω υποχρεώσεις των φοιτητών; 
 
Ο ρόλος των Σχολών όσο αφορά στις υποχρεώσεις των φοιτητών καθορίζεται τόσο στον Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος όσο και στις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος θεσμικού 
πλαισίου. Ειδικότερα, στο άρθρο 50 του νόμου 4009/2011 αναφέρεται ρητά η σύσταση ειδικών 
συμβουλίων σπουδών ανά σχολή ή και τμήμα, αποτελούμενα κατά 60% από καθηγητές και 40% από 
φοιτητές, με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν στα προγράμματα σπουδών μέσω της 
συζήτησης και διατύπωσης προτάσεων, τις οποίες υποβάλλουν στην κοσμητεία.  
 
3.5 Χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τρόποι διδασκαλίας, όπου χρειάζεται στα Τμήματα/Σχολές 
του Ιδρύματός σας; Περιγράψτε. 
 
Η οργάνωση της διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τόσο στην προπτυχιακή όσο και στη 
μεταπτυχιακή εκπαιδευτική βαθμίδα, διέπεται από τους όρους των άρθρων 54 και 61 αντίστοιχα του 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος. Επίσης, κάθε καθηγητής που διδάσκει ένα 
μάθημα, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας, όπου κρίνει ότι 
χρειάζεται. 
Επιπλέον, στο άρθρο ΣΤ4 του Σχεδίου Οργανισμού του Ιδρύματος προβλέπεται η σύσταση Γραφείου 
Υποστήριξης Διδασκαλίας σύμφωνα με το Ν. 4009/2011 με σκοπό την παροχή οδηγιών, συμβουλών 
και εργαλείων, για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, διδασκαλία και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 
καθώς και τη βελτίωση των διδακτικών μεθόδων. 
 
3.6 Με ποιους τρόπους παρέχεται στους εκπαιδευόμενους κατάλληλη καθοδήγηση και στήριξη 
από τους διδάσκοντες στα Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματός σας; 
 
Στο εδάφιο 2.7 του παρόντος αναφέρονται οι διαδικασίες βάσει των οποίων σχεδιάζονται, 
αναπτύσσονται και διατίθενται οι κατάλληλες εκπαιδευτικές υποδομές στα τμήματα/σχολές του 
Ιδρύματος. Το εκπαιδευτικό προσωπικό κάνει χρήση των κατά περίπτωση αναγκαίων υποδομών για τη 
διασφάλιση της αρτιότητας του παρεχόμενου διδακτικού έργου.  
 
Το Ίδρυμα έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ηλεκτρονικό σύστημα (COMPUS) μέσω του οποίου 
διασφαλίζεται στους φοιτητές άμεση και διεξοδική ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του 
διδακτικού έργου. Συγκεκριμένα, αναρτώνται ανακοινώσεις, παρουσιάσεις των εισηγήσεων των 
διδασκόντων, προγράμματα κ.α.. Το σύστημα αυτό διασφαλίζει την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ 
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διδασκόντων και διδασκομένων δεδομένου ότι παρέχει τη δυνατότητα ανάρτησης εργασιών από τους 
φοιτητές.  
Επίσης, με τη συμβολή και μελών ΔΕΠ, έχει θεσμοθετηθεί και λειτουργεί Κέντρο Συμβουλευτικής και 
Στήριξης Φοιτητών, το οποίο παρέχει στους φοιτητές ενημέρωση, στήριξη και ψυχολογική 
συμβουλευτική για προβλήματα και δυσκολίες που αφορούν στις σπουδές, τη φοιτητική ζωή, την 
επικοινωνία και τις διανθρώπινες σχέσεις γενικότερα, καθώς και οποιαδήποτε άλλα προσωπικά 
προβλήματα. 
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Για την καθοδήγηση των φοιτητών σε επαγγελματικά θέματα λειτουργεί η Δομή Απασχόλησης και 
Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην οποία συμμετέχουν και 
συνεπικουρούν μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος, με στόχο την προσφορά στους φοιτητές με οργανωμένο 
τρόπο δυνατοτήτων επαφής με το περιβάλλον του επαγγελματικού στίβου, ώστε να αποκτήσουν τις 
κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για τη διασφάλιση της επάρκειάς τους κατά την αναζήτηση 
απασχόλησης. Στη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας υπάγεται το Γραφείο Διασύνδεσης, το 
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας.  
Επιπλέον, στο σχέδιο Οργανισμού του Ιδρύματος (Ιούλιος 2014) προβλέπεται η σύσταση Γραφείου 
Υποστήριξης Διδασκαλίας με σκοπό τη διευκόλυνση των φοιτητών στην προσέγγιση και οργάνωση της 
μαθησιακής διαδικασίας, την ανάπτυξη αποτελεσματικών τεχνικών μάθησης, την επίτευξη μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών.  
 
3.7 Πώς επιλέγονται οι διαδικασίες και οι μέθοδοι αξιολόγησης των φοιτητών στα 
Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματός σας; 
 
Η αξιολόγηση της μαθησιακής πορείας και επίδοσης των φοιτητών εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο 
της διδασκαλίας και του εκπαιδευτικού έργου γενικότερα. Το πλαίσιο και οι διαδικασίες ορίζονται από 
τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος, τους Κανονισμούς των Τμημάτων/Σχολών και 
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, καθώς και τον εκάστοτε διδάσκοντα, ο οποίος ορίζει κατά περίπτωση τις 
κατάλληλες διαδικασίες και τρόπους αξιολόγησης, όπως γραπτές εργασίες, παρουσιάσεις, συμμετοχή 
σε έρευνες, προόδους, κλπ. 
 
 
3.8 Πώς διασφαλίζεται η συνέπεια της αξιολόγησης, η ισότιμη εφαρμογή της σε όλους τους 
φοιτητές και η αυστηρή τήρηση των προκαθορισμένων διαδικασιών στα Τμήματα/Σχολές του 
Ιδρύματός σας; 
 
Για την ορθή και ισότιμη εφαρμογή των όρων και των διαδικασιών αξιολόγησης της μαθησιακής 
πορείας και επίδοσης των φοιτητών μεριμνούν κατά κύριο λόγο οι διδάσκοντες. Σε περιπτώσεις 
παρέκκλισης γίνεται αναφορά στα αρμόδια όργανα (Συνέλευση τμήματος/σχολής, επιτροπές κλπ.) και 
ακολουθούνται οι προβλεπόμενες πειθαρχικές ή άλλες διαδικασίες. Επίσης, επιμέρους Τμήματα έχουν 
καθορίσει και ακολουθούν Κανονισμούς Εξετάσεων. 
 
3.9 Ενημερώνονται οι φοιτητές σαφώς και λεπτομερώς σχετικά με τη στρατηγική αξιολόγησης 
που εφαρμόζεται για το πρόγραμμα σπουδών τους, σε ποιες εξετάσεις ή άλλες μεθόδους 
αξιολόγησης θα υποβληθούν, τί θα αναμένεται από αυτούς και ποια κριτήρια θα εφαρμοσθούν για 
την αξιολόγηση της επίδοσής τους; Πώς ελέγχεται η τήρηση της δημοσιοποίησης; 
 
Οι φοιτητές ενημερώνονται με σαφήνεια και ενδελέχεια για κάθε πτυχή της εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας τόσο για το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος με σχετική «Περιγραφή Μαθήματος», 
που έχει εκδοθεί για κάθε μάθημα και επικαιροποιείται/αναθεωρείται σε τακτικά διαστήματα, όσο και 
για τη διαδικασία αξιολόγησης με αναλυτική ενημέρωση κατά τη διάρκεια των μαθημάτων-
παραδόσεων εντός της αίθουσας, στις ώρες γραφείου από τους διδάσκοντες και ηλεκτρονικά μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος CΟMPUS (Course Management Platform for Universities). Το COMPUS 
αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα Ασύγχρονης Τηλε-εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
μέσω του οποίου διαχέεται στο σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας κάθε πληροφορία σχετική με 
τις παραδόσεις, τις εργασίες, τις εξετάσεις κλπ. 
 
Οι φοιτητές με την εισαγωγή/εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο αποκτούν έναν κωδικό για την είσοδο-
πλοήγηση στο COMPUS και ένα λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μέσω του οποίου έχουν τη 
δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους διδάσκοντες. 
Επίσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ιδρύματος και των σχολών/τμημάτων αναλυτικές 
πληροφορίες για τις εξετάσεις, τα προγράμματα σπουδών, καθώς και όλα τα έγγραφα και οι κανονισμοί 
που αφορούν στη λειτουργία του πανεπιστημίου. 
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3.10 Υπάρχουν σαφείς κανόνες σχετικά με την παρακολούθηση και την στάθμιση των απουσιών, 
ασθενειών και άλλων ειδικών περιστάσεων στα Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματός σας; 
 
Η τεκμηρίωση της παρακολούθησης-συμμετοχής στο εκπαιδευτικό έργο εντάσσεται στο ευρύτερο 
θεσμικό πλαίσιο που ορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φοιτητών και έχει περιγραφεί 
αναλυτικά πιο πάνω. Οι διδάσκοντες ορίζουν σε ποια μαθήματα ή ενότητες του εκπαιδευτικού έργου 
κρίνεται απαραίτητη η τεκμηρίωση της παρουσίας των διδασκομένων. Σε ειδικές περιπτώσεις, αρμόδιο 
όργανο είναι η Γενική Συνέλευση των Τμημάτων/Σχολών, η οποία και αποφαίνεται αναλόγως. 
 
3.11 Επιδιώκεται κατά το δυνατόν η αξιολόγηση από περισσότερους του ενός αξιολογητές στα 
Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματός σας; 
 
Στον προπτυχιακό κύκλο, σε μαθήματα στα οποία το διδακτικό έργο διεξάγεται από περισσότερους 
από έναν μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, η αξιολόγηση γίνεται από τους υπεύθυνους 
συνδιδάσκοντες. Στον μεταπτυχιακό κύκλο, εφόσον προβλέπεται, διενεργείται εξέταση από επιτροπή. 
Ομοίως και στις κατατακτήριες εξετάσεις. Η επιλογή και αξιολόγηση υποψήφιων μεταπτυχιακών 
φοιτητών και διδακτόρων γίνεται από ολιγομελείς επιτροπές. 
 
3.12 Υπάρχει επίσημη διαδικασία αντιμετώπισης παραπόνων και ενστάσεων των φοιτητών στα 
Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματός σας; Έχει τεθεί σε εφαρμογή ο θεσμός του Συνηγόρου του 
Φοιτητή που προβλέπεται από τη νομοθεσία; 
 
Η τυπική διαδικασία διαχείρισης παραπόνων ή ενστάσεων των φοιτητών που ακολουθείται μέχρι 
σήμερα είναι η παραπομπή και συζήτηση στη Γενική Συνέλευση των Τμημάτων/Σχολών. 
Ωστόσο, στο άρθρο Γ.20 του Σχεδίου του Οργανισμού του Ιδρύματος (Ιούλιος 2014) προβλέπεται η 
σύσταση αυτοτελούς γραφείου με την επωνυμία «Συνήγορος του Φοιτητή» με σκοπό τη 
διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, την τήρηση 
της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων 
κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος, όπως ορίζει ο Νόμος 
4009/2011 (Άρθρο 55). 
 
3.13 Με ποιο τρόπο προβλέπεται ανάλυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης ως προς τα 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα στα Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματός σας; Παρέχεται σχετική 
ανατροφοδότηση στους φοιτητές και, αν χρειάζεται, σχετική συμβουλευτική; 
 
Δεν υπάρχει προς το παρόν θεσμοθετημένη διαδικασία ανάλυσης και αξιολόγησης συγκεντρωτικών 
δεδομένων ανά μάθημα και σύγκριση με επιδιωκόμενα αποτελέσματα, σε επίπεδο Ιδρύματος, παρά 
μόνο έπειτα από ατομική πρωτοβουλία των μελών ΔΕΠ ή του λοιπού διδακτικού προσωπικού για 
μεμονωμένα μαθήματα.Η ανατροφοδότηση στους φοιτητές επίσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του 
κάθε διδάσκοντα. Ωστόσο, στα περισσότερα μαθήματα παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές για 
άμεση και προσωπική ενημέρωση-συμβουλευτική από τους καθηγητές σχετικά με την επίδοση και τις 
δυνατότητες βελτίωσής τους. Επίσης, διασφαλίζεται η ανατροφοδότηση στους φοιτητές των στοιχείων 
σχετικά με την επίδοσή τους στις εξετάσεις, μέσα από τη δυνατότητα που τους δίνεται να δουν τα 
γραπτά τους, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας. Η ανακοίνωση 
του χρονικού αυτού διαστήματος συνιστά υποχρέωση του διδάσκοντος 
3.14 Προβλέπεται επικαιροποίηση των κριτηρίων, των μεθόδων και των διαδικασιών 
αξιολόγησης στα Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματός σας; 
Δεν υπάρχει προς το παρόν θεσμοθετημένη ιδρυματική διαδικασία τακτικής επικαιροποίησης των 
κριτηρίων, των μεθόδων και των διαδικασιών αξιολόγησης των φοιτητών στα μαθήματα που 
διδάσκονται. Ωστόσο, οι καθηγητές έχουν τη δυνατότητα, όποτε κρίνουν σκόπιμο, να επικαιροποιούν 
τα κριτήρια, τις μεθόδους και τις διαδικασίες αξιολόγησης ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε 
μαθήματος. Επιπλέον, επιμέρους τμήματα έχουν δημιουργήσει επιτροπές εξετάσεων και έχουν 
εκπονήσει κανονισμό εξετάσεων, που αφορά κυρίως στη συνολική διαδικασία διεξαγωγής των 
εξετάσεων. Στο πλαίσιο αυτών των επιτροπών, οι διαδικασίες και ο κανονισμός εξετάσεων εξετάζονται 
και αξιολογούνται συνεχώς για την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητά τους και οι αντίστοιχες 
διαδικασίες διεξαγωγής εξετάσεων επικαιροποιούνται αναλόγως, με στόχο τη συνεχή βελτίωσή τους. 
Για παράδειγμα, στο Τμήμα Ο.Δ.Ε. έχει ορισθεί και λειτουργεί ειδική επιτροπή εξετάσεων η οποία 
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είναι υπεύθυνη τόσο για τον εντοπισμό προβλημάτων και τη συλλογή παραπόνων κατά τη διάρκεια των 
εξετάσεων όσο και για την μετέπειτα εκτίμηση και αξιοποίησή τους για τη βελτίωση της διαδικασίας. 
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4. Εισδοχή φοιτητών, πρόοδος και αναγνώριση των σπουδών 
Τα ιδρύματα πρέπει να εφαρμόζουν συνεχώς προκαθορισμένους και δημοσιοποιημένους κανονισμούς για 
όλες τις φάσεις του εκπαιδευτικού κύκλου των φοιτητών, δηλ. την εισδοχή, πρόοδο, αναγνώριση και 
πιστοποίηση των σπουδών σε όλα τα Τμήματα/Σχολές του. 
 
4.1 Εφαρμόζονται με συνέπεια και διαφάνεια οι διαδικασίες και τα κριτήρια εισδοχής;  
 
Οι διαδικασίες και τα κριτήρια εισδοχής εφαρμόζονται στο σύνολο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(πανελλαδικές εξετάσεις, μετεγγραφές, κατατακτήριες) και είναι πλήρως διαφανείς. Για τον δεύτερο 
(μεταπτυχιακό) και τρίτο (διδακτορικό) κύκλο σπουδών ισχύουν οι εγκεκριμένοι από τη Σύγκλητο 
Κανονισμοί Λειτουργίας των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικών σπουδών. 
Επιπλέον, στο σχέδιο του νέου Οργανισμού του Ιδρύματος προβλέπεται ιδιαίτερο κεφάλαιο στον 
Εσωτερικό Κανονισμό για τη λειτουργία των προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών 
σπουδών, ως ορίζεται στο εδάφιο 12 του άρθρου 11 του νόμου 4009/2011. 
 
 
4.2 Προβλέπεται κινητικότητα των φοιτητών στα Τμήματα/Σχολές σας; Περιγράψτε. 
 
Στους φοιτητές παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων άλλων Τμημάτων ή Σχολών 
(επιλεγόμενα μαθήματα). Σε μεταπτυχιακό επίπεδο λειτουργούν κοινά προγράμματα μεταπτυχιακών 
σπουδών, όπως το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση 
Τεχνικών Συστημάτων» που λειτουργεί σε συνεργασία των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και 
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και το 
Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό ΠΜΣ στα «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών» 
που λειτουργεί σε συνεργασία Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το 
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Εξάλλου, μέσω του 
Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus υποστηρίζεται η 
κινητικότητα των φοιτητών του Ιδρύματος σε σχολές του εξωτερικού. Συγκεκριμένα λειτουργεί στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το Γραφείο Προγράμματος ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα 
Ατόμων. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στους υποψήφιους διδάκτορες για συνεργασία στο πλαίσιο 
Ειδικών Πρωτοκόλλων (Ν. 3685/2008) και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Marie Curie. 
 
4.3 Προβλέπονται σαφείς και διακριτές διαδικασίες αναγνώρισης των τίτλων της ανώτατης 
εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών περιόδων και των πρότερων γνώσεων στα Τμήματα/Σχολές 
σας; Περιγράψτε πού είναι αυτές προσβάσιμες.  
 
Αρμόδιος για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών της αλλοδαπής Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής 
κατεύθυνσης και τη παροχή πληροφοριών σχετικά με σπουδές Aνώτατης Eκπαίδευσης στην αλλοδαπή 
και στην ημεδαπή είναι ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 
Πληροφόρησης ΔΟΑΤΑΠ (Ν. 3328/2005). Οι σχετικές πληροφορίες είναι άμεσα προσβάσιμες 
ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΔΟΑΤΑΠ. καθώς και έπειτα από επικοινωνία με τον φορέα. 
Για τις εκπαιδευτικές περιόδους που διανύονται σε Ιδρύματα εξωτερικού στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων οι σχετικές διατάξεις περιλαμβάνονται στο νόμο 2083/1992, την υπουργική απόφαση 
υπ’ αριθμ. Φ5/89656/Β3-13.08.2007 για την «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και 
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» και ο νόμος 4009/2011. Επίσης, στο νόμο 4115/2013 (άρθρο 35) 
προβλέπεται η αναγνώριση μαθημάτων και χρόνου φοίτησης για φοιτητές από κατάταξη ή μετεγγραφή. 
Οι σχετικές πληροφορίες είναι προσβάσιμες τόσο ηλεκτρονικά όσο και μέσω των υπηρεσιών του 
Ιδρυμάτων (ΔΑΣΤΑ, Γραφείο Προγράμματος ERASMUS). 
 
4.4 Υπάρχει συνεργασία με άλλα ιδρύματα και με τον εθνικό οργανισμό ΔΠ με σκοπό να 
διασφαλίζεται η συνέπεια των αναγνωρίσεων σε όλα τα ιδρύματα της χώρας; 
 
Τα κριτήρια αναγνώρισης είναι ενιαία για το σύνολο των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων της χώρας. 
Αρμόδιος φορέας είναι ο ΔΟΑΤΑΠ. 
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4.5 Χορηγείται στους φοιτητές αναλυτική πληροφόρηση (π.χ. Παράρτημα Διπλώματος) σχετικά με 
τους τίτλους σπουδών που απέκτησαν, τα μαθησιακά αποτελέσματα που επέτυχαν, το πλαίσιο, το 
επίπεδο και το περιεχόμενο των σπουδών που ολοκλήρωσαν με επιτυχία;  
 
Στους φοιτητές του Ιδρύματος χορηγείται παράρτημα διπλώματος, όπως καθορίστηκε από τη Σύγκλητο 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Επίσης, χορηγείται κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας έπειτα από 
σχετικό αίτημα του κάθε φοιτητή. 
 
 

5. Διασφάλιση της Ποιότητας του Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
 
Τα Ιδρύματα πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένα μέσα που εξασφαλίζουν και εγγυώνται την ποιότητα και 
τις ικανότητες του εκπαιδευτικού τους προσωπικού. Τα μέσα αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα στις 
επιτροπές εξωτερικής αξιολόγησης και να αξιολογούνται στις εκθέσεις τους. Οι διαδικασίες επιλογής και 
ανάπτυξης του προσωπικού πρέπει να είναι αντικειμενικές και διαφανείς. 
 
5.1 Εξηγήστε εάν υπάρχουν και εφαρμόζονται σαφείς, διαφανείς και αντικειμενικές διαδικασίες 
επιλογής του εκπαιδευτικού προσωπικού που αναγνωρίζουν την σπουδαιότητα των 
επιστημονικών και παιδαγωγικών ικανοτήτων του προσωπικού αυτού. 
 
Προς το παρόν και μέχρι τη δημοσίευση του νέου «Οργανισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», 
υπάρχουν και εφαρμόζονται: α) ο Ν. 4009/2011 (άρθρα 17, 18, 19 και 20) με τις τροποποιήσεις του, β) 
το ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών 
καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών (ΑΠΕΛΛΑ), γ) η 
δημοσίευση των αποφάσεων και διοικητικών πράξεων στο δικτυακό τόπο του προγράμματος 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δ) η ανάρτηση πρακτικών και λοιπών εγγράφων που αφορούν τις εκλογικές 
διαδικασίες στην ιστοσελίδα του κάθε τμήματος.  
 
5.2 Πώς διασφαλίζεται ότι η προκήρυξη και η πρόσληψη του προσωπικού περιλαμβάνουν 
διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι όλα τα νέα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού διαθέτουν 
τουλάχιστον τις στοιχειωδώς απαραίτητες διδακτικές ικανότητες; 
 
Προς το παρόν και μέχρι τη δημοσίευση του νέου «Οργανισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», ο 
υποψήφιος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 14 του Ν. 1268/82, 4 παρ. 3 
του Ν. 2517/97 και 3 του Ν. 3027/02. Επιπρόσθετα, σε κάποιες περιπτώσεις, κατά τη διαδικασία της 
κρίσης για την εκλογή των νέων υποψηφίων, η διδακτική ικανότητάς τους, αξιολογείται βάση της 
ποιότητας ενός δοκιμαστικού μαθήματος, στο οποίο υποβάλλονται.  
 
5.3 Με ποιους τρόπους προσφέρονται ευκαιρίες για επαγγελματική/επιστημονική ανάπτυξη του 
διδακτικού προσωπικού; Ιδιαίτερα για ανάπτυξη και διεύρυνση των εκπαιδευτικών τους 
ικανοτήτων/δεξιοτήτων; 
 
Τα κίνητρα για την επαγγελματική/επιστημονική ανάπτυξη του προσωπικού επικεντρώνονται στη 
χορήγηση διαφόρου τύπου αδειών και χρηματοδοτήσεων. Πιο συγκεκριμένα για τις άδειες ισχύουν όσα 
ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία: α) για επιστημονικούς λόγους σε εσωτερικό ή εξωτερικό 
σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4009/2011, β) για διδακτικούς ή ερευνητικούς σύμφωνα με το άρθρο 
17 παρ. 1 α του Ν. 1268/1982, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 α του Ν. 1674/1986, γ) για 
συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, διαπανεπιστημιακές ανταλλαγές και παρουσίαση σεμιναρίων σε 
άλλα πανεπιστήμια σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 δ του Ν. 1268/1982, δ) για συμμετοχή σε 
επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια, βραχυχρόνια διδασκαλία σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και σε 
προγράμματα ανταλλαγών μεταξύ πανεπιστημίων του εξωτερικών σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 α 
του Ν. 2530/1997, ε) για διδασκαλία σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής ως επισκέπτης καθηγητής 
σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 2083/1992, στ) για απασχόληση σε έδρα Ελληνικών σπουδών 
πανεπιστημίου της αλλοδαπής σύμφωνα με άρθρο 39 παρ. 5 του Ν. 4186/2013, ζ) για παράλληλη 
απασχόληση σε πανεπιστήμιο της αλλοδαπής σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3 του Ν. 4009/2011.  
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Επιπρόσθετα, στα πλαίσια χρηματικών κινήτρων και αναγνώρισης, διοργανώνεται πιλοτικά, βάση 
ετήσιας απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το «Ερευνητικό Βραβείο», με 
κριτήριο τη δημοσίευση ερευνητικής εργασίας σε έγκριτο ακαδημαϊκό περιοδικό. Το συγκεκριμένο 
βραβείο προβλέπεται και στο σχέδιο προς διαβούλευση του νέου «Οργανισμού του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας». Επιπλέον, στο ίδιο σχέδιο προβλέπεται ακόμη μία πρόσθετη παροχή, το λεγόμενο 
«Βραβείο Διδασκαλίας», το οποίο θα απονέμεται σε μέλη του Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού 
Προσωπικού, οι οποίοι σύμφωνα με την αξιολόγησή τους από τους φοιτητές, διακρίθηκαν και έλαβαν  
την υψηλότερη βαθμολογία. Αντίστοιχες πρακτικές εφαρμόζονται ήδη σε μεμονωμένες περιπτώσεις 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (π.χ. Δια-τμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων). 
 
5.4 Πώς αξιολογείται και ενθαρρύνεται η επιστημονική δραστηριότητα στο εκπαιδευτικό 
προσωπικό με στόχο την ενίσχυση της σύνδεσης εκπαίδευσης και έρευνας; Αναφέρατε κάθε πότε 
υλοποιείται η διαδικασία αυτή ανά βαθμίδα προσωπικού. 
 
Η επιστημονική δραστηριότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού ενθαρρύνεται κυρίως με τους τρόπους 
που περιγράφονται στην ενότητα 5.3. Πέρα από αυτές παροχές, η επιστημονική δραστηριότητα 
ενθαρρύνεται επίσης με τη δυνατότητα συμμετοχής του εκπαιδευτικού προσωπικού σε ερευνητικά 
προγράμματα, με τη συγκρότηση ειδικών ερευνητικών ομάδων, κέντρων (π.χ. Εργαστήριο 
Επιχειρηματικής Αριστείας, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων, Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων 
και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, κ.α.) κέντρων και δικτύων συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  
 
5.5 Με ποιο τρόπο διαπιστώνονται τυχόν αδυναμίες του εκπαιδευτικού προσωπικού σε ότι αφορά 
την εκτέλεση του εκπαιδευτικού έργου; Αναφέρατε κάθε πότε υλοποιείται η διαδικασία αυτή ανά 
βαθμίδα προσωπικού. 
 
Οι αδυναμίες του εκπαιδευτικού έργου διαπιστώνονται με 3 τρόπους: 
- Με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από τους φοιτητές (όπως αναπτύσσεται στην ενότητα 
5.6) 
- Με την τυπική διαδικασία εξέλιξης, όπως ορίζεται από το άρθρο 77 του Ν. 4009/2011. Εφόσον, δεν 
έχει υποβληθεί αίτηση για εξέλιξη, με την υποχρεωτική αξιολόγηση των καθηγητών πρώτης βαθμίδας 
και των αναπληρωτών καθηγητών ως προς το ερευνητικό, εκπαιδευτικό, διδακτικό και επιστημονικό 
έργο τους, καθώς και ως προς την εν γένει προσφορά τους στο ίδρυμα, κατά πως ορίζεται από το άρθρο 
21 του Ν. 4009/201, η συγκεκριμένη αξιολόγηση γίνεται κάθε πέντε χρόνια από ειδικές επιτροπές 
αξιολόγησης βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, τα οποία θα καθοριστούν στον νέο «Οργανισμό του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας» (π.χ. συγγραφικό έργο, συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά 
προγράμματα, ποιότητα εκπαιδευτικού έργου).  
 
5.6 Ποιες είναι οι διαδικασίες ώστε οι διδάσκοντες να λαμβάνουν την αναγκαία ανατροφοδότηση 
σχετικά με την προσωπική τους επίδοση καθώς και για τη γνώμη των φοιτητών; 
 
Η αξιολόγηση τόσο στα προπτυχιακά όσο και στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου 
γίνεται με ερωτηματολόγια που τα επεξεργάζεται η ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τις 
ΟΜΕΑ των Τμημάτων. Τα συγκεντρωμένα στοιχεία τα διαχειρίζεται με τη χρήση ειδικού λογισμικού 
το Κέντρο Πληροφορικής του Πανεπιστημίου. Τα αποτελέσματα, τόσο σε επίπεδο προγράμματος 
(προπτυχιακό - μεταπτυχιακό), όσο και σε επίπεδο Τμήματος, διανέμονται στις ΟΜΕΑ των Τμημάτων, 
ενώ η ατομική αξιολόγηση κάθε μαθήματος/διδάσκοντα, αποστέλλεται στο διδάσκοντα τον οποίον 
αφορά. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται στον ίδιο τον αξιολογούμενο όλη η αναγκαία πληροφόρηση για την 
προσωπική του επίδοση και αυτό-βελτίωση, αλλά ταυτόχρονα και το Τμήμα αποκτά την απαραίτητη 
πληροφόρηση. 
 
5.7 Περιγράψτε τη διαδικασία αξιολόγησης της ποιότητας των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
από τους φοιτητές. 
 
Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου των μεταπτυχιακών προγραμμάτων πραγματοποιείται στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από την εποχή έναρξης των πρώτων μεταπτυχιακών προγραμμάτων που 
λειτούργησαν στο Ίδρυμα ως οργανωμένα προγράμματα, δηλαδή από το ακαδημαϊκό έτος 1995-96. Η 
αξιολόγηση αυτή πραγματοποιείται με ερωτηματολόγια που είχαν δημιουργηθεί για αυτόν ακριβώς το 
σκοπό από τα επιμέρους μεταπτυχιακά προγράμματα.  
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Από το εαρινό ωστόσο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2006/2007 πραγματοποιείται αξιολόγηση του 
διδακτικού έργου και στα προπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου. Η πρώτη αξιολόγηση των 
προπτυχιακών προγραμμάτων έγινε με τα ερωτηματολόγια της ΑΔΙΠ. Στη συνέχεια και από το 
ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 μέχρι σήμερα, η αξιολόγηση τόσο στα προπτυχιακά όσο και στα 
μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου γίνεται με ερωτηματολόγια, τα οποία επεξεργάστηκε 
ειδικά λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των θεραπευομένων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
γνωστικών αντικειμένων, η ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τις ΟΜΕΑ των Τμημάτων.  
 
Τα συγκεντρωμένα στοιχεία τα επεξεργάζεται με τη χρήση ειδικού λογισμικού (e-evaluation) το 
Κέντρο Πληροφορικής του Πανεπιστημίου. Στα ατομικά αποτελέσματα αξιολόγησης του διδακτικού 
έργου των διδασκόντων του κάθε Τμήματος καθώς και στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του 
Τμήματος, τόσο σε επίπεδο προγράμματος (προπτυχιακό-μεταπτυχιακό), όσο και σε επίπεδο Τμήματος, 
έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή όλοι οι Πρόεδροι και οι ΟΜΕΑ των αντίστοιχων Τμημάτων, ενώ στην 
ατομική αξιολόγηση κάθε μαθήματος/διδάσκοντα, έχει πρόσβαση ο κάθε διδάσκοντας τον οποίον 
αφορά. 
 
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με προτροπές της ΜΟΔΙΠ συνίσταται η συστηματική μελέτη των 
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης από την ΟΜΕΑ, καθώς και η αντιμετώπιση των ζητημάτων που 
προκύπτουν στο Τμήμα. 
 
5.8 Περιγράψτε τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται στο εκπαιδευτικό-ερευνητικό 
προσωπικό και έχουν υλοποιηθεί την τελευταία πενταετία. 
 
Στο Πανεπιστήμιο την τελευταία πενταετία δεν έχουν οργανωθεί συγκεκριμένα εκπαιδευτικά 
προγράμματα που να απευθύνονται στο εκπαιδευτικό-ερευνητικό προσωπικό. Ωστόσο, σύμφωνα με το 
άρθρο 26 του ισχύοντος εσωτερικού κανονισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΦΕΚ 149/13-02-
2003), δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής των μελών ΔΕΠ σε προγράμματα επιμόρφωσης κάθε μορφής 
κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου. Επίσης, βάσει του Ν 4009/2011 (άρθρο 27), μπορούν να λαμβάνουν 
επιστημονική – εκπαιδευτική άδεια με πλήρεις αποδοχές ενός έτους για κάθε έξι έτη υπηρεσίας ή έξι 
μηνών για κάθε τρία έτη υπηρεσίας. Η επιστημονική άδεια χορηγείται με πράξη του πρύτανη, ύστερα 
από εισήγηση του κοσμήτορα και απόφαση της κοσμητείας, στην οποία αναφέρεται ο τρόπος κάλυψης 
των εκπαιδευτικών αναγκών των προγραμμάτων σπουδών στα οποία συμμετέχει ο διδάσκων και αιτών 
την επιστημονική άδεια. Η αίτηση για εκπαιδευτική άδεια συνοδεύεται από το προτεινόμενο 
πρόγραμμα επιστημονικής δραστηριότητας. Ο καθηγητής μετά τη λήξη της άδειάς του υποβάλλει στον 
πρύτανη ή τον αρμόδιο αναπληρωτή πρύτανη έκθεση σχετική με την υλοποίηση του προγράμματος 
που είχε προτείνει. Το δικαίωμα για λήψη της επιστημονικής άδειας μπορεί να ασκηθεί μόνο μέσα σε 
τρία έτη από τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας στο ίδρυμα. Δεν παραγράφεται το δικαίωμα 
επιστημονικής άδειας αλλά αθροίζεται με εκείνο της επόμενης εξαετίας ή τριετίας, αν η άδεια δεν 
χορηγηθεί μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για λόγους που δεν αφορούν το πρόσωπο του 
αιτούντος. Ωστόσο, η επιστημονική άδεια δεν χορηγείται σε καθηγητές που απέχουν λιγότερα από τρία 
έτη από τη συνταξιοδότησή τους. Οι καθηγητές που κατά τη διάρκεια της επιστημονικής τους άδειας 
στην αλλοδαπή συνεργάζονται χωρίς αμοιβή με ανώτατα εκπαιδευτικά ή άλλα ιδρύματα του 
εξωτερικού, λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές τους προσαυξανόμενες κατά 80%. Σημειώνεται ότι 
σκοπός των ανωτέρω αδειών είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων του αδειούχου με τη συμμετοχή του 
σε ερευνητικό ή εκπαιδευτικό έργο άλλου Α.Ε.Ι. ή επιστημονικού φορέα της χώρας ή του εξωτερικού. 
Από την 1/1/2010 μέχρι σήμερα έχουν κάνει χρήση της ανωτέρω άδειας 34 μέλη ΔΕΠ του 
Πανεπιστημίου μας. 
 
5.9 Πώς αξιολογεί τις ανάγκες και παρέχει το ίδρυμα στους λιγότερο ικανούς διδάσκοντες 
ευκαιρίες για βελτίωση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων τους; 
 
Ο τρόπος διαχείρισης του συγκεκριμένου θέματος ανήκει στη διακριτική ευχέρεια κάθε Τμήματος, 
παρέχοντας άδεια για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς ή επιμόρφωση, αξιοποιώντας όταν 
κρίνεται απαραίτητο και τις διεθνείς συμφωνίες, στις οποίες προβλέπεται μετακίνηση καθηγητών. 
Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις, και ειδικότερα σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, γίνεται 
επισήμανση/συζήτηση του Προέδρου του Προγράμματος με τον αντίστοιχο καθηγητή, με τελικό στόχο 
τη βελτίωση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων του. 
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5.10 Πώς συμμετέχει το εκπαιδευτικό-ερευνητικό προσωπικό στις διοικητικές δραστηριότητες 
του ιδρύματος; 
 
Ο τρόπος με τον οποίο συμμετέχει το εκπαιδευτικό-ερευνητικό προσωπικό στις διοικητικές 
δραστηριότητες του ιδρύματος καθώς και σε άλλου είδους Συμβουλευτικού-Γνωμοδοτικού χαρακτήρα 
Όργανα/Επιτροπές/Συμβούλια/Ομάδες Εργασίας που θεσμοθετούνται ή συστήνονται με αποφάσεις των 
Οργάνων Διοίκησης του Ιδρύματος, των Σχολών και των Τμημάτων ορίζονται από το Ν. 4009/2011 και 
από τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΦΕΚ 149/13-02-2003).  
 
5.11 Ποιους τρόπους θεραπείας διαθέτει το ίδρυμα για τις περιπτώσεις διδασκόντων 
αποδεδειγμένα αναποτελεσματικών στα καθήκοντά τους; Ποια είναι η συχνότητα που τέτοιες 
διαδικασίες έχουν εφαρμοσθεί;  
 
Το Ίδρυμα εφαρμόζει σχετικά με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του έργου των καθηγητών, 
όσα ορίζονται στο άρθρο 21 του Ν. 4009/2011. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που η αξιολόγηση αποβεί 
εξαιρετικά αρνητική εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 21 του νόμου 
4009/2011, δηλαδή οι καθηγητές που αξιολογούνται εξαιρετικά αρνητικά είναι δυνατό, με ειδικά 
αιτιολογημένη απόφαση της οικείας κοσμητείας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του κοσμήτορα, 
να αποκλείονται εφεξής: α) από τη συμμετοχή σε επιτροπές επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών, β) από τη 
διδασκαλία σε μεταπτυχιακά προγράμματα και γ) από την επίβλεψη και την εξέταση διδακτορικών 
διατριβών. Στις περιπτώσεις αυτές η διαδικασία αξιολόγησης επαναλαμβάνεται το αργότερο σε τρία 
έτη, εκτός αν ο καθηγητής ζητήσει να αξιολογηθεί νωρίτερα.  
 
Ειδικότερα, αν κατά την αξιολόγηση προκύψουν στοιχεία για παραμέληση των υπηρεσιακών 
καθηκόντων ή τη διάπραξη άλλου πειθαρχικού παραπτώματος, ο κοσμήτορας υποχρεούται να 
ενημερώσει τον πρύτανη, ο οποίος προβαίνει στις πειθαρχικές ενέργειες που προβλέπονται από τις 
σχετικές διατάξεις (παρ. 5 άρθρου 21 Ν. 4009/2011). 
 
Επίσης, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΦΕΚ 149B/13-02-
2003 - άρθρα 48, 49 και 50) εφαρμόζεται πειθαρχικός έλεγχος των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και λοιπού 
διδακτικού προσωπικού κατά τα προβλεπόμενα στο ισχύον σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.  
 
Την τελευταία πενταετία δεν έχουν προκύψει περιπτώσεις αρνητικής αξιολόγησης διδασκόντων και ως 
εκ τούτου δεν έχει εφαρμοσθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες που περιγράφονται ανωτέρω.  
 
 
5.12 Υπάρχει διατυπωμένη πολιτική σχετικά με θέματα ακαδημαϊκής δεοντολογίας 
(περιλαμβανομένης της κλεψιτυπίας) και αντίστοιχες διαδικασίες; 
 
Προς το παρόν και μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ισχύουν τα 
όσα ορίζονται από το ΠΔ 160/80 (Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.), 
καθώς επίσης και από τον εσωτερικό κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών α’ και β’ κύκλου του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  
 
5.13 Υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο (δικαιοδοσία των πειθαρχικών και των διοικητικών οργάνων 
του Ιδρύματος) για την διερεύνηση πειθαρχικών και ακαδημαϊκών παραπτωμάτων του 
εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς επίσης διαδικασίες και κανόνες για υποβολή ενστάσεων κατά 
των αποφάσεων; Περιγράψτε. 
 
Προς το παρόν και μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ισχύουν τα 
άρθρα 326 και 327 Ν. 5343/32 (όπως αυτά διατηρήθηκαν σε ισχύ από το άρθρο 81 παρ. 1 του Ν. 
4009/2011), το άρθρο 7 του Ν. 249/76, άρθρο 79 παρ. 6(ιγ) του Ν. 1566/85, τα άρθρα 23 έως 26 του 
ΠΔ 160/08 (Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.) και τα άρθρα 117, 
134 και 135 του Ν. 3528/2007 τα οποία αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 2 του Ν. 4057/12 (άρθρα 107, 
134 και 135), καθώς επίσης και τα άρθρα 48 και 49 του εσωτερικού κανονισμού του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας (ΦΕΚ 149/13-02-2003). 
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6. Εκπαιδευτική υποδομή και υποστήριξη των φοιτητών 
Τα ιδρύματα πρέπει να διαθέτουν πόρους ικανούς να στηρίξουν τις εκπαιδευτικές και διδακτικές 
δραστηριότητες και να διασφαλίζουν επάρκεια των διαθέσιμων υποδομών υποστήριξης της μάθησης 
και των φοιτητών. 

 
6.1 Με ποια διαδικασία πιστοποιείται ότι όλα τα προγράμματα σπουδών διαθέτουν κατάλληλες 
και επαρκείς υποδομές υποστήριξης της μάθησης σχεδιασμένες σύμφωνα με τις ανάγκες τους; 
 
Μέσω σειράς εσωτερικών διαδικασιών του Ιδρύματος πιστοποιείται η προσπάθεια για κατάλληλες και 
επαρκείς υποδομές μάθησης για τα διάφορα προγράμματα σπουδών. Οι διαδικασίες αυτές αφορούν στα 
ακόλουθα:  
Α. Εσωτερική αξιολόγηση 
Β. Εξωτερική αξιολόγηση 
Γ. Αξιολόγηση μαθημάτων από φοιτητές σε εξαμηνιαία βάση 
Δ. Έγγραφα των τμημάτων για τις ανάγκες τους σε ετήσια βάση  
 
 
6.2 Ποια είναι η γνώμη των φοιτητών, όπως αποτυπώνεται στις αξιολογήσεις τους, για τις 
διαθέσιμες υποδομές υποστήριξης της μάθησης; 
 
Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αξιολογούν τα μαθήματά τους από το ακαδημαϊκό έτος 
2008-2009 σε έντυπη κυρίως μορφή και σε ορισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα η αξιολόγηση γίνεται 
ηλεκτρονικά από το εαρινό εξάμηνο του 2011-2012.  
Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των μαθημάτων (βλέπε Παράρτημα) περιλαμβάνει 6 ενότητες 
ερωτήσεων: Α. Γενικές ερωτήσεις, Β Αξιολόγηση μαθήματος, Γ. Αξιολόγηση Διδάσκοντος, Δ. 
Αξιολόγηση Φροντιστηριακού μαθήματος/ επικουρικού διδακτικού προσωπικού, Ε. Άλλες ερωτήσεις 
και ΣΤ. Σχόλια για τη βελτίωση μαθήματος και διδάσκοντα.  
 
Η κλίμακα βαθμολογίας είναι κυρίως πενταβάθμια με απαντήσεις 1: καθόλου, 2: ελάχιστα, 3: μέτρια, 
4: πολύ, 5: πάρα πολύ. Σε ορισμένες ερωτήσεις εξαβάθμια με διαφορετική κλίμακα που δίνεται 
ανάλογα με τη φύση της ερώτησης. Στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που διανέμεται στους 
φοιτητές δεν υπάρχει ερώτηση για τις διαθέσιμες υποδομές υποστήριξης της μάθησης. 
 
 
 
 
6.3 Πώς ενημερώνονται οι φοιτητές σχετικά με τις διαθέσιμες εκπαιδευτικές υποδομές και 
υπηρεσίες; 
 
Οι φοιτητές ενημερώνονται μέσω των ακόλουθων διαδικασιών και υπηρεσιών: 
 
Α. Ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών που διοργανώνεται από κάθε τμήμα για τους πρωτοετείς φοιτητές 
Β. Ενημέρωση φοιτητών που οργανώνεται για όλους τους πρωτοετείς σε επίπεδο ιδρύματος 
Γ. Τακτικές ενημερωτικές συναντήσεις από το Κέντρο Συμβουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών 
Δ. Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων/ μαθημάτων από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
Ε. Ενημέρωση φοιτητών από το γραφείο ERASMUS 
ΣΤ. Τακτική ενημέρωση από το γραφείο Διασύνδεσης 
Ζ. Ενημέρωση σε μόνιμη βάση μέσω του Student’s Web 
H. Ανάρτηση σχετικών ανακοινώσεων σε περίοπτες θέσεις σε διάφορα σημεία μέσα στο κτίριο του 
Πανεπιστημίου 
Θ. Συνεχείς ανακοινώσεις από το γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας 
Ι. Ανακοινώσεις μέσω της πλατφόρμας COMPUS του πανεπιστημίου 
Κ. Τακτική ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 
Λ. Ενημερώσεις από το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) του Πανεπιστημίου 
 
 
6.4 Είναι οι υποστηρικτικές υποδομές και υπηρεσίες εύκολα προσβάσιμες; 
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Οι υποστηρικτικές υποδομές και υπηρεσίες είναι εύκολα προσβάσιμες, καθώς βρίσκονται όλες μέσα 
στο ίδιο κτίριο του Πανεπιστημίου όπου βρίσκονται και οι αίθουσες διδασκαλίας και τα γραφεία των 
διδασκόντων. Η πρόσβαση είναι εύκολη για όλους συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες, διότι υπάρχουν ράμπες σε διάφορα σημεία, φωνητική καθοδήγηση στους ανελκυστήρες, 
καθώς και υποδομές για την εξυπηρέτηση των μη βλεπόντων μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου.  
 
 
6.5 Υπάρχουν διαδικασίες τακτικού συστηματικού ελέγχου, αξιολόγησης, αναθεώρησης και 
βελτίωσης της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υποστήριξης που 
διατίθενται στους φοιτητές; 
 
Οι διαδικασίες τακτικού συστηματικού ελέγχου, αξιολόγησης, αναθεώρησης και βελτίωσης της 
καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υποστήριξης που διατίθενται στους 
φοιτητές λαμβάνουν χώρα τόσο σε επίπεδο ιδρύματος μέσω της εσωτερικής αξιολόγησης και των 
εκθέσεων των διαφόρων υπηρεσιών και γραφείων που αναφέρθηκαν στο 6. 3, όσο και σε επίπεδο 
Τμημάτων μέσω των εξαμηνιαίων αξιολογήσεων των μαθημάτων και των υποδομών τους από τους 
φοιτητές.  
 
6.6 Υπάρχει διαδικασία αναβάθμισης των διαθέσιμων υποδομών με γνώμονα την 
ανατροφοδότηση από εκείνους που χρησιμοποιούν τις προσφερόμενες υπηρεσίες; 
 
Σε ετήσια βάση και με γνώμονα τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων μέσω τις ΜΟΔΙΠ ελέγχονται οι 
ανάγκες για αναβάθμιση των διαθέσιμων υποδομών τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών και τμημάτων όσο και 
σε επίπεδο Ιδρύματος. 
 
 
6.7 Σχολιάστε την διαθέσιμη υποστήριξη σε : 
 
- Βιβλιοθήκες 
 
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει ολοκληρωμένες και επαρκείς υπηρεσίες 
δανεισμού, διαδανεισμού, υπηρεσία κράτησης υλικού, πληροφοριακή παιδεία, ενώ διοργανώνει 
σεμινάρια και ξεναγήσεις. Παρέχει τεχνική υποστήριξη σε φοιτητές και διδάσκοντες, σε άτομα με 
αναπηρίες (ειδικότερα σε μη βλέποντες). Διατηρεί ιδρυματικό καταθετήριο πτυχιακών και 
μεταπτυχιακών εργασιών καθώς και δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ. Διαθέτει την Υπηρεσία Υποβολής 
Ερώτησης ηλεκτρονικά ενώ παρέχει εκπαιδευτικά βίντεο και μαθήματα για αναζήτηση βιβλιογραφικών 
πηγών σε φοιτητές και διδάσκοντες.  
 
 
6.8 Ομοίως σε: 
 
- Πληροφοριακά συστήματα και υποδομές 
 
Το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας παρέχει κάθε στήριξη 
και βοήθεια σχετικά με όλες τις υπολογιστικές υποδομές, τα πληροφοριακά συστήματα και τα δίκτυα 
του Πανεπιστημίου. Μέσω του Student’s Web υπάρχει συνεχής υποστήριξη και ενημέρωση των 
φοιτητών του ιδρύματος. Το ΚΥΔ παρέχει υποστήριξη σε κάθε περίπτωση τηλεδιάσκεψης ενώ παρέχει 
στήριξη για οποιαδήποτε οπτικοακουστική κάλυψη και σχετική επεξεργασία του παραγόμενου υλικού 
στη συνέχεια. Το ΚΥΔ επίσης επιμελείται την κάλυψη από ασύρματο δίκτυο σε όλο το πανεπιστήμιο 
ενώ έχει άμεση γνώση των αναγκών των Κέντρων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των επιμέρους 
τμημάτων, και επιμελείται κάθε ανάγκης σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για 
εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και διοικητικούς σκοπούς.  
 
Συγκεκριμένα οι σχετικές υποδομές αφορούν στα ακόλουθα. 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
- Κεντρικός ισότοπος Ιδρύματος (www.uom.gr) – Παρουσίαση τμημάτων, διοικητικών υπηρεσιών, 
δημοσίευση ανακοινώσεων/προκηρύξεων, ενημέρωση-επικοινωνία, κ.ά. 
- CoMPUs (http://compus.uom.gr/) – Σύστημα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης: Πλατφόρμα με e-υλικό 
(σημειώσεις, ασκήσεις, υποβολή εργασιών) για τα μαθήματα που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο - 

http://www.uom.gr/
http://compus.uom.gr/
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web εφαρμογή με πρόσβαση από το διδακτικό προσωπικό για τη διαχείριση του υλικού των 
μαθημάτων και από τους φοιτητές για τη λήψη υλικού/αποστολή εργασιών 
- Πληροφοριακό Σύστημα e-University – Με το εν λόγω σύστημα παρακολουθείται από όλες τις 
Γραμματείες ολόκληρος ο κύκλος ζωής των φοιτητών (εγγραφές, προγράμματα σπουδών, τάξεις, 
εξετάσεις, δηλώσεις μαθημάτων, βαθμολογίες, εργασίες, πρακτική άσκηση, αποφοίτηση). Το σύστημα 
διαθέτει αρκετά web υποσυστήματα, ένα εκ των οποίων απευθύνεται στους φοιτητές, το Students Web 
(https://services.uom.gr/unistudent/) – Διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα Γραμματείας και 
παρέχει ενημέρωση για το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί ο φοιτητής και για τις βαθμολογίες του 
στα μαθήματα που εξετάστηκε. Το σύστημα διασφαλίζει επιπλέον τη διαδικτυακή επικοινωνία του 
φοιτητή με τη Γραμματεία του Τμήματός του και την ενημέρωσή του μέσω των Ανακοινώσεων της 
Γραμματείας του. 
- Erasmus (http://afroditi.uom.gr/erasmus/) – Υποστήριξη κινητικότητας φοιτητών για σπουδές και 
πρακτική άσκηση στο εξωτερικό 
- Πληροφοριακό Σύστημα Δ.Α.ΣΤΑ. (https://dasta.uom.gr ) – Διασύνδεση φοιτητών και αποφοίτων με 
την αγορά εργασίας (Πρακτική Άσκηση, Μεταπτυχιακά – Υποτροφίες, Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, 
Εύρεση Εργασίας, Δράσεις Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας κ.ά.) 
- Αξιολόγηση on-line – Συμπλήρωση on-line ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθημάτων/διδασκαλίας 
Horizon Information Portal – Ολοκληρωμένο σύστημα αναζήτησης στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης 
Κεντρικός ιστότοπος Βιβλιοθήκης – (www.lib.uom.gr)  
- Σε όλους τους φοιτητές παρέχεται το λογισμικό SPSS 
- Στους φοιτητές Τμημάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στην πλατφόρμα 
Dreamspark Premium (MSDN AA) 
- Στα εργαστήρια Η/Υ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι εγκατεστημένα πλήθος λογισμικών για 
εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. 
 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
Κεντρικοί Υπολογιστές 
59 διακομιστές (servers), εκ των οποίων οι 22 διαχειρίζονται από το ΚΥΔ 
Εργαστήρια Η/Υ (25) 
- Εργαστήριο MBA : 25 Η/Υ 
- Εργαστήριο MIS : 31 H/Y 
- Εργαστήριο ΔΕΣ : 30 Η/Υ 
- Εργαστήριο ΒΣΑΣ : 28 Η/Υ 
- Εργαστήριο ΕΚΠ : 22 Η/Υ 
- Εργαστήριο Εφ. Πληρ. : 37 Η/Υ 
- Εργαστήριο Εφ. Πληρ. (221) : 3 Η/Υ 
- Εργαστήριο Εφ.Πληροφ., πολυμέσων (333) : 20 Η/Υ 
- Εργαστήριο Εφ. Πληρ. (331) : 5 Η/Υ 
- Εργαστήριο Εφ. Πληρ. (531) :1 Η/Υ 
- Εργαστήριο Εφ. Πληρ. ETL : 8 Η/Υ 
- Εργαστήριο PDP : 17 Η/Υ 
- Εργαστήριο ΚΥΔ : 63 Η/Υ 
- Εργαστήριο ΛΧΡ : 43 Η/Υ 
- Εργαστήριο ΛΧΡ (Χρηματ. Τραπεζ. & Χρημ/ων Μελετών) : 16 Η/Υ 
- Εργαστήριο ΜΕΤ : 24 Η/Υ 
- Εργαστήριο ΟΔΕ (2ο΅) : 32 Η/Υ 
- Εργαστήριο ΟΔΕ (4ο΅) : 21 Η/Υ 
- Εργαστήριο ΟΔΕ Τηλέμαθος 413 : 9 Η/Υ 
- Εργαστήριο ΟΕ : 33 Η/Υ 
- Εργαστήριο ΟΕ και ΜΕΤ : 9 Η/Υ 
- Εργαστήριο ΟΕ (4ος) : 21 Η/Υ 
- Εργαστήριο ΟΔΕ (Επιχ. Αριστείας) : 2 Η/Υ 
- Εργαστήριο ΟΔΕ- Πληροφοριακών Συστημάτων : 8 Η/Υ 
- Εργαστήριο ΟΔΕ- Στρατηγ. Διοίκ. Ανθρ. Πόρων & Διοίκ. Επιχ. : 3 Η/Υ 
 
Υπηρεσίες 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φιλοξενία προσωπικών ιστοσελίδων στο uom.gr, WiFi, Ασύγχρονη 
Εκπαίδευση (Compus), Τηλεκπαίδευση και Τηλεδιάσκεψη, Τηλεφωνία μέσω IP (VoIP). 
Ακόμη, ηλεκτρονική Γραμματεία και υπηρεσίες τρίτων (ΕΥΔΟΞΟΣ, ακαδημαϊκή ταυτότητα), ΔΑΣΤΑ 
 

https://services.uom.gr/unistudent/
http://afroditi.uom.gr/erasmus/
https://dasta.uom.gr/
http://www.lib.uom.gr/
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6.9 Με ποια διαδικασία προσφέρεται στους φοιτητές προσωπική βοήθεια με τη μορφή της 
ατομικής εκπαίδευσης και υποστήριξης; 
 
Με βάση τα προβλεπόμενα στο Νόμο 4009/2011 τηρείται στο Πανεπιστήμιο ο θεσμός του 
ακαδημαικού συμβούλου σπουδών στα διάφορα τμήματα. Το Γραφείο Διασύνδεσης, το Γραφείο 
Erasmus, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης καθώς και το γραφείο Συμβουλευτικής και Στήριξης των 
φοιτητών προσφέρουν τόσο γενική όσο και εξατομικευμένη βοήθεια στους φοιτητές.  
 
6.10 Πώς αντιμετωπίζονται από την Διοίκηση του Ιδρύματος οι σχετικές παρατηρήσεις και 
συστάσεις που διατύπωσαν οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες στις Εκθέσεις Εξωτερικής 
Αξιολόγησης/Πιστοποίησης των επί μέρους ακαδημαϊκών Μονάδων & Προγραμμάτων του 
Ιδρύματος αναφορικά με την εκπαιδευτική υποδομή και υποστήριξη των φοιτητών;  
 
Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υποβλήθηκαν σε εξωτερική Αξιολόγηση σχεδόν στο 
σύνολο τους κατά την χρονική περίοδο Ιουνίου 2013-Φεβρουαρίου 2014 (εκτός του Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων που υποβλήθηκε το 2010 σε εξωτερική αξιολόγηση) με 
αποτέλεσμα η ΜΟΔΙΠ να μην έχει το χρόνο για την επαρκή μελέτη και ανάλυση όλων των 
παρατηρήσεων και συστάσεων των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Η ΜΟΔΙΠ στην παρούσα φάση έχει 
καταγράψει τα θετικά και αρνητικά στοιχεία των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης και βρίσκεται στο 
στάδιο διαμόρφωσης γενικών συμπερασμάτων της Εξωτερικής Αξιολόγησης.  
 
6.11 Ποιος είναι και πώς ασκείται ο ρόλος των Σχολών στην κατανομή πόρων προς τα αντίστοιχα 
Τμήματα; 
 
Η κατανομή πόρων στα αντίστοιχα τμήματα κάθε Σχολής γίνεται με βάση τα όσα προβλέπει ο Ν. 
4009/2011, άρθρα 61, 62, 63 και 73.  
 

7. Πληροφοριακά Συστήματα Καταγραφής και Ανάλυσης Στοιχείων και Δεικτών 
Τα ιδρύματα πρέπει να εγγυώνται την συλλογή, ανάλυση και αξιοποίηση έγκυρων πληροφοριών για την 
αποτελεσματική διαχείριση των προγραμμάτων σπουδών όλων των επιπέδων και των λοιπών λειτουργιών 
και δραστηριοτήτων τους. 
 
Οι ερωτήσεις 7.1- 7.7. απαντώνται στη συνέχεια συνολικά.  
 
7.1 Σχολιάστε εάν διαθέτει το ίδρυμα αξιόπιστα μέσα συλλογής, ανάλυσης και αξιοποίησης έγκυρων 
πληροφοριών σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση των προγραμμάτων σπουδών και των λοιπών 
λειτουργιών και δραστηριοτήτων του. 
 
Το ίδρυμα ακολουθώντας πάντα τα πρότυπα της ΑΔΙΠ , έχει αναπτύξει πληροφοριακό σύστημα 
συλλογής  και καταγραφής πληροφοριών σχετικά με τη συνολική λειτουργία του ιδρύματος 
(ακαδημαϊκή και διοικητική),  ενώ για τις γραμματείες εφαρμόζεται το σύστημα μηχανογράφησης της 
cardisoft. Παρόμοια πληροφοριακά συστήματα έχουν αναπτύξει  η βιβλιοθήκη και ο ΕΛΚΕ. Η ΜΟΔΙΠ 
του Πανεπιστημίου, από τα ανωτέρω τα πληροφοριακά συστήματα, αντλεί πληροφορίες με στόχο τη 
συνεχή βελτίωση τόσο του προγράμματος σπουδών όσο και των υπολοίπων λειτουργιών του 
Ιδρύματος.  
 
7.2 Πώς παρακολουθούνται, αναλύονται και αξιοποιούνται στοιχεία που αφορούν τον βαθμό 
ικανοποίησης των φοιτητών από το πρόγραμμα σπουδών τους, τον ρυθμό προόδου και επιτυχίας των 
φοιτητών και την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων; 
 
Οι πληροφορίες που συλλέγονται αναλύονται από τις ΟΜΕΑ για βελτιστοποίηση του προγράμματος 
σπουδών. Όσον αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων αποτελεί άμεση μέριμνα του 
Ιδρύματος η ίδρυση γραφείου αποφοίτων προκειμένου να υπάρχει παρακολούθηση των αποφοίτων των 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου όσον αφορά την επαγγελματική τους αποκατάσταση.  
 
 
7.3 Πώς συλλέγονται και χρησιμοποιούνται κρίσιμοι δείκτες της λειτουργίας του ιδρύματος για την 
επίτευξη των στόχων του, όπως η αποτελεσματικότητα των διδασκόντων, τα στοιχεία της ταυτότητας 
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του φοιτητικού πληθυσμού και οι διατιθέμενες εκπαιδευτικές υποδομές και το κόστος τους; 
 
Κάθε εξάμηνο οι φοιτητές αξιολογούν τα μαθήματα που παρακολούθησαν, το διδακτικό και επικουρικό 
προσωπικό, τα εργαστήρια και τον εξοπλισμό τους, τις παρεχόμενες υπηρεσίες κ.α. Τα στοιχεία που 
προκύπτουν διαβιβάζονται στις ΟΜΕΑ και τον Πρόεδρο  των Τμημάτων  για την χάραξη πολιτικών 
βελτίωσης λειτουργίας   
 
7.4 Στην συλλογή και ανάλυση των πληροφοριών συμμετέχουν φοιτητές και διδάσκοντες; 
 
Στη συλλογή και ανάλυση των πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία του ιδρύματος συμμετέχουν οι 
φοιτητές  με την συμπλήρωση ερωτηματολογίων καθώς και ως μέλη της ΜΟΔΙΠ (εκπρόσωποι 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών), οι  διδάσκοντες (μέλη ΔΕΠ) συμπληρώνοντας στην αρχή 
κάθε εξαμήνου τόσο τα απογραφικά των μαθημάτων τους όσο και τα ατομικά τους απογραφικά καθώς 
και  οι  διοικητικοί υπάλληλοι τόσο των γραμματειών όσο και των υπηρεσιών, με την συμπλήρωση 
στοιχείων στις Εκθέσεις τόσο των Τμημάτων όσο και του Ιδρύματος. 
 
7.5 Πώς αναλύονται και αξιοποιούνται τα στοιχεία του συστήματος για την ενεργοποίηση βελτιωτικών 
ενεργειών; 
 
Με την άντληση στοιχείων από το πληροφοριακό σύστημα εσωτερικής αξιολόγησης του 
Πανεπιστημίου καθώς και άλλων πληροφοριακών συστημάτων (γραμματειών, βιβλιοθήκης , ΕΛΚΕ)  
συμπληρώνονται αυτόματα οι Πίνακες της Αξιολόγησης τόσο των Τμημάτων όσο και των Υπηρεσιών 
του Πανεπιστημίου και αποτυπώνεται μία συνολική εικόνα για το Ίδρυμα.  Οι ΟΜΕΑ των Τμημάτων 
και η ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, έτσι ώστε να γίνεται 
αποτελεσματικά η εποπτεία των Σχολών, των Τμημάτων και των υπηρεσιών του ιδρύματος και να 
χαράσσονται οι κατάλληλες στρατηγικές για τη βελτίωση της λειτουργίας του ιδρύματος.  
 
 
7.6Επιδιώκει το ίδρυμα συγκρίσεις με άλλους παρόμοιους οργανισμούς εντός και πέρα από τον Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με στόχο την εμβάθυνση της αυτογνωσίας του και την 
μεθόδευση τρόπων για δυνατή βελτίωση της λειτουργίας του; 
  
Το Ίδρυμα συμμετέχει στα ακόλουθα RANKINGS  

• UI Green Metric World University Ranking 
http://greenmetric.ui.ac.id/page/methodology 

• Webometrics: Web Ranking of Universitities (http://webometrics.info/ 

• Q TOP Universities http://www.topuniversities.com/ 

 
 

8. Δημοσιοποίηση 
Τα ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν τακτικά επικαιροποιημένες, σαφείς, ακριβείς, αμερόληπτες και 
αντικειμενικές πληροφορίες, τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές, σχετικά με τις δραστηριότητες και τα 
προγράμματα σπουδών και τους τίτλους που προσφέρουν. 
 
8.1 Πώς μεριμνά το ίδρυμα για την δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα προσφερόμενα 
προγράμματα σπουδών, τα προβλεπόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τους τίτλους που παρέχει, 
τις διαδικασίες διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης που χρησιμοποιεί και τις ευκαιρίες 
μάθησης που προσφέρονται στους φοιτητές του;  
 
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δημοσιοποιεί όλες τις παραπάνω πληροφορίες μέσω της κεντρικής 
ιστοσελίδας του όπως και των ιστοσελίδων των τμημάτων του στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. 
Οι περιγραφές μαθημάτων με στόχους, μαθησιακά αποτελέσματα κλπ. σε ελληνικά και αγγλικά, οι 
Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Σπουδών όλων των τμημάτων, και κάθε άλλη σχετική πληροφορία 
δημοσιοποιείται μέσω της ιστοσελίδας του και των ιστοσελίδων των τμημάτων.  
 

http://greenmetric.ui.ac.id/page/methodology
http://www.topuniversities.com/
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8.2 Είναι οι πληροφορίες που αφορούν τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών στο ίδρυμα 
δημοσιοποιημένες στην Αγγλική ή σε άλλες γλώσσες;  
 
Είναι δημοσιοποιημένες στα ελληνικά και στα αγγλικά.  
 
8.3 Περιλαμβάνονται στις δημοσιοποιημένες πληροφορίες τα βιογραφικά σημειώματα όλων των 
μελών ΔΕΠ/ΕΠ, τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική; 
 
Περιλαμβάνονται πλήρη βιογραφικά σημειώματα των μελών ΔΕΠ/ΕΠ στα ελληνικά και στα αγγλικά.  
 
 
8.4 Έχουν δημοσιοποιηθεί τα Μητρώα των Εξωτερικών Αξιολογητών των προγραμμάτων 
σπουδών; 
 
Ναι.  
 
8.5 Περιλαμβάνονται στις δημοσιοποιημένες πληροφορίες οι φορείς απασχόλησης των αποφοίτων 
του ιδρύματος και οι απόψεις τους, καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας του τρέχοντος φοιτητικού 
πληθυσμού του; 
 
Δεν υπάρχει Γραφείο Αποφοίτων στο Ίδρυμα για προπτυχιακούς και για μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τα 
στοιχεία ταυτότητας του τρέχοντα φοιτητικού πληθυσμού περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα 
«Γραμματεία».  
 
 
8.6 Πώς διασφαλίζετε ότι οι πληροφορίες αυτές να είναι σαφείς, ακριβείς, αμερόληπτες, 
αντικειμενικές και εύκολα προσιτές; 
 
Το Ίδρυμα προτίθεται να εργαστεί πάνω στην εξασφάλιση σαφών και εύκολα προσβάσιμων 
πληροφοριών μέσω του έργου της ΜΟΔΙΠ.  
 
8.7 Πώς αντιμετωπίζονται από την Διοίκηση του Ιδρύματος οι σχετικές παρατηρήσεις και 
συστάσεις που διατύπωσαν οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες στις Εκθέσεις Εξωτερικής 
Αξιολόγησης/Πιστοποίησης των επί μέρους ακαδημαϊκών Μονάδων & Προγραμμάτων του 
Ιδρύματος αναφορικά με τη δημοσιοποίηση;  
 
Όπου έγιναν συστάσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση, θα ληφθούν υπόψη μέσα από σχετική δουλειά 
των τμημάτων και του ιδρύματος στο άμεσο μέλλον και μέσω του υπό συνεχή βελτίωση εσωτερικού 
συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ιδρύματος.

9. Συνεχής παρακολούθηση και περιοδική αναθεώρηση των προγραμμάτων 
Τα ιδρύματα πρέπει να παρακολουθούν και να αναθεωρούν περιοδικά τα προγράμματά τους για να 
διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων τους και η ανταπόκρισή τους στις ανάγκες των φοιτητών και της 
κοινωνίας. Οι αναθεωρήσεις αυτές πρέπει να οδηγούν σε συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων όλων των 
Τμημάτων/Σχολών. Κάθε μεταβολή που σχεδιάζεται ή υιοθετείται πρέπει να κοινοποιείται σε όλους τους 
ενδιαφερομένους. 
 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
9.1 Με ποιους τρόπους αξιολογείται και αναθεωρείται περιοδικά το περιεχόμενο των 
προγραμμάτων σπουδών; 
 
Η αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών γίνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος μετά τον Απρίλιο. Με 
απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος ορίζεται επιτροπή προγράμματος σπουδών η οποία 
συγκεντρώνει τις προτάσεις των καθηγητών για εισαγωγή νέων μαθημάτων ή αλλαγή/τροποποίηση των 
υφιστάμενων. Λαμβάνονται υπόψη τυχόν αλλαγές του ακαδημαϊκού προσωπικού (συνταξιοδοτήσεις ή 
νέοι διορισμοί) καθώς και άλλες προτάσεις που έχουν ως στόχο την αναβάθμιση και επικαιροποίηση 
του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών.  
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9.2 Πώς λαμβάνεται υπόψη στις αναθεωρήσεις η πρόσφατη έρευνα της συγκεκριμένης επιστήμης, 
οι μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας και οι προσδοκίες, οι ανάγκες και η ικανοποίηση των 
φοιτητών από το πρόγραμμα, ώστε να είναι συνεχώς επικαιροποιημένο και να δημιουργεί 
υποστηρικτικό και αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον για τους φοιτητές; 
 
Με τις μαθησιακές δυσκολίες που εκφράζουν οι φοιτητές. Με την χρήση πρόσφατου εκπαιδευτικού 
υλικού και την χρήση εργαστηριακών μαθημάτων  
 
9.3 Με ποια διαδικασία οι αναθεωρήσεις λαμβάνουν υπόψη το φόρτο εργασίας των φοιτητών και 
τον ρυθμό προόδου των ενεργών φοιτητών και ολοκλήρωσης των σπουδών τους;  
Με την εφαρμογή γραπτών εργασιών στην διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης του φοιτητή 
 
9.4 Πώς λαμβάνεται υπόψη στις αναθεωρήσεις η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
αξιολόγησης των φοιτητών και η καταλληλότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος και των 
υποστηρικτικών υπηρεσιών σε σχέση με το πρόγραμμα; 
Με την απόδοση των φοιτητών στο μάθημα, την δια ζώσης ανταπόκριση τους στις διαλέξεις αλλά και 
στα φροντηιστηριακά μαθήματα. 
 
9.5 Πώς προβλέπεται να συμμετέχουν οι φοιτητές και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς στην 
αναθεώρηση των προγραμμάτων; 
Μέσω των σχολίων τους στα ερωτηματολόγια και την συμμετοχή τους στις γραπτές εργασίες.  
 
9.6 Ποιος είναι συγκεκριμένα ο ρόλος των Σχολών στη διαδικασία των αναθεωρήσεων; 
O εποπτικός ρόλος της Σχολής και ιδιαίτερα του Κοσμήτορα στην επίβλεψη και την εφαρμογή των 
προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων προβλέπεται από την νομοθεσία.  
 
 
ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

9.1 Με ποιους τρόπους αξιολογείται και αναθεωρείται περιοδικά το περιεχόμενο των 
προγραμμάτων σπουδών; 
 
Ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο νέο νόμο και υπάρχει ειδική επιτροπή Προγράμματος 
Σπουδών σε κάθε Τμήμα, η οποία σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ, τα λοιπά μέλη του τμήματος και 
φορείς της αγοράς επεξεργάζεται και επικαιροποιεί το πρόγραμμα σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
Τα προγράμματα Σπουδών εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις. Κάθε χρόνο συζητούνται στις 
Γενικές Συνελεύσεις θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του Προγράμματος και αναζητούνται 
λύσεις για την αντιμετώπιση αδυναμιών που εμφανίζονται στην εφαρμογή του. Στο πλαίσιο των 
συζητήσεων αυτών συζητούνται και θέματα σχετιζόμενα με την εκπαιδευτική διαδικασία. 

9.2 Πώς λαμβάνεται υπόψη στις αναθεωρήσεις η πρόσφατη έρευνα της συγκεκριμένης επιστήμης, 
οι μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας και οι προσδοκίες, οι ανάγκες και η ικανοποίηση των 
φοιτητών από το πρόγραμμα, ώστε να είναι συνεχώς επικαιροποιημένο και να δημιουργεί 
υποστηρικτικό και αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον για τους φοιτητές; 

Με επικαιροποίηση μαθημάτων (εισαγωγή νέων ή αναθεωρήσεις υπαρχόντων) και βιβλιογραφίας, 
καθώς και αλλαγή τρόπου διδασκαλίας και αξιολόγησης (χρήση νέων τεχνολογιών) 

 

9.3 Με ποια διαδικασία οι αναθεωρήσεις λαμβάνουν υπόψη το φόρτο εργασίας των φοιτητών και 
τον ρυθμό προόδου των ενεργών φοιτητών και ολοκλήρωσης των σπουδών τους;  

Προς το παρόν δεν υπάρχουν δομημένες διαδικασίες, αλλά αποσπασματικές αναθεωρήσεις, κατά την 
κρίση διδασκόντων και ΓΣ 

 

9.4 Πώς λαμβάνεται υπόψη στις αναθεωρήσεις η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
αξιολόγησης των φοιτητών και η καταλληλότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος και των 
υποστηρικτικών υπηρεσιών σε σχέση με το πρόγραμμα; 

Προς το παρόν δεν υπάρχουν δομημένες διαδικασίες, αλλά αποσπασματικές αναθεωρήσεις, κατά την 
κρίση διδασκόντων και ΓΣ 
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9.5 Πώς προβλέπεται να συμμετέχουν οι φοιτητές και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς στην 
αναθεώρηση των προγραμμάτων; 

Προς το παρόν δεν υπάρχουν δομημένες διαδικασίες  

9.6 Ποιος είναι συγκεκριμένα ο ρόλος των Σχολών στη διαδικασία των αναθεωρήσεων; 

Προς το παρόν δεν υπάρχουν δομημένες διαδικασίες  

 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
9.1 Με ποιους τρόπους αξιολογείται και αναθεωρείται περιοδικά το περιεχόμενο των 
προγραμμάτων σπουδών; 
  
 Η αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών γίνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος μετά τον Απρίλιο. Με 
απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος ορίζεται επιτροπή προγράμματος σπουδών η οποία 
συγκεντρώνει τις προτάσεις των καθηγητών για εισαγωγή νέων μαθημάτων ή αλλαγή/τροποποίηση των 
υφιστάμενων. Λαμβάνονται υπόψη τυχόν αλλαγές του ακαδημαϊκού προσωπικού (συνταξιοδοτήσεις ή 
νέοι διορισμοί) καθώς και άλλες προτάσεις που έχουν ως στόχο την αναβάθμιση και επικαιροποίηση 
του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών. 
  
9.2 Πώς λαμβάνεται υπόψη στις αναθεωρήσεις η πρόσφατη έρευνα της συγκεκριμένης επιστήμης, 
οι μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας και οι προσδοκίες, οι ανάγκες και η ικανοποίηση των 
φοιτητών από το πρόγραμμα, ώστε να είναι συνεχώς επικαιροποιημένο και να δημιουργεί 
υποστηρικτικό και αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον για τους φοιτητές; 
  
 Λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές παρατηρήσεις των Εξωτερικών αξιολογητών (2013), οι οδηγίες της 
ΑΔΙΠ, το σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS), οι ανάγκες των (εισερχόμενων) φοιτητών 
ERASMUS, οι απαιτήσεις για πιστοποιημένες σπουδές π.χ. στους Η/Υ, στο σύστημα γραφής Braille, 
στην ελληνική νοηματική γλώσσα, οι επαγγελματικές διέξοδοι των αποφοίτων του τμήματος. 
Διαμορφώνονται και προσφέρονται ανάλογα μαθήματα σύμφωνα με τις προτάσεις των μελών της 
Συνέλευσης.     
 
  
9.3 Με ποια διαδικασία οι αναθεωρήσεις λαμβάνουν υπόψη το φόρτο εργασίας των φοιτητών και 
τον ρυθμό προόδου των ενεργών φοιτητών και ολοκλήρωσης των σπουδών τους; 
  
Το πρόγραμμα σπουδών είναι ενδεικτικό γεγονός που διασφαλίζει μια σχετική ευελιξία π.χ. ως προς 
την αναγνώριση μαθημάτων των φοιτητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα 
για σπουδές αλλά και ως προς τα ελεύθερης επιλογής μαθήματα από άλλα τμήματα του 
Πανεπιστημίου. Επιπλέον υπάρχει αρθρωτή οργάνωση του προγράμματος σπουδών: π.χ., υπάρχουν 
προαπαιτούμενα μαθήματα για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πρακτικής άσκησης, ώστε οι 
φοιτητές να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για να τις αντιμετωπίσουν επιτυχώς ή προαπαιτούμενα 
μαθήματα για τη δήλωση κάποιων μαθημάτων. Δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης της πρακτικής 
άσκησης στον τόπο διαμονής των φοιτητών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως ορίζονται στον 
οδηγό σπουδών καθώς και η δυνατότητα εκπόνησης της πρακτικής μέσα από το Πρόγραμμα Erasmus+ 
Placement. 
 Επίσης, λειτουργεί στο τμήμα ο θεσμός του Συμβούλου Σπουδών, όπως αυτός ορίζεται από τον 
Πρότυπο Γενικό Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ Υπηρεσία υποστήριξης - Σύμβουλοι σπουδών - Ανταποδοτικές υποτροφίες (άρθρο 5 
παρ. 3 εδ. ιδ΄ και ιστ΄ ν. 2083/1992), Άρθρο 51.  Με απόφαση της συνέλευσης στο τέλος κάθε 
ακαδημαϊκού έτους διορίζονται δύο σύμβουλοι σπουδών ένας για κάθε κατεύθυνση για την επόμενη 
Ακαδημαϊκή χρονιά. Ο ρόλος τους είναι να συμβουλεύουν και να υποστηρίζουν ιδίως τους πρωτοετείς 
φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, ενημερώνουν, πληροφορούν και συμβουλεύουν όλους τους φοιτητές σε θέματα των 
σπουδών τους και της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και καταβάλλουν ιδιαίτερη 
υποστηρικτική φροντίδα για φοιτητές που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες 
δυσχέρειες στην επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους. 
 
  
9.4 Πώς λαμβάνεται υπόψη στις αναθεωρήσεις η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
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αξιολόγησης των φοιτητών και η καταλληλότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος και των 
υποστηρικτικών υπηρεσιών σε σχέση με το πρόγραμμα; 
  
 Η ΟΜΕΑ έχοντας πρόσβαση στις συνολικές αξιολογήσεις εφόσον θεωρηθεί απαραίτητο ενημερώνει 
τη συνέλευση και την επιτροπή προγράμματος σπουδών. Οι καθηγητές χρησιμοποιούν συστηματικά 
την υπηρεσία compus.  
 
Χρησιμοποιούνται επίσης οι: Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης, Compus, Εργαστήρια πληροφορικής.   
  
9.5 Πώς προβλέπεται να συμμετέχουν οι φοιτητές και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς στην 
αναθεώρηση των προγραμμάτων; 
  
 Αυτό γίνεται με βάση το νόμο. 
  
9.6 Ποιος είναι συγκεκριμένα ο ρόλος των Σχολών στη διαδικασία των αναθεωρήσεων; 
  
Μέχρι στιγμής δεν έχουν ρόλο. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ  ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
9.1 Με ποιους τρόπους αξιολογείται και αναθεωρείται περιοδικά το περιεχόμενο των 
προγραμμάτων σπουδών; 
  

Στο Τμήμα λειτουργούν μια σειρά από μόνιμες επιτροπές. Ανάμεσα σε αυτές διακρίνονται η 
επιτροπή με αντικείμενο το Πρόγραμμα και τον Οδηγό Σπουδών και εκείνη με αντικείμενο τη 
Στρατηγική ανάπτυξη, την πολιτική έρευνας και τη δεοντολογία του Τμήματος.  

Στο πλαίσιο της λειτουργίας τους και σε στενή συνεργασία με το σύνολο των μελών ΔΕΠ του 
Τμήματος μελετάται η δυνατότητα βελτίωσης του προγράμματος σπουδών σε σχέση με τις 
μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος και της αγοράς εργασίας μέσω της 
ανανέωσης της θεματολογίας, του περιεχομένου και των μεθοδολογικών προσεγγίσεων των 
υπαρχόντων μαθημάτων ή μέσω της προσθήκης νέων αντικειμένων. Η αποτίμηση του προγράμματος 
συντελείται τόσο μέσα από τη λειτουργία των προαναφερθεισών επιτροπών, όσο και μέσα από την 
άτυπη υποστηρικτική συνεργασία των μελών ΔΕΠ.  

Μέσα από αυτήν την πολυεπίπεδη συνεργασία η πλέον πρόσφατη ανανέωση του προγράμματος 
σπουδών τον Ιούνιο 2014 ουσιαστικά προχώρησε σε έναν εξορθολογισμό του Προγράμματος 
Σπουδών, το οποίο επικεντρώνει σε πέντε πεδία: Διεθνείς Σχέσεις, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, 
Οικονομική Επιστήμη, Πολιτική Επιστήμη και Τεχνολογία. Το περιεχόμενο της ανανέωσης ήταν διτό. 
Αφ’ ενός ενσωματώθηκαν στοιχεία (μαθήματα και ενότητες μέσα σε μαθήματα) που αντλήθηκαν από 
έρευνα μέσω του διαδικτύου για τα νέα προγράμματα όμορων τμημάτων στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Αφ’ εταίρου υιοθετήθηκαν καινοτόμες ιδέες που προέκυψαν από προτάσεις  μελών ΔΕΠ 
του τμήματος με βάση τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και και ήταν συμβατές με τη φιλοσοφία του 
προγράμματος. Έτσι το νέο πρόγραμμα όχι απλά κάλυψε ελλείψεις σε θεματικές ενότητες και 
μαθήματα, αλλά απέκτησε και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα επί τη βάσει των στοιχείων που κανένα 
άλλο όμορο τμήμα δεν προσφέρει. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον εμπλουτισμό του προγράμματος με 
νέα σύγχρονου προσανατολισμού μαθήματα (π.χ. internet και πολυμέσα, ηλεκτρονικό εμπόριο), καθώς 
και με τη διεύρυνση των δυνατοτήτων που παρέχονται στους φοιτητές μέσα από τα μαθήματα να 
αναπτύξουν επιπλέον δεξιότητες (π.χ. διδασκαλία του SPSS, που αποτελεί μία από τις ενότητες για την 
απόκτηση πιστοποίησης ECDL). Επιπλέον, το Τμήμα ενίσχυσε  τις παρεχόμενες ευκαιρίες 
γλωσσομάθειας με την διδασκαλία περισσότερων μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα και με την αύξηση 
του αριθμού των προσφερόμενων ξένων γλωσσών σε οκτώ: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, 
ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα.    

  
9.2 Πώς λαμβάνεται υπόψη στις αναθεωρήσεις η πρόσφατη έρευνα της συγκεκριμένης επιστήμης, 
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οι μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας και οι προσδοκίες, οι ανάγκες και η ικανοποίηση των 
φοιτητών από το πρόγραμμα, ώστε να είναι συνεχώς επικαιροποιημένο και να δημιουργεί 
υποστηρικτικό και αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον για τους φοιτητές; 
  
  
Στο Τμήμα λειτουργούν το Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (ΕΔΙΣΕΟ), η 
Έδρα Jean Monnet και η Επώνυμη Έδρα ΓΕΕΘΑ στις Στρατηγικές 
Σπουδές 'Θουκυδίδης', με σημαντικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο. Ακόμη, το Τμήμα συμμετέχει 
στο πρόγραμμα  COST αποτελώντας ενεργό μέρος ενός πανευρωπαϊκού ερευνητικού δικτύου, ενώ 
έχουν θεσπιστεί και συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού. Επίσης, τα μέλη ΔΕΠ 
παρακολουθούν όλες τις προκηρύξεις ερευνητικών έργων και συμμετέχουν στις σχετικές ενημερώσεις 
του ΕΛΚΕ. Πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι στα διάφορα ερευνητικά έργα συμμετέχουν και 
υποψήφιοι διδάκτορες, με στόχο να υποστηριχθεί η ανάπτυξη από μέρους τους ερευνητικών 
δεξιοτήτων. Τέλος, στο Τμήμα λειτουργεί η μόνιμη επιτροπή για τη Στρατηγική ανάπτυξη, την 
πολιτική έρευνας και τη δεοντολογία, η οποία προωθεί ένα συντονισμένο πλαίσιο επιστημονικής και 
ερευνητικής δράσης για το σύνολο του Τμήματος. Ειδικά στο θέμα της δεοντολογίας έχει ήδη 
εφαρμοστεί η πρόβλεψη για υποχρεωτική αναγραφή στις εργασίες των φοιτητών υπεύθυνης δήλωσης 
ότι δεν έχουν προβεί σε κάποια αθέμιτη χρήση υλικού (π.χ.  αντιγραφή, παράλειψη βιβλιογραφικών 
πηγών, κλπ). Το βασικό στοιχείο είναι όμως το ότι όχι απλά δεν αποθαρρύνεται η κατάθεση νέων και 
καινοτόμων προτάσεων από τα νεότερα (κυρίως) μέλη ΔΕΠ του ΔΕΣ, αλλά αντίθετα έχει εμπεδωθεί η 
πεποίθηση ότι το τμήμα «τείνει ευήκοον ους» στις καλές ιδέες και προτάσεις όλων ανεξαιρέτως των  
μελών του. 
 
9.3 Με ποια διαδικασία οι αναθεωρήσεις λαμβάνουν υπόψη το φόρτο εργασίας των φοιτητών και 
τον ρυθμό προόδου των ενεργών φοιτητών και ολοκλήρωσης των σπουδών τους;  
  
 Οι καθηγητές έχουν τρεις βασικές πηγές για άντληση πληροφόρησης αναφορικά  τα θέματα αυτά. 

- Τις αξιολογήσεις των φοιτητών ανά μάθημα όπου περιλαμβάνονται και ερωτήσεις για το πως 
οι φοιτητές προσλαμβάνουν το φόρτο εργασίας και το βαθμό δυσκολίας κάθε μαθήματος. 

- Τη βαθμολογία στις εξετάσεις κάθε εξεταστικής περιόδου και ιδιαίτερα τα επεξεργασμένα 
στατιστικά στοιχεία που γνωστοποιούνται στους καθηγητές μέσω των απογραφικών κάθε 
μαθήματος σε σύγκριση με προηγούμενα έτη κλπ.  

- Τη γραμματεία του Τμήματος η οποία παρακολουθεί και δίνει στοιχεία για τον αριθμό των 
«λιμναζόντων» φοιτητών το μέσο χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών τους κ.α. 

  
9.4 Πώς λαμβάνεται υπόψη στις αναθεωρήσεις η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
αξιολόγησης των φοιτητών και η καταλληλότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος και των 
υποστηρικτικών υπηρεσιών σε σχέση με το πρόγραμμα; 
  

  Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων των μαθημάτων κοινοποιούνται στους διδάσκοντες, 
προκειμένου ο καθένας από αυτούς να τα αξιοποιήσει σε ατομική βάση. Επίσης, τα αποτελέσματα 
συζητούνται στη συνέλευση του Τμήματος με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και τη διεύρυνση των 
οπτικών μέσα από τις οποίες αυτά προσεγγίζονται και συμβάλλουν στη βελτίωση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων.   

Η αξιολόγηση της διδακτικής μεθοδολογίας πραγματοποιείται μέσα από τη θεσμοθετημένη από το 
πανεπιστήμιο διαδικασία αξιολόγησης μαθημάτων και διδασκόντων. Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται 
στους διδάσκοντες, προκειμένου να τα αξιοποιήσουν εφαρμόζοντας τις παρεμβάσεις που οι ίδιοι 
κρίνουν ως προσφορότερες.  

 
 9.5 Πώς προβλέπεται να συμμετέχουν οι φοιτητές και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς στην 
αναθεώρηση των προγραμμάτων; 
 
Υπάρχουν κάποια δυνητικά προβλήματα στα προγράμματα σπουδών τα οποία μόνο οι φοιτητές 
μπορούν να διαπιστώσουν και να επισημάνουν. Ενδεικτικά: 

- Κάποια εξάμηνα μπορεί να είναι εξαιρετικά «βαριά» και κάποια άλλα ελάχιστα υπό την 
έννοια ότι ο βαθμός δυσκολίας (όπως τον προσλαμβάνουν οι φοιτητές τουλάχιστον) δεν είναι 
ο ίδιος για όλα τα μαθήματα. Προφανώς ένα τέτοιο πρόβλημα λύνεται εύκολα με τη μετάθεση 
μαθημάτων σε άλλο εξάμηνο προκειμένου το πρόγραμμα να γίνει πιο ισοβαρές, αλλά κάτι 
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τέτοιο προϋποθέτει ενημέρωση της Επιτροπής Προγράμματος και της ΓΣ από τους φοιτητές. 
- Η πρόσληψη ενός μαθήματος ως εξαιρετικά δύσκολου από τους φοιτητές των μεγάλων 

εξαμήνων μπορεί να οφείλεται σε έλλειψη γνώσεων που ο διδάσκων θεωρεί ως δεδομένες. Κι 
αυτό το πρόβλημα είναι εύκολα επιλύσιμο είτε με την παροχή των γνώσεων αυτών στο 
εισαγωγικό μάθημα (που συχνά διδάσκεται από άλλο μέλος ΔΕΠ), είτε με μια σύντομη 
εισαγωγή που θα προστεθεί στο «δύσκολο μάθημα». Ισχύει βέβαια απόλυτα η παραπάνω 
προϋπόθεση.   

Επομένως η συμμετοχή των φοιτητών στην Επιτροπή Προγράμματος και στη Γενική Συνέλευση 
με συμβουλευτικό έστω ρόλο είναι επιβεβλημένη ακόμα και όταν δεν το απαιτεί ο ισχύων Νόμος.  

   
9.6 Ποιος είναι συγκεκριμένα ο ρόλος των Σχολών στη διαδικασία των αναθεωρήσεων; 
 
H Σχολή σέβεται το αυτοδιοίκητο των Τμημάτων και είναι αρωγός στα 
αιτήματα του Τμήματος (Τμημάτων). Ειδικότερα στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών 
και Τεχνών η διαφορετικότητα στο αντικείμενο των τριών τμημάτων που την αποτελούν, καθιστά 
άσκοπη και μη αναγκαία την ανάμιξη οποιοδήποτε άλλου πλην των μελών της ΓΣ κάθε τμήματος.  
 
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
9.1 Με ποιους τρόπους αξιολογείται και αναθεωρείται περιοδικά το περιεχόμενο των 
προγραμμάτων σπουδών; 
  
 Το Τμήμα ΟΔΕ έχει οργανώσει άτυπες ομάδες σε τομείς (θεματικές περιοχές) που θεραπεύει, όπως 
Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ, Ποσοτικές Μέθοδοι, Πληροφοριακά Συστήματα, Χρηματοοικονομική, και 
Λογιστική. Οι ομάδες καταθέτουν προτάσεις που αφορούν την αναθεώρηση μαθημάτων του 
προγράμματος σπουδών στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος κάθε χρόνο στο Εαρινό Εξάμηνο. 
 
Επίσης στο Τμήμα λειτουργεί Μόνιμη Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών η οποία επεξεργάζεται 
προτάσεις  και προτείνει αλλαγές για την αναθεώρηση ή αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών.  
  
9.2 Πώς λαμβάνεται υπόψη στις αναθεωρήσεις η πρόσφατη έρευνα της συγκεκριμένης επιστήμης, 
οι μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας και οι προσδοκίες, οι ανάγκες και η ικανοποίηση των 
φοιτητών από το πρόγραμμα, ώστε να είναι συνεχώς επικαιροποιημένο και να δημιουργεί 
υποστηρικτικό και αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον για τους φοιτητές; 
  

- Η άποψη των φοιτητών λαμβάνεται υπόψη μέσω του συστήματος αξιολόγησης του μαθήματος 
και του διδάσκοντα στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.  

- Υπάρχει σταθερή και εποικοδομητική συνεργασία με επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς 
φορείς αναφορικά με αλλαγές και εξελίξεις σε διάφορους κλάδους αλλά και στην οικονομία 
γενικότερα 

- Το Τμήμα έχει  εδραιώσει συνεργασίες με πολλούς ακαδημαϊκούς οργανισμούς και 
ερευνητικά ιδρύματα  με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την ενθάρρυνση της 
κινητικότητας και της έρευνας. 

- Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν σε Διεθνή και εγχώρια συνέδρια, ημερίδες, 
workshops και είναι ενήμερα για όλες τις εξελίξεις στον τομέα της Διοίκησης των 
Επιχειρήσεων.  

 
9.3 Με ποια διαδικασία οι αναθεωρήσεις λαμβάνουν υπόψη το φόρτο εργασίας των φοιτητών και 
τον ρυθμό προόδου των ενεργών φοιτητών και ολοκλήρωσης των σπουδών τους; 
  

- Οι μονάδες ECTS αντανακλούν τον πραγματικό φόρτο εργασίας των φοιτητών σε κάθε 
μάθημα. Στην περιγραφή του κάθε μαθήματος (Syllabus) προσδιορίζονται οι διδακτικές 
μονάδες (ECTS) και με βάση αυτές και ο φόρτος εργασίας ανάλογα με το μάθημα 
(υποχρεωτικό-επιλογής  - εργαστήριο, κτλ) 

- Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει και αναπροσαρμόζει ή κάνει διορθωτικές 
παρεμβάσεις αναφορικά με το φόρτο εργασίας των φοιτητών μετά από εισηγήσεις των 
διδασκόντων. 

 
9.4 Πώς λαμβάνεται υπόψη στις αναθεωρήσεις η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
αξιολόγησης των φοιτητών και η καταλληλότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος και των 
υποστηρικτικών υπηρεσιών σε σχέση με το πρόγραμμα; 
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Δεν απαντήθηκε   
  
9.5 Πώς προβλέπεται να συμμετέχουν οι φοιτητές και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς στην 
αναθεώρηση των προγραμμάτων; 
  
 Τυπικά δεν  προβλέπεται να συμμετέχουν οι φοιτητές στην  αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών. 
Παρόλα αυτά στην Γενική Συνέλευση όπου συζητείται η αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών 
συμμετέχουν οι εκπρόσωποι τν φοιτητών.  
Αναφορικά με την συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και εδώ δεν υπάρχει τυπική 
εκπροσώπηση, αλλά υπάρχει ανοικτή επικοινωνία και πνεύμα συνεργασίας μέσα από διατύπωση 
προτάσεων και ανοικτό διάλογο.  
  
9.6 Ποιος είναι συγκεκριμένα ο ρόλος των Σχολών στη διαδικασία των αναθεωρήσεων; 
 
O εποπτικός ρόλος της Σχολής και ιδιαίτερα του Κοσμήτορα στην επίβλεψη και την εφαρμογή των 
προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων προβλέπεται από την νομοθεσία.  
 
 
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
9.1 Με ποιους τρόπους αξιολογείται και αναθεωρείται περιοδικά το περιεχόμενο των 
προγραμμάτων σπουδών; 
 
To Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του Τμήματος Εφαρμοσμένη Πληροφορικής (ΤΕΠ) αξιολογείται στη 
βάση των τρεχουσών αναγκών της εκπαίδευσης, της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα, καθώς 
και της διεθνούς επιστημονικής προτυποποίησης και εξέλιξης. Για το σκοπό αυτό αξιοποιούνται οι 
διαθέσιμες εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς επίσης εκθέσεις και έρευνες  
αγοράς έγκριτων επαγγελματικών και κοινωνικών οργανισμών, σε συνδυασμό με διεθνή πρότυπα και 
συστάσεις έγκριτων επιστημονικών οργανισμών. 
 
Οι αναθεωρήσεις του ΠΣ του ΤΕΠ έχουν είτε τη μορφή περιορισμένων βελτιώσεων, που συμβαίνουν 
σχεδόν κάθε χρόνο, είτε εκτενών αναθεωρήσεων, που συμβαίνουν μετά από σημαντικές οργανωτικές 
και διαχειριστικές αλλαγές. Μια τέτοια αλλαγή συνέβη με την πρόσφατη (Ιούνιος 2013) συγχώνευση 
των τμημάτων Διοίκησης Τεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και τη δημιουργία των 
αντίστοιχων κατευθύνσεων επιλογής στο νέο ΤΕΠ. Για το σκοπό αυτό, συστάθηκε ειδική επιτροπή 
αναμόρφωσης του ΠΣ, τα παραδοτέα και οι προτάσεις της οποίας αποτέλεσαν αντικείμενο 
προβληματισμού και αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Τμήματος. Η ολοκληρωμένη πρόταση 
για το νέο ΠΣ, μαζί με την απορρέουσα πρόταση αλλαγής της ονομασίας και του χαρακτήρα των 
κατευθύνσεων, αναμένουν την τελική έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας.  
 
Η επιτροπή αναμόρφωσης του ΠΣ συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε τοπικό και διεθνές 
επίπεδο (π.χ. πρότυπα προγράμματα σπουδών / curricula από διεθνείς επιστημονικούς φορείς 
Πληροφορικής), ώστε να ενημερώνει τα όργανα διοίκησης του Τμήματος όποτε αυτό απαιτείται ο 
ερώτημα αυτό έχει απαντηθεί αναλυτικά στις ενότητες 1-8. Βελτιωτικές αλλαγές είναι υπό επεξεργασία 
μέσω του υπό συνεχή βελτίωση εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ιδρύματος. 
 
9.2 Πώς λαμβάνεται υπόψη στις αναθεωρήσεις η πρόσφατη έρευνα της συγκεκριμένης επιστήμης, 
οι μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας και οι προσδοκίες, οι ανάγκες και η ικανοποίηση των 
φοιτητών από το πρόγραμμα, ώστε να είναι συνεχώς επικαιροποιημένο και να δημιουργεί 
υποστηρικτικό και αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον για τους φοιτητές; 
 
Αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για το χώρο της επιστήμης της Πληροφορικής η κατάστρωση και 
συνεχής επικαιροποίηση προτύπων και συστάσεων διαμόρφωσης προγραμμάτων σπουδών (computing 
curricula) από έγκριτους διεθνείς οργανισμούς, όπως οι ACM, IEEE, AIS, προκειμένου να 
καταγράφονται οι εξελίξεις και οι εκπαιδευτικές ανάγκες στην επιστήμη αυτή. 
Σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση των αναγκών της κοινωνίας και της οικονομίας, αξιοποιούνται 
σχετικές εκθέσεις και έρευνες αγοράς, ενώ πραγματοποιούνται τακτικά εκδηλώσεις με συμμετοχή 
κοινωνικών και οικονομικών φορέων (ΣΕΒ, ΣΕΠΒΕ, εταιρείες τεχνολογιών πληροφορίας και 
επικοινωνιών – ΤΠΕ, όπως Vodafone, κ.ά.), καθώς και επαγγελματιών-αποφοίτων του Τμήματος. 
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Ακόμη, το ΤΕΠ συνεργάζεται με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου, καθώς 
και τις τρεις επιμέρους πράξεις (του Γραφείου Διασύνδεσης, του Γραφείου Πρακτικής και της 
Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας). 
Με την τακτική διεξαγωγή της αξιολόγησης του κάθε μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου και τη 
γενικότερη επικοινωνία με τους φοιτητές και τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, 
καταγράφονται ο αναδράσεις ικανοποίησης και τα σχόλιά τους για το κάθε μάθημα και το ΠΣ 
γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα, η αξιολόγηση των μαθημάτων και του ΠΣ εκ μέρους των φοιτητών 
διενεργείται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων εβδομάδων κάθε εξαμήνου, σε κατάλληλη χρονική στιγμή (ως προς την εξέλιξη του 
μαθήματος και την προσέλευση των φοιτητών), διανέμεται ερωτηματολόγιο στους φοιτητές, που 
περιλαμβάνει ερωτήσεις αξιολόγησης του μαθήματος και της διδασκαλίας του. Η συστηματική 
επεξεργασία των ερωτηματολογίων που συγκεντρώνονται είναι ένα ζητούμενο, την ικανοποίηση του 
οποίου επιχειρεί να αντιμετωπίσει και η ανάθεση σχετικής διδακτορικής διατριβής από το ΤΕΠ. 
. 
 
9.3 Με ποια διαδικασία οι αναθεωρήσεις λαμβάνουν υπόψη το φόρτο εργασίας των φοιτητών και 
τον ρυθμό προόδου των ενεργών φοιτητών και ολοκλήρωσης των σπουδών τους;  
 
Με βάση τα Key Features του European Credit Transfer System (ECTS) 
[http://www.eua.be/eua/jsp/en/upload/ECTS%20Key%20Features.1068807879166.pdf] o εργασιακός 
φόρτος των φοιτητών ανά εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 ECTS. Δεδομένου ότι κάθε μονάδα ECTS 
αντιστοιχεί σε 25-30 ώρες μελέτης – ενασχόλησης του φοιτητή, ο εργασιακός φόρτος ανά εξάμηνο 
εκτιμάται σε 750-900 ώρες. Συνήθως, το 1/3 των ωρών αυτών αφορά παρακολούθηση μαθημάτων και 
τα υπόλοιπα 2/3 προσωπική μελέτη. Στην τελευταία εκτενή αναθεώρηση του ΠΣ, επιλέχθηκε το κάτω 
όριο στον αριθμό ωρών ανά μονάδα ECTS και θεωρώντας 13 διδακτικές εβδομάδες, με έξι (6) τρίωρα 
μαθήματα ανά εξάμηνο, προέκυψε εργασιακός φόρτος παρακολούθησης 234 ωρών, που αντιστοιχεί 
περίπου στο 1/3 του συνολικού φόρτου εργασίας ανά εξάμηνο. 
 
Από τα στατιστικά στοιχεία που διατηρούνται, παρακολουθείται ο ρυθμός προόδου των ενεργών 
φοιτητών και ολοκλήρωσης των σπουδών τους. Τα στατιστικά αυτά στοιχεία λαμβάνονται υπόψη στον 
καθορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών και προσδοκιών από την επιτροπή αναμόρφωσης 
προγράμματος σπουδών. 
 
9.4 Πώς λαμβάνεται υπόψη στις αναθεωρήσεις η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
αξιολόγησης των φοιτητών και η καταλληλότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος και των 
υποστηρικτικών υπηρεσιών σε σχέση με το πρόγραμμα; 
 
Η ανάπτυξη του πληροφοριακού υποσυστήματος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του 
Πανεπιστημίου, βοηθά σημαντικά στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 
αξιολόγησης των φοιτητών. Για αυτό το λόγο, θεωρείται ότι υπάρχει σημαντική εξάρτηση του ΠΣ του 
ΤΕΠ από την εύρυθμη λειτουργία του πληροφοριακού αυτού υποσυστήματος. Επιπλέον, προτείνεται η 
επέκταση και διασύνδεσή του με τα υπόλοιπα πληροφοριακά υποσυστήματα του Πανεπιστημίου. 
Η καταλληλότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος και των υποστηρικτικών υπηρεσιών είναι πρωτίστως 
ζήτημα των διατιθέμενων οικονομικών πόρων και των διαδικασιών υλοποίησης έργων αναβάθμισης κι 
εκσυγχρονισμού. Με άλλα λόγια, η καταλληλότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος επιτυγχάνεται με 
εξασφάλιση σύγχρονων και καλά διατηρημένων αιθουσών, με δημιουργία κατάλληλων και σωστά 
εξοπλισμένων εργαστηρίων υπολογιστών, με εξασφάλιση τεχνικής υποστήριξης και δυνατότητας 
επισκευής βλαβών, με τη δυνατότητα αγοράς λογισμικού, με τη δυνατότητα πρόσβασης σε βάσεις 
ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων κ.λ.π. Τέλος, οι αναθεωρήσεις λαμβάνουν υπόψη και θετικές 
προοπτικές που προδιαγράφονται από τρέχοντες διαγωνισμούς υλικοτεχνικής αναβάθμισης, όταν αυτοί 
πρόκειται να ολοκληρωθούν σύντομα (π.χ., αγορά νέων υπολογιστών για τις ανάγκες του Κέντρου 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας). 
 
9.5 Πώς προβλέπεται να συμμετέχουν οι φοιτητές και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς στην 
αναθεώρηση των προγραμμάτων; 
 
Σημαντική βοήθεια και πηγή χρήσιμων ενημερώσεων και αναδράσεων αποτελούν οι διάφορες 
εκδηλώσεις που οργανώνονται από το ΤΕΠ ή άλλους φορείς του Πανεπιστημίου (όπως π.χ. το Γραφείο 
Διασύνδεσης). Το υλικό που συγκεντρώνεται σε συνδυασμό με τη δυνατότητα συμμετοχής 
εκπροσώπων των φοιτητών  στις Γενικές Συνελεύσεις, τις αξιολογήσεις των μαθημάτων από τους 
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φοιτητές στο τέλος των εξαμήνων και την καθημερινή επικοινωνία και συνεργασία, παρέχει μια 
δεξαμενή πλούσια σε προτάσεις και ιδέες βελτίωσης του ΠΣ. Επιπλέον, αναπτύσσεται επικοινωνία με 
υποψήφιες εργοδότριες εταιρείες των αποφοίτων του ΤΕΠ. 
Για την αποτελεσματικότερη συγκέντρωση των πληροφοριών που προαναφέρθηκαν πρόκειται να 
διαμορφωθούν δυο ειδικά ερωτηματολόγια. Ένα ερωτηματολόγιο για να διευκολύνει την καταγραφή 
των αναγκών και προσδοκιών των εταιριών για το μέλλον, καθώς και ένα δεύτερο ερωτηματολόγιο για 
να συλλέξει τις απόψεις των φοιτητών σχετικά με προτεινόμενες αναθεωρήσεις ΠΣ.  
 
9.6 Ποιος είναι συγκεκριμένα ο ρόλος των Σχολών στη διαδικασία των αναθεωρήσεων; 
 
Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ανήκει στη μονοτμηματική Σχολή Επιστημών Πληροφορίας. 
Η Κοσμήτορας της Σχολής ορίζει τις αναγκαίες επιτροπές για την υποβοήθηση του έργου 
αναθεώρησης του προγράμματος σπουδών. Τα αποτελέσματα των εργασιών των επιτροπών αυτών 
παρέχουν στα όργανα της Σχολής τη δυνατότητα να προβληματιστούν και να αποφασίσουν για τις 
απαραίτητες ενέργειες αναθεώρησης του προγράμματος σπουδών 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

9.1 Με ποιους τρόπους αξιολογείται και αναθεωρείται περιοδικά το περιεχόμενο των 
προγραμμάτων σπουδών; 

Με ετήσια αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η αξιολόγηση-
αναθεώρηση γίνεται στο πλαίσιο ΓΣΤ (Γενικών Συνελεύσεων Τμήματος) αφού προηγουμένως έχει 
συγκροτηθεί Επιτροπή μελέτης και γνωμοδότησης, η οποία υποβάλλει στη Γεν. Συνέλευση προτάσεις 
βελτίωσης ή/και αλλαγής του υφισταμένου προγράμματος σπουδών.  

 9.2 Πώς λαμβάνεται υπόψη στις αναθεωρήσεις η πρόσφατη έρευνα της συγκεκριμένης 
επιστήμης, οι μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας και οι προσδοκίες, οι ανάγκες και η 
ικανοποίηση των φοιτητών από το πρόγραμμα, ώστε να είναι συνεχώς επικαιροποιημένο και να 
δημιουργεί υποστηρικτικό και αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον για τους φοιτητές; 

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος είναι ενεργοί ερευνητές και συμμετέχουν σε διεθνή συνέδρια, διεξάγουν 
έρευνες στο αντικείμενό τους και έχουν επαφές με μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων στο εσωτερικό ή/και 
στο εξωτερικό. Συνεπώς αναμένεται να έχουν πολύ καλή ιδέα της κατάστασης της επιστήμης και τον 
προσανατολισμό της έρευνας γενικότερα. Αυτή τη διεθνή εμπειρία την "μεταφέρουν" στη διδασκαλία 
και γενικότερα τη συμπεριλαμβάνουν στα περιγράμματα σπουδών που διαθέτουν στους φοιτητές στην 
αρχή του κάθε εξαμήνου.  

Οι πληροφορίες κάθε μαθήματος (περίγραμμα μαθήματος, εγχειρίδια, άρθρα, σημειώσεις διαλέξεων,  
power points μεταξύ άλλων) κατά κανόνα ανακοινώνονται στο compus του Τμήματος. 

Οι αξιολογήσεις φοιτητών στο τέλος κάθε εξαμήνου, καθώς και οι αντιδράσεις των φοιτητών, που δεν 
αποτυπώνονται στις αξιολογήσεις τους, λαμβάνονται υπόψη και αποτελούν μέρος των "εισροών" του 
γενικότερου σχεδιασμού. Ωστόσο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ίδια τα μέλη ΔΕΠ σε ποιο βαθμό 
ενσωματώνουν τις παρατηρήσεις αυτές σε προτάσεις και πρακτικές βελτίωσης του διδακτικού τους 
έργου. 

 9.3 Με ποια διαδικασία οι αναθεωρήσεις λαμβάνουν υπόψη το φόρτο εργασίας των φοιτητών και 
τον ρυθμό προόδου των ενεργών φοιτητών και ολοκλήρωσης των σπουδών τους;  

Το Πρόγραμμα Σπουδών, που πρόσφατα άρχισε η υλοποίησή του, θεωρούμε ότι είναι πολύ καλά 
ισορροπημένο ώστε να κατανέμει, όσο το δυνατόν περισσότερο, ισομερώς τα μαθήματα στα διάφορα 
εξάμηνα και να λαμβάνει υπόψη ακόμη και τις εξωσχολικές δραστηριότητες των φοιτητών.  

Στην κατάρτιση του προγράμματος διδασκαλίας επίσης λαμβάνεται υπόψη η αναγκαιότητας της  
ισομερούς κατανομής των μαθημάτων στη διάρκεια της ημέρας και της εβδομάδας.  

9.4 Πώς λαμβάνεται υπόψη στις αναθεωρήσεις η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
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αξιολόγησης των φοιτητών και η καταλληλότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος και των 
υποστηρικτικών υπηρεσιών σε σχέση με το πρόγραμμα; 

Τα μαθήματα χωρίζονται σε αυτά που υπάρχει ανάγκη φροντιστηρίων και εργαστηρίων (Μαθηματικά, 
Στατιστική, Οικονομετρία κ.ά.) και σε αυτά που περιορίζονται σε διαλέξεις. Τα εργαστήρια και τα 
φροντιστήρια λειτουργούν υποστηρικτικά - συμπληρωματικά στις διαλέξεις.  

Σε πολλά μαθήματα δίνονται εργασίες και πρόοδοι σε μια προσπάθεια βελτίωσης της επαφής των 
φοιτητών με το μάθημα και πληρέστερης αξιολόγησής τους από τον διδάσκοντα.  

  9.5 Πώς προβλέπεται να συμμετέχουν οι φοιτητές και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς στην 
αναθεώρηση των προγραμμάτων; 

Οι φοιτητές συμμετέχουν σύμφωνα με το νόμο, αλλά και άτυπα γίνονται συζητήσεις και 
ανταλλάσσονται απόψεις με όλους τους ενδιαφερόμενους για τις προτιμήσεις και προτεραιότητές τους.  

 9.6 Ποιος είναι συγκεκριμένα ο ρόλος των Σχολών στη διαδικασία των αναθεωρήσεων; 

Οι αναθεωρήσεις ξεκινούν με διαδικασίες και αποφάσεις που λαμβάνονται από τις ΓΣΤ και στη 
συνέχεια τυπικά εγκρίνονται από τον εκάστοτε Κοσμήτορα.  

 

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ 
9.1 Με ποιους τρόπους αξιολογείται και αναθεωρείται περιοδικά το περιεχόμενο των 
προγραμμάτων σπουδών; 
  
 Η αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών δύναται να πραγματοποιείται κάθε ακαδημαϊκό έτος μετά 
τον Απρίλιο και ύστερα από εισήγηση της επιτροπής προγράμματος σπουδών η οποία λαμβάνει υπόψη 
τυχόν προτάσεις των διδασκόντων του Τμήματος. 
  
9.2 Πώς λαμβάνεται υπόψη στις αναθεωρήσεις η πρόσφατη έρευνα της συγκεκριμένης επιστήμης, 
οι μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας και οι προσδοκίες, οι ανάγκες και η ικανοποίηση των 
φοιτητών από το πρόγραμμα, ώστε να είναι συνεχώς επικαιροποιημένο και να δημιουργεί 
υποστηρικτικό και αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον για τους φοιτητές; 
  
 Λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές παρατηρήσεις των Εξωτερικών αξιολογητών (2014), οι οδηγίες της 
ΑΔΙΠ, το σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS), οι ανάγκες των (εισερχόμενων) 
φοιτητών ERASMUS, , οι επαγγελματικές διέξοδοι των αποφοίτων του τμήματος. Διαμορφώνονται και 
προσφέρονται ανάλογα μαθήματα σύμφωνα με τις προτάσεις των μελών της Συνέλευσης.    
  
  
9.3 Με ποια διαδικασία οι αναθεωρήσεις λαμβάνουν υπόψη το φόρτο εργασίας των φοιτητών και 
τον ρυθμό προόδου των ενεργών φοιτητών και ολοκλήρωσης των σπουδών τους; 
  
Το πρόγραμμα σπουδών είναι δομημένο σύμφωνα με τα ισχύοντα στις αντίστοιχες μουσικές σχολές της 
Ευρώπης γεγονός που διασφαλίζει μια σχετικότητα. ως προς την αναγνώριση μαθημάτων των 
φοιτητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για σπουδές.. Δίνεται η 
δυνατότητα εκπόνησης της πρακτικής άσκησης στον τόπο διαμονής των φοιτητών υπό συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις όπως ορίζονται στον οδηγό σπουδών καθώς και η δυνατότητα εκπόνησης της πρακτικής 
μέσα από το ΠρόγραμμαErasmus+ Placement. 
 Επίσης, λειτουργεί στο τμήμα ο θεσμός του Συμβούλου Σπουδών, όπως αυτός ορίζεται από 
τον Πρότυπο Γενικό Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄Υπηρεσία υποστήριξης - Σύμβουλοι σπουδών - Ανταποδοτικές 
υποτροφίες (άρθρο 5 παρ. 3 εδ. ιδ΄ και ιστ΄ ν. 2083/1992), Άρθρο 51.  Με απόφαση της συνέλευσης στο 
τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους διορίζονται δύο σύμβουλοι σπουδών ένας για κάθε κατεύθυνση για την 
επόμενη Ακαδημαϊκή χρονιά. Ο ρόλος τους είναι να συμβουλεύουν και να υποστηρίζουν ιδίως τους 
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πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενημερώνουν, πληροφορούν και συμβουλεύουν όλους τους φοιτητές σε 
θέματα των σπουδών τους και της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και καταβάλλουν 
ιδιαίτερη υποστηρικτική φροντίδα για φοιτητές που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικογενειακές, 
προσωπικές ή άλλες δυσχέρειες στην επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους. 
  
  
9.4 Πώς λαμβάνεται υπόψη στις αναθεωρήσεις η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
αξιολόγησης των φοιτητών και η καταλληλότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος και των 
υποστηρικτικών υπηρεσιών σε σχέση με το πρόγραμμα; 
  
 Η ΟΜΕΑ έχοντας πρόσβαση στις συνολικές αξιολογήσεις εφόσον θεωρηθεί απαραίτητο ενημερώνει 
τη συνέλευση και την επιτροπή προγράμματος σπουδών. Οι καθηγητές χρησιμοποιούν συστηματικά 
την υπηρεσία compus. 
  
Χρησιμοποιούνται επίσης οι: Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης, Compus, Εργαστήρια υπολογιστών.  
  
  
9.5 Πώς προβλέπεται να συμμετέχουν οι φοιτητές και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς στην 
αναθεώρηση των προγραμμάτων; 
  
 Αυτό γίνεται με βάση το νόμο. 
  
9.6 Ποιος είναι συγκεκριμένα ο ρόλος των Σχολών στη διαδικασία των αναθεωρήσεων; 
  
Λόγω του γεγονότος ότι η σχολή δημιουργήθηκε πρόσφατα, μέχρι στιγμής δεν έχουν ρόλο.  
 

10. Περιοδική εξωτερική αξιολόγηση  
Τα ιδρύματα πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδική εξωτερική αξιολόγηση σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
αρχές ΔΠ. 
 
10.1 Με ποια διαδικασία αντιμετωπίζει το Ίδρυμα τις παρατηρήσεις της Εξωτερικής 
Αξιολόγησης του Ιδρύματος;                                                                                                                     
 
Η Εξωτερική Αξιολόγηση των Τμημάτων του Ιδρύματος ολοκληρώθηκε, για όλα τα Τμήματα του 
Πανεπιστημίου το 2014, και τα συμπεράσματά της αποτέλεσαν αντικείμενο ενδελεχούς μελέτης, τόσο 
από τη ΜΟΔΙΠ όσο και από τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας. Σε γενικό βαθμό οι 
Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης κρίθηκαν κατά κύριο λόγο θετικές έως και πολύ θετικές για κάποια 
Τμήματα. Οι ΟΜΕΑ, ως πρώτοι αποδέκτες των συμπερασμάτων των Εκθέσεων, προώθησαν τις 
επιμέρους παρατηρήσεις στις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων τους, προς συζήτηση και 
αξιολόγηση. Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τη ΜΟΔΙΠ να γνωστοποιηθούν στον Πρόεδρό της οι 
ενέργειες που ακολούθησαν την Εξωτερική Αξιολόγηση του κάθε Τμήματος χωριστά.  
Η ΜΟΔΙΠ βρίσκεται στη διαδικασία επεξεργασίας των παρατηρήσεων της Εξωτερικής Αξιολόγησης 
όλων των Προγραμμάτων Σπουδών, προκειμένου να διαμορφώσει συγκεκριμένη διαδικασία ελέγχου 
και διασφάλισης διαρκούς συνάφειας και επικαιρότητας των προγραμμάτων που θα περιλαμβάνονται 
στο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος.  
 
10.2 Σε ποιο βαθμό/ποσοστό έχουν γίνει αποδεκτές οι παρατηρήσεις της τελευταίας Αξιολόγησης 
του Ιδρύματος;                                                                                                                  
 
Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης έγιναν αποδεκτές σε μεγάλο βαθμό. Όπως 
προαναφέρθηκε, σε γενικές γραμμές η εξωτερική αξιολόγηση υπήρξε θετική για όλα τα Τμήματα του 
Πανεπιστημίου. Υπήρξαν αρκετές προτάσεις βελτίωσης των Προγραμμάτων Σπουδών οι οποίες 
ελήφθησαν υπόψη και τα Τμήματα προχώρησαν άμεσα σε ανάλογες ενέργειες, με ενσωμάτωση των 
προτάσεων της Επιτροπής στο Πρόγραμμα Σπουδών τους.  
Οι παρατηρήσεις/προβλήματα που εντοπίστηκαν αφορούν κατά κύριο λόγο την ανεπαρκή υλικοτεχνική 
και κτιριακή υποδομή, με τις συγχωνεύσεις νέων Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το 
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μειωμένο διοικητικό προσωπικό και την μειωμένη χρηματοδότηση, άπτονται της δικαιοδοσίας της 
Πολιτείας και έχουν κοινοποιηθεί στους αρμόδιους φορείς από τα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος. 
 
10.3 Πώς πιστοποιείται η πρόοδος που επιτεύχθηκε μετά την τελευταία εξωτερική αξιολόγηση; 
Παραθέστε χρονοδιάγραμμα σχετικών δράσεων.                                                                                     
 
Η ΜΟΔΙΠ συντόνισε μαζί με τις ΟΜΕΑ των Τμημάτων τη διαδικασία της επιτόπιας Εξωτερικής 
Αξιολόγησης κάθε ακαδημαϊκής μονάδας. Έκανε άμεσα γνωστή τη βούληση της διοίκησης του 
Ιδρύματος για την υλοποίηση των προτάσεων και συστάσεων των εξωτερικών αξιολογητών, ζητώντας 
άμεσα την κοινοποίηση των ενεργειών που ακολούθησαν.  Η πρόοδος πιστοποιείται με την αύξηση της 
ελκυστικότητας των Τμημάτων- αύξηση της βάσης των μορίων εισαγωγής στα Τμήματα όπου είχαμε 
άμεση ενσωμάτωση των προτεινόμενων αλλαγών στο Πρόγραμμα  Σπουδών τους,  καθώς και με την 
αύξηση των εισερχόμενων φοιτητών με το Πρόγραμμα Erasmus από το εξωτερικό  

 
 
 
10.4 Με ποιο τρόπο παρακολουθείται η εφαρμογή σχεδίων των Τμημάτων για κάλυψη τυχόν 
παρατηρήσεων της εξωτερικής τους αξιολόγησης και της πιστοποίησης των προγραμμάτων τους;                                                 
Οι ΟΜΕΑ των Τμημάτων, ως πρώτοι αποδέκτες των συμπερασμάτων της Εξωτερικής Αξιολόγησης 
προωθούν άμεσα τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης στις Συνελεύσεις των Τμημάτων προς 
συζήτηση και λήψη απόφασης για την υιοθέτηση των προτεινόμενων αλλαγών. Στη συνέχεια, 
ακολουθεί ενημέρωση της ΜΟΔΙΠ και των οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος για περαιτέρω ενέργειες 
που μπορεί να αφορούν σε κάποιες περιπτώσεις και δημοσιοποίηση τυχόν θεμάτων. Η ίδρυση 
Επιτροπών για την Πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΙΠ, 
κρίνεται επίσης χρήσιμη για την λειτουργία του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.  
 
 
10.5 Ποιος είναι ο ρόλος των Σχολών στην προηγούμενη διαδικασία; 
 
Καθοριστικός ήταν ο ρόλος των Σχολών, κυρίως μέσω των Κοσμητόρων σε όλη τη διαδικασία της 
προετοιμασίας των Εξωτερικών Αξιολογήσεων και τη συμμετοχή τους στην επιτόπια επίσκεψη των 
αξιολογητών, με παρουσιάσεις των επιτευγμάτων της Σχολής σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο, 
καθώς και την ανάδειξη του ρόλου του Τμήματος στην ανάπτυξη της Σχολής και του Πανεπιστημίου. 
Ο Κοσμήτορας της κάθε Σχολής συμμετείχε σε όλες τις συναντήσεις της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος με τις 
ΟΜΕΑ των Τμημάτων της Σχολής του, είναι ενήμερος για τα αποτελέσματα των εξωτερικών 
αξιολογήσεων, καθώς και για την πορεία ενσωμάτωσης των παρατηρήσεων που προέκυψαν 
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ΙΙΙ. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ε.Ι. 
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Πίνακας ΙΙΙ.1Α. Συμβούλιο Ιδρύματος  
 
 

 
2013-
2014 

2012-
2013 

2011-
2012 

2010-
2011 

2009-
2010 

Αριθμός συνεδριάσεων που 
πραγματοποιήθηκαν 

 20 
έως 
4/9/2014 

 16 - - - 

Δημοσιοποίηση ημερήσιας διάταξης1 NAI NAI - - - 

Δημοσιοποίηση 
αποφάσεων/πρακτικών1 

NAI NAI - - - 

Μέθοδος επικύρωσης πρακτικών2 Α Α - - - 

Εσωτερικός Κανονισμός ΣΙ1 NAI NAI - - - 

Κείμενα Στρατηγικού / 
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού ΣΙ1 

NAI - - - - 

 
Σημείωση: 
Τα ακαδημαϊκά έτη: 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012 δεν υπήρχε Συμβούλιο και επομένως δεν 
λειτουργούσε η υπηρεσία «Γραμματεία Συμβουλίου» 
 

                                                 
1 ΝΑΙ/ΟΧΙ 
2 ΥΜ=Υπογραφή Μελών, ΕΣ=Επόμενη Συνεδρίαση, Α=Άλλο 
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Πίνακας ΙΙΙ.1Β. Γραμματεία Συγκλήτου & Πρυτανικού Συμβουλίου 
 

Γραμματεία Συγκλήτου 
 

 
2013-
2014 

2012-
2013 

2011-
2012 

2010-
2011 

2009-
2010 

Αριθμός συνεδριάσεων που 
πραγματοποιήθηκαν 

57+1* 16+2* 24+1* 36+2* 18+2* 

Δημοσιοποίηση ημερήσιας διάταξης1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Δημοσιοποίηση 
αποφάσεων/πρακτικών1 

ΝΑΙα ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Μέθοδος επικύρωσης πρακτικών2 Αβ Α Α Α Α 

Εσωτερικός Κανονισμός1 ΝΑΙγ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Κείμενα Στρατηγικού / 
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της 
Συγκλήτου/Συνέλευσης Τ.Ε.Ι.1 

ΝΑΙδ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
* Το 2ο νούμερο αντιστοιχεί σε ειδική(ές) συνεδρίαση(εις) της Γ.Σ. της Εταιρίας του Πανεπιστημίου 
 
α.  Οι αποφάσεις γνωστοποιούνται στους καθ’ ύλην αρμοδίους αποδέκτες (υπηρεσίες του 

Πανεπιστημίου, Υπουργεία, Πανεπιστημιακή κοινότητα κλπ). Για το σκοπό αυτό τηρείται βιβλίο 
χορήγησης αποσπασμάτων. Επιπλέον, οι αποφάσεις είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων, 
κατόπιν σχετικού αιτήματος.  

β.  Τα πρακτικά επικυρώνονται από τον Πρύτανη, τον Προϊστάμενο Γραμματείας και τον Γραμματέα 
με τη λήξη της συνεδρίασης και έπεται η εκτέλεση των αποφάσεων. 

γ.  Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Πρότυπου Γενικού Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των ΑΕΙ 
(Π.Δ. 160/2008) σε συνδυασμό με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 
149/13.02.2003) κατά περίπτωση. 

δ.  Έγκριση του προϋπολογισμού καθώς και της Ερευνητικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου σε 
ετήσια βάση.  
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Πρυτανικό Συμβούλιο 
 

 
2013-
2014 

2012-
2013 

2011-
2012 

2010-
2011 

2009-
2010 

Αριθμός συνεδριάσεων που 
πραγματοποιήθηκαν 

 27* 48 56 41 

Δημοσιοποίηση ημερήσιας διάταξης1  ΝΑΙα ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Δημοσιοποίηση 
αποφάσεων/πρακτικών1 

  ΝΑΙβ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Μέθοδος επικύρωσης πρακτικών2   Αγ Α Α Α 

Εσωτερικός Κανονισμός1   ΝΑΙδ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Κείμενα Στρατηγικού / 
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της 
Συγκλήτου/Συνέλευσης Τ.Ε.Ι.1 

  ΝΑΙε ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

*  Με το Ν. 4009/2011 η λειτουργία των Πρυτανικών Συμβουλίων έπαψε μετά την 31.12.2012. 
 
α.  Η Ημερήσια Διάταξη και τα σχετικά έγγραφα αποστέλλονται στα μέλη του Πρυτανικού 

Συμβουλίου μία (1) ημέρα πριν τη συνεδρίαση. 
β.  Οι αποφάσεις κοινοποιούνται στους καθ’ ύλην αρμόδιους αποδέκτες (υπηρεσίες του 

Πανεπιστημίου, πανεπιστημιακή κοινότητα κλπ). Για το σκοπό αυτό τηρείται βιβλίο χορήγησης 
αποσπασμάτων. 

γ.  Τα πρακτικά επικυρώνονται από τον Πρύτανη, τον Προϊστάμενο Γραμματείας και τον Γραμματέα 
με τη λήξη της συνεδρίασης και έπεται η εκτέλεση των αποφάσεων. 

δ.  Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Πρότυπου Γενικού Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των ΑΕΙ 
(Π.Δ. 160/2008) σε συνδυασμό με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 
149/13.02.2003) κατά περίπτωση. 

ε.   Υπάρχουν κείμενα στρατηγικού /επιχειρησιακού σχεδιασμού που κατατίθενται από τις διάφορες 
υπηρεσίες προς έγκριση. 

 
 

                                                 
1 ΝΑΙ/ΟΧΙ 
4 ΥΜ=Υπογραφή Μελών, ΕΣ=Επόμενη Συνεδρίαση, Α=Άλλο 
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Πίνακας ΙΙΙ.2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
 

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

 Α Θ Σ Α Θ Σ Α Θ Σ Α Θ Σ Α Θ Σ1 

Αριθμός υπαλλήλων  6 6  6 6  6 6  6 6  5 5 

Συνολικός αριθμός 
προσωπικού που 
διαχειρίζεται το Τμήμα 
Προσωπικού 

245 209 454 257 214 471 248 212 460 273 234 507 287 244 531 

Κατανομή προσωπικού 
του ιδρύματος κατά 
κατηγορίες: 

               

 
ΔΕΠ/ΕΠ 

Πλήρους 
απασχόλησης 153 45 200 148 40 190 141 33 176 140 37 178 144 37 182 

Μερικής 
απασχόλησης 2   2   2   1   1   

Διοικητικοί  
(Μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 

39 105 144 40 112 152 40 114 154 40 118 158 39 126 165 

ΕΕΔΙΠ Ι    5 18 23 5 18 23 6 18 24 6 17 23 

ΕΕΔΙΠ ΙΙ    4 4 8 4 4 8 4 5 9 4 5 9 

ΕΔΙΠ 8 6 14             

ΕΕΠ 5 18 23             

ΕΤΕΠ 9 14 23 12 14 26 12 14 26 13 14 27 13 14 27 

Λοιποί 29 21 50 46 26 72 44 29 73 69 42 111 80 45 125 

Κατανομή διοικητικού 
προσωπικού κατά 
επίπεδο σπουδών: 

               

YE 2  2 3  3 3  3 2  2 3  3 

ΔΕ 19 23 42 19 25 44 19 27 46 20 31 51 19 38 57 

ΠΕ 10 31 41 9 35 44 9 38 47 9 39 48 10 39 49 

ΤΕ 3 26 29 3 27 30 3 26 29 3 28 31 4 30 34 

Μεταπτυχιακό 5 24 29 5 22 27 5 20 25 5 17 22 3 16 19 

Διδακτορικό  1 1 1 3 4 1 3 4 1 3 4  3 3 

Κατανομή ΕΕΔΙΠ Ι 
κατά επίπεδο σπουδών: 

               

ΔΕ                

ΠΕ    3  3 3  3 4  4 4  4 

ΤΕ                

Μεταπτυχιακό    1 10 11 1 10 11 1 10 11 1 9 10 

Διδακτορικό    1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 

Κατανομή ΕΕΔΙΠ ΙΙ 
κατά επίπεδο σπουδών: 

               

ΔΕ    1  1 1  1 1  1 1  1 

                                                 
1 Α = Άρρενες  Θ = Θήλεις  Σ = Σύνολο 
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2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 

 Α Θ Σ Α Θ Σ Α Θ Σ Α Θ Σ Α Θ Σ1 

ΠΕ     2 2  2 2  3 3  3 3 

ΤΕ                

Μεταπτυχιακό    2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 

Διδακτορικό    1  1 1  1 1  1 1  1 

Κατανομή ΕΔΙΠ κατά 
επίπεδο σπουδών: 

               

ΔΕ 1  1             

ΠΕ  2 2             

ΤΕ                

Μεταπτυχιακό 5 2 7             

Διδακτορικό 2 2 4             

                

Κατανομή ΕΕΠ κατά 
επίπεδο σπουδών: 

               

ΠΕ 3  3             

ΤΕ                

Μεταπτυχιακό 1 10 11             

Διδακτορικό 1 8 9             

Κατανομή ΕΤΕΠ κατά 
επίπεδο σπουδών: 

               

ΔΕ 4 10 14 4 10 14 4 10 14 4 10 14 5 10 15 

ΠΕ 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 1 3 4 

ΤΕ          1  1 1  1 

Μεταπτυχιακό 3 1 4 6 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 7 

Διδακτορικό                

Βαθμός Χρήσης 
Πληροφορικής1 

Y Y  Y Y  Y Y  Y Y  Y Y  

 
Σημείωση : Στην κατανομή της κάθε κατηγορίας προσμετράτε μόνο το ανώτερο πτυχίο. 
 
ΥΕ: Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης  
ΔΕ: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  
ΠΕ: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ)  
ΤΕ: Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ)  
 

 
 

                                                 
1 Υ=Υψηλός    Μ=Μέτριος   Χ=Χαμηλός 
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Πίνακας ΙΙΙ.3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 
 

2013 2012 2011 2010 2009 

Αριθμός υπαλλήλων 9 11 10 12 12 
Ύψος προϋπολογισμού (€) 5.456.501,9

7 
6.849.387,0
0 

12.404.379,0
7 

12.516.297,7
3 

12.278.611,5
4 

Κατανομή προϋπολογισμού σε 
τμήματα* 

OXI OXI OXI OXI OXI 

Ύψος προγράμματος δημοσίων 
επενδύσεων 

644.279,41 561.057,39 550.035,51 1.583.440,81 2.294.645,27 

Βαθμός αξιοποίησης πόρων του 
Ιδρύματος** 

Y Y Y Y Y 

Χρήση διπλογραφικού 
συστήματος* 

NAI NAI  NAI OXI OXI 

Βαθμός χρήσης πληροφορικής** Y Y Y M M 
 
* ΝΑΙ/ΟΧΙ 
** Υ=Υψηλός, Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 
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Πίνακας ΙΙΙ.4. Τμήμα Προμηθειών 
 

 
2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Αριθμός 
υπαλλήλων 

4 4 4 4 4 7  
 

Αριθμός 
διαγωνισμών 

26 15 20 20 27 31 

Ύψος 
διαγωνισμών (€) 

506.714,44 629.118,95 2.424.967,34 1.153.826,26 1.565.316,55 2.706.985,92 

Κατανομή ανά 
τύπο 
διαγωνισμού 

Παρ: - 
Πλειοδ: 2 
Διαπρ: 1 
Πρόχ: 20 
Τακτ: - 
Διεθν: 3 

Παρ: - 
Πλειοδ: - 

Αγορά 
κτιρίου: 1 
Διαπρ: -  
Πρόχ: 11 
Τακτ: - 
Διεθν: 3 

Παρ: -  
Πλειοδ: -  

Αγορά 
κτιρίου: 1 
Διαπρ: -  
Πρόχ: 15 
Τακτ: 1 
Διεθν: 3 

Παρ: - 
Πλειοδ: 4 
Διαπρ: 1 
Πρόχ: 12 
Τακτ: 1 
Διεθν: 2 

Παρ: 2 
Πλειοδ: -  
Διαπρ: 1 
Πρόχ: 16  
Τακτ: 3 
Διεθν: 5 

Παρ: 2 
Πλειοδ: -  
Διαπρ: 1 
Πρόχ: 16 
Τακτ: 6 
Διεθν: 6 

Βαθμός χρήσης 
πληροφορικής 

Υ Υ Μ Μ Μ Μ 

Τήρηση 
μητρώου παγίων 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Τήρηση 
αποθήκης 
παρακολούθησης 
αναλωσίμων 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

α.  Επισημαίνεται ότι τα έτη λαμβάνονται υπόψη ως ημερολογιακά.  
β.  Επεξηγήσεις συντομογραφιών: Παρ. = Παρατάσεις, Πλειοδ. = Πλειοδοτικοί, Διαπρ. = 

Διαπραγματεύσεις, Πρόχ. = Πρόχειροι, Τακτ. = Τακτικοί, Διεθν. = Διεθνείς.  
γ.  Τα αναγραφόμενα ποσά αφορούν μόνο τους διαγωνισμούς που ολοκληρώθηκαν εντός εκάστου 

ημερολογιακού έτους και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.  
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Πίνακας ΙΙΙ.5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

 2014 2013 2012 2011 

Αριθμός 
υπαλλήλων 

15 18 19 20 

Αριθμός έργων 42 41 36 103 

Ύψος έργων 
βάσει σύμβασης 
σε € 

809.140,97 675.969,8 808.337,11 856.803,92 

Κατανομή ανά 
τύπο έργου* 
 
 
 
 

3 έργα από τακτικό 
προϋπολογισμό με 
διαγωνισμό 
36 μικροέργα με 
νομοθεσία περί 
προμηθειών/υπηρεσιών 
3 έργα από ΠΔΕ με 
διαγωνισμό 

3 έργα από τακτικό 
προϋπολογισμό με 
διαγωνισμό 
35 μικροέργα με 
νομοθεσία περί 
προμηθειών/υπηρεσιών 
3 έργα από ΠΔΕ με 
διαγωνισμό 

3 έργα από τακτικό 
προϋπολογισμό με 
διαγωνισμό 
28 μικροέργα με 
νομοθεσία περί 
προμηθειών/υπηρε
σιών 
5 έργα από ΠΔΕ με 
διαγωνισμό 

4 έργα από τακτικό 
προϋπολογισμό με 
διαγωνισμό 
94 μικροέργα με 
νομοθεσία περί 
προμηθειών/υπηρε
σιών 
5 έργα από ΠΔΕ με 
διαγωνισμό 

Βαθμός χρήσης 
πληροφορικής1 

Y Y Y Y 

Έκταση 
εγκαταστάσεων 
σε μ2 

29.273,02 34.363,29 34.363,29 34.363,29 

Χωρική 
κατανομή 
εγκαταστάσεων 
του ιδρύματος 

ΠΑΜΑΚ 29.273,02 
 

ΠΑΜΑΚ 29.273,02 
ΝΑΟΥΣΑ 2.122,95 
ΕΔΕΣΣΑ 2.967,32 

ΠΑΜΑΚ 
29.273,02 
ΝΑΟΥΣΑ 
2.122,95 
ΕΔΕΣΣΑ 2.967,32 

ΠΑΜΑΚ 
29.273,02 
ΝΑΟΥΣΑ 
2.122,95 
ΕΔΕΣΣΑ 2.967,32 

Κατανομή 
εγκαταστάσεων 
ανά τύπο (μ2): 

    

Γραφεία 5.388,00 6094,35 6094,35 6094,35 

Χώροι Διοίκησης 2617,85 2765,32 2765,32 2765,32 

Εργαστήρια 2798,62 3111,88 3111,88 3111,88 

Διδακτήρια 3.824,46 4711,45 4711,45 4711,45 

Άλλα 14.644,09 17620,29 17620,29 17620,29 

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

 

                                                 
1 Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 
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Πίνακας ΙΙΙ.6. Πληροφορική Υποδομή -Τμήμα Στατιστικής Μηχανοργάνωσης και 
Πληροφορικής 

 

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

Αριθμός 
υπαλλήλων 

14 14 14 14 14 

Αριθμός 
σταθμών 
εργασίας στο 
ίδρυμα 

1.340 1.258 1.197 1.114 1.047 

Κατανομή 
σταθμών 
εργασίας 

- - - - - 

Χωρική 
κατανομή : 

     

Γραφεία 1.074 724 663 602 534 

Εργαστήρια 447 534 534 512 513 

Άλλα      

Αριθμός 
εργαστηρίων 
PC 

25 26 26 25 25 

Μέγεθος 
εργαστηρίων 
PC 

1. Εργαστήριο MBA : 
25 Η/Υ 

2. Εργαστήριο MIS : 31 
H/Y 

3. Εργαστήριο ΔΕΣ : 30 
Η/Υ 

4. Εργαστήριο ΒΣΑΣ : 
28 Η/Υ 

5. Εργαστήριο ΕΚΠ : 22 
Η/Υ 

6. Εργαστήριο Εφ. 
Πληρ. : 37 Η/Υ 

7. Εργαστήριο Εφ. 
Πληρ. (221) : 3 Η/Υ 

8. Εργαστήριο 
Εφ.Πληροφ., 
πολυμέσων (333) : 20 
Η/Υ 

9. Εργαστήριο Εφ. 
Πληρ. (331) : 5 Η/Υ 

10. Εργαστήριο Εφ. 
Πληρ. (531) :1 Η/Υ 

11. Εργαστήριο Εφ. 
Πληρ. ETL : 8 Η/Υ 

12. Εργαστήριο 
PDP : 17 Η/Υ 

13. Εργαστήριο 
ΚΥΔ : 63 Η/Υ 

14. Εργαστήριο 
ΛΧΡ : 43 Η/Υ 

15. Εργαστήριο 
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 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 

ΛΧΡ (Χρηματ. 
Τραπεζ. & Χρημ/ων 
Μελετών) : 16 Η/Υ 

16. Εργαστήριο 
ΜΕΤ : 24 Η/Υ 

17. Εργαστήριο 
ΟΔΕ (2ο΅) : 32 Η/Υ 

18. Εργαστήριο 
ΟΔΕ (4ο΅) : 21 Η/Υ 

19. Εργαστήριο 
ΟΔΕ Τηλέμαθος 413 : 
9 Η/Υ 

20. Εργαστήριο ΟΕ 
: 33 Η/Υ 

21. Εργαστήριο ΟΕ 
και ΜΕΤ : 9 Η/Υ 

22. Εργαστήριο ΟΕ 
(4ος) : 21 Η/Υ 

23. Εργαστήριο 
ΟΔΕ (Επιχ. 
Αριστείας) : 2 Η/Υ 

24. Εργαστήριο 
ΟΔΕ- 
Πληροφοριακών 
Συστημάτων : 8 Η/Υ 

25. Εργαστήριο 
ΟΔΕ- Στρατηγ. Διοίκ. 
Ανθρ. Πόρων & 
Διοίκ. Επιχ. : 3 Η/Υ 

Αριθμός 
κεντρικών 
υπολογιστών 

59 διακομιστές (servers), 
εκ των οποίων οι 22 
διαχειρίζονται από το 
ΚΥΔ 

53 53 53 53 

Έτος κτήσης Από 2002 έως 2013 (το 
2013 αγοράστηκαν 6 
servers) 

Από 2002 έως 
2008 

Από 2002 έως 
2008 

Από 2002 έως 
2008 

Από 2002 έως 
2008 

Αριθμός 
λογαριασμών 
χρηστών 

20.997 19.310 18.124 17.615 16.993 

Βασικές 
προσφερόμενες 
υπηρεσίες (π.χ. 
Εκπαίδευση 

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, φιλοξενία 
προσωπικών ιστοσελίδων 
στο uom.gr, Wife, 
Ασύγχρονη Εκπαίδευση 
(Campus), Εκπαίδευση 
και Τηλεδιάσκεψη, 
Τηλεφωνία μέσω IP 
(VoIP). 
Ακόμη, ηλεκτρονική 
Γραμματεία και 
υπηρεσίες τρίτων 
(ΕΝΔΟΞΟΣ, ακαδημαϊκή 
ταυτότητα), ΔΩΣΤΑ 

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, 
φιλοξενία 
προσωπικών 
ιστοσελίδων 
στο uom.gr, 
Wife, 
Ασύγχρονη 
Εκπαίδευση 
(Campus), 
Εκπαίδευση 
και 
Τηλεδιάσκεψη, 
Τηλεφωνία 
μέσω IP 
(VoIP). 
Ακόμη, 
ηλεκτρονική 

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, 
φιλοξενία 
προσωπικών 
ιστοσελίδων 
στο uom.gr, 
Wife, 
Ασύγχρονη 
Εκπαίδευση 
(Campus), 
Εκπαίδευση 
και 
Τηλεδιάσκεψη, 
Τηλεφωνία 
μέσω IP 
(VoIP). 
Ακόμη, 
ηλεκτρονική 

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, 
φιλοξενία 
προσωπικών 
ιστοσελίδων 
στο uom.gr, 
Wife, 
Ασύγχρονη 
Εκπαίδευση 
(Campus), 
Εκπαίδευση 
και 
Τηλεδιάσκεψη, 
Τηλεφωνία 
μέσω IP 
(VoIP). 
Ακόμη, 
ηλεκτρονική 

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, 
φιλοξενία 
προσωπικών 
ιστοσελίδων 
στο uom.gr, 
Wife, 
Ασύγχρονη 
Εκπαίδευση 
(Campus), 
Εκπαίδευση 
και 
Τηλεδιάσκεψη, 
Τηλεφωνία 
μέσω IP 
(VoIP). 
Ακόμη, 
ηλεκτρονική 
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 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 

Γραμματεία 
και υπηρεσίες 
τρίτων 
(ΕΝΔΟΞΟΣ, 
ακαδημαϊκή 
ταυτότητα), 
ΔΩΣΤΑ 

Γραμματεία 
και υπηρεσίες 
τρίτων 
(ΕΝΔΟΞΟΣ, 
ακαδημαϊκή 
ταυτότητα) 

Γραμματεία 
και υπηρεσίες 
τρίτων 
(ΕΝΔΟΞΟΣ, 
ακαδημαϊκή 
ταυτότητα) 

Γραμματεία 
και υπηρεσίες 
τρίτων 

Τύπος      

Μέση χρήση      

Εσωτερικό 
Δίκτυο : 

     

Αριθμός θέσεων 1500 θέσεις 1500 θέσεις 1500 θέσεις 1500 θέσεις 1500 θέσεις 

Ταχύτητα Μέσα στο Ίδρυμα, καθώς 
και η σύνδεση με το 
ΕΔΕΜ: 1Gaps 
 

Μέσα στο 
Ίδρυμα, καθώς 
και η σύνδεση 
με το ΕΔΕΜ: 
1Gaps 
 

Μέσα στο 
Ίδρυμα, καθώς 
και η σύνδεση 
με το ΕΔΕΜ: 
1Gaps 
 

Μέσα στο 
Ίδρυμα, καθώς 
και η σύνδεση 
με το ΕΔΕΜ: 
1Gaps 
 

Μέσα στο 
Ίδρυμα, καθώς 
και η σύνδεση 
με το ΕΔΕΜ: 
1Gaps 
 

Σύνδεση στο 
διαδίκτυο 
(ταχύτητα) 

Η διασύνδεση των 
χρηστών στο διαδίκτυο 
γίνεται με 100 Mbps 

Η διασύνδεση 
των χρηστών 
στο διαδίκτυο 
γίνεται με 100 
Mbps 

Η διασύνδεση 
των χρηστών 
στο διαδίκτυο 
γίνεται με 100 
Mbps 

Η διασύνδεση 
των χρηστών 
στο διαδίκτυο 
γίνεται με 100 
Mbps 

Η διασύνδεση 
των χρηστών 
στο διαδίκτυο 
γίνεται με 100 
Mbps 
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Πίνακας ΙΙΙ.7. Βιβλιοθήκη 
 

 
20141 2013 2012 2011 2010 

Αριθμός υπαλλήλων 

Μόνιμοι και ΙΔΑΧ2 21 24 24 25 30 

Αριθμός τόμων3 

Μονογραφιών 107400 106541 104357 101436 89788 

Περιοδικών εκδόσεων 28718 28468 28232 27715 27266 

Αριθμός τίτλων έντυπων 
περιοδικών 

04 258 299 269 604 

Αριθμός τοπικών βάσεων 
δεδομένων 5 

16 19 20 29 29 

Πολυφασικό υλικό7 4508 ΜΕΣ8 4371 ΜΕΣ 4240 

Άλλες συλλογές  

e-journals9 010 187 2 66 78 

Διδακτορικές Διατριβές11 295 240 205 180 174 
Διπλωματικές Διατριβές12 3740 3482 3054 2575 2385 

Πτυχιακές Εργασίες13 185 161 137 111 90 

Υλικό για Φοιτητές με14 
Αναπηρίες 

142 137 129 118 110 

Τύπος πρόσβασης στο υλικό 
(ελεύθερη ή μη) 

Ελεύθερη για όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου 

Οροθέτηση Βιβλιοθήκης 
(ενιαία ή μη) 

Ενιαία 

Ύπαρξη αναγνωστηρίου1 ΝΑΙ 

Μέγεθος αναγνωστηρίου (σε 
μ2) 

500 μ2 

Βαθμός χρήσης πληροφορικής2 Υ1 
95% (+5% ταξιθέτηση/αρχειοθέτηση/βιβλιοδεσία/ξεναγήσεις) 

Συμμετοχή στο δίκτυο ΝΑΙ (στο ΣΕΑΒ) 

                                                 
1 Τα στοιχεία που παρατίθενται αφορούν ημερολογιακά και όχι ακαδημαϊκά έτη. Τα στοιχεία για το 2014, αφορούν 
στατιστικά μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014. 
2 Συν ένα άτομο  που είναι σε απόσπαση. 
3 Για την καλύτερη απεικόνιση της συλλογής της ΒΚΠ, ο αριθμός των τόμων διαχωρίζεται σε α) αριθμός τόμων 
μονογραφιών και β) αριθμός τόμων περιοδικών εκδόσεων 
4 Μέχρι το Σεπτέμβριο του τρέχοντος του έτους, δεν έχουν κατακυρωθεί ακόμη συμβάσεις  για προμήθεια έντυπων 
περιοδικών (Βρίσκονται σε εξέλιξη δύο διαγωνισμοί) 
5 Περιλαμβάνονται μόνο οι ξενόγλωσσες και ελληνόγλωσσες συνδρομές της ΒΚΠ που πληρώνονται από κονδύλια 
του Πανεπιστημίου 
6 Μέχρι το Σεπτέμβριο του τρέχοντος του έτους, δεν έχουν κατακυρωθεί ακόμη συμβάσεις για προμήθεια 
ηλεκτρονικών βάσεων (Βρίσκονται σε εξέλιξη δύο διαγωνισμοί) 
7 Περιλαμβάνει το σύνολο της συλλογής στο τέλος του έτους σε CD, ACD & DVD 
8 ΜΔΣ=Μη Διαθέσιμα Στοιχεία 
9 Σύνολο των e-journals, πλην αυτών της Healink 
10 Μέχρι το Σεπτέμβριο του τρέχοντος του έτους, δεν έχει κατακυρωθεί ακόμη σύμβαση για προμήθεια e-journals  
(βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός) 
11 Το σύνολο της συλλογής στο τέλος του έτους 
12 Το σύνολο της συλλογής στο τέλος του έτους 
13 Το σύνολο της συλλογής στο τέλος του έτους 
14 Το σύνολο της συλλογής στο τέλος του έτους 
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20141 2013 2012 2011 2010 

Πανεπιστημιακών 
Βιβλιοθηκών1 

Αριθμός χρηστών 
Βιβλιοθήκης1: 

6285 6881 7891 8810 9666 

Δανεισμός2 17002 27081 27400 29079 30323 

 491  584 766 874 1332 

Αριθμός χρηστών 
αναγνωστηρίου 

119.330  164.545 108.801 190.938 264.863 

Μέση χρήση ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών 

WEB 
SITE:74.398 
επισκ. 
ΜΟΧ:1,87 
σελ/επίσκ. 
ΨΗΦΙΔΑ:45.
766 επισκ. 
ΜΟΧ 5,99 
σελ./επίσκ. 
ΑΤΟΖ:9.348 
επισκέπτες 
ΜΟΧ:3,79 
σελ./επίσκ. 
ΘΥΡΑ:7,992 
επισκ. 
ΜΟΧ:2,15 
σελ./επίσκ. 
PANTOU:616 
επισκ. 
ΜΟΧ:2,94 
σελ./επίσκ. 
OPAC:120.31
9 χρήσεις  
(αναζητήσεις, 
πλοηγήσεις, 
κλπ / μήνα) 

WEB 
SITE:109.592 
επισκ. 
ΜΟΧ:1,86 
σελ/επίσκ. 
ΨΗΦΙΔΑ:79.
132 επισκ. 
ΜΟΧ 5,85 
σελ./επίσκ. 
ΑΤΟΖ:14.599 
επισκ. 
ΜΟΧ:4,14 
σελ./επίσκ. 
ΘΥΡΑ:659 
επισκ. 
ΜΟΧ:6,01 
σελ./επίσκ 
PANTOU:14.
842 επισκ. 
ΜΟΧ:2,27 
σελ./επίσκ. 
OPAC:44.204 
χρήσεις  
(αναζητήσεις, 
πλοηγήσεις, 
κλπ / μήνα) 

WEB 
SITE:124.340 
επισκ. 
ΜΟΧ:1,92 
σελ/επίσκ. 
ΨΗΦΙΔΑ:82.
138 επισκ. 
ΜΟΧ 6,04 
σελ./επίσκ. 
ΑΤΟΖ:14.371 
επισκ. 
ΜΟΧ:4 
σελ./επίσκ. 
ΘΥΡΑ:728 
επισκ. 
ΜΟΧ:6,53 
σελ./επίσκ 
PANTOU:27.
441 επισκ. 
ΜΟΧ:2,35 
σελ./επίσκ. 
OPAC: ΜΔΣ 
 

WEB 
SITE:125.312 
επισκ. 
ΜΟΧ:2 
σελ/επίσκ. 
ΨΗΦΙΔΑ:89.75
3 επισκ. 
ΜΟΧ 6,96 
σελ./επίσκ. 
ΑΤΟΖ:22.470 
επισκ. 
ΜΟΧ:4,5 
σελ./επίσκ. 
ΘΥΡΑ:611 
επισκ. 
ΜΟΧ:2,7 
σελ./επίσκ 
PANTOU:26.64
9 επισκ. 
ΜΟΧ:2,44 
σελ./επίσκ. 
OPAC:56.200 
χρήσεις  
(αναζητήσεις, 
πλοηγήσεις, κλπ 
/ μήνα) 

WEB 
SITE:131.844 
επισκ. 
ΜΟΧ:2,01 
σελ/επίσκ. 
ΨΗΦΙΔΑ:149
.057 επισκ. 
ΜΟΧ 5,82 
σελ./επίσκ. 
ΑΤΟΖ:ΜΔΣ 
 
ΘΥΡΑ:1.180 
επισκ. 
ΜΟΧ:4,36 
σελ./επίσκ 
PANTOU:24.
673 επισκ. 
ΜΟΧ:2,67 
σελ./επίσκ. 
OPAC:76.236 
χρήσεις  
(αναζητήσεις, 
πλοηγήσεις, 
κλπ / μήνα) 

Συνολική ετήσια δαπάνη για 
την βιβλιοθήκη 

15.483 € 334.714 € 205.535 € 265.435 € 611.438 € 

Ετήσια δαπάνη για τον 
εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης3 

2.030 € 330.310 € 190.130 € 245.369 € 548.282 € 

 
1.ΝΑΙ/ΟΧΙ 
2.Υ=Υψηλός, Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός  

                                                 
1 Ενεργοί χρήστες ανά έτος 
2 Σύνολο αρχικών δανεισμών (δεν περιλαμβάνονται οι ανανεώσεις των βιβλίων) 
3 Περιλαμβάνει τις δαπάνες για αγορές βιβλίων, περιοδικών (έντυπων και ηλεκτρονικών) και ηλεκτρονικών 
βάσεων 
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Βιβλιοθήκη (συνέχεια) 

 

Πώς εξυπηρετούνται οι ανάγκες τμημάτων ή μονάδων που βρίσκονται σε σχετικά μεγάλη 
απόσταση από την Βιβλιοθήκη ;  
Η ΒΚΠ μέχρι και το 2013 είχε σε λειτουργία δύο Παραρτήματα εκτός Θεσσαλονίκης (Παράρτημα 
Νάουσας και Έδεσσας) και το Παράρτημα στο Πειραματικό Σχολείο (Πολίχνη, Θεσσαλονίκη). Η 
εξυπηρέτηση σ’ αυτά γίνονταν είτε επιτόπια, είτε μέσω αναβαθμισμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 
Επιπλέον χάρη στις υπηρεσίες απομακρυσμένης πρόσβασης, η πρόσβαση στην ηλεκτρονική συλλογή 
της ΒΚΠ γίνεται σε 24η  ημερήσια βάση για επτά ημέρες την εβδομάδα  

Κάποια προβλήματα παρουσιάζονταν στη διακίνηση υλικού από τη μια Βιβλιοθήκη στην άλλη. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση η εξυπηρέτηση της διακίνησης του υλικού μεταξύ των Βιβλιοθηκών ήταν 
δυσχερής και όχι συχνή λόγω μειωμένων κονδυλίων. Η διακίνηση αυτή γινόταν μόνο μέσω του οδηγού 
του Πανεπιστημίου, ο οποίος επισκέπτονταν τα Παραρτήματα ανά διαστήματα. Με την κατάργηση των 
εκτός Θεσσαλονίκης Παραρτημάτων και την συγχώνευση των Τμημάτων με αυτά της Θεσσαλονίκης, 
δεν υπάρχει πλέον πρόβλημα, μιας και στο Πανεπιστήμιο μας όλες οι μονάδες βρίσκονται σε έναν 
ενιαίο χώρο. 

 

Παρέχει η Βιβλιοθήκη ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών, όπως βιβλιογραφική εκπαίδευση, ταχεία 
και εύρυθμη πρόσκτηση και κυκλοφορία βιβλίων και περιοδικών ; 
Η ΒΚΠ παρέχει εκπαιδευτικά σεμινάρια προς όλους τους χρήστες της καθώς και επιτόπια βοήθεια και 
καθοδήγηση καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Το έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό της 
ΒΚΠ στο μεγαλύτερο του μέρος είναι διαθέσιμο για δανεισμό από τους χρήστες της ΒΚΠ. Επίσης 
μέσω των συνδρομητικών ηλεκτρονικών πηγών της ΒΚΠ παρέχεται άμεση και αξιόπιστη πρόσβαση σε 
ένα μεγάλο αριθμό άρθρων, μελετών, βιβλίων. 

Η ΒΚΠ ήταν από τις πρώτες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα που λειτούργησε οργανωμένο 
Τμήμα Προσκτήσεων Μονογραφιών και Περιοδικών Εκδόσεων. Το Τμήμα αυτό συνεχίζει να 
λειτουργεί, παρά την μειωμένη χρηματοδότηση των τελευταίων ετών, διεκπεραιώνοντας δωρεές προς 
τη Βιβλιοθήκη, προσκτήσεις συγγραμμάτων μέσω του ΕΥΔΟΞΟΥ, συνδρομές περιοδικών και βάσεων 
δεδομένων, καθώς και έναν μικρό συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη αριθμό προσκτήσεων νέων 
ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων τίτλων μονογραφιών. Το Τμήμα δέχεται ηλεκτρονικά αιτήσεις – 
προτάσεις για νέες προσκτήσεις από όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της ΒΚΠ. 

Στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας δίνεται η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στις 
συνδρομητικές ηλεκτρονικές πηγές μέσω proxy server για ταχεία και εύρυθμη πρόσβαση στις συλλογές 
της. Τα μέλη της ΒΚΠ έχουν τη δυνατότητα να θέτουν ηλεκτρονικά τα πληροφοριακά τους αιτήματά , 
τα οποία απαντώνται άμεσα (μέγιστος χρόνος απάντησης: δύο ημέρες) 

 

Προσφέρει το προσωπικό της Βιβλιοθήκης προγράμματα ενημερωτικά, φροντιστήρια, ατομική 
υποστήριξη και άλλες υπηρεσίες ώστε να καλλιεργούνται οι απαραίτητες δεξιότητες πρόσβασης 
στην πληροφόρηση και ικανότητες για εντοπισμό, αποτίμηση και ορθή χρήση της γνώσης και 
της πληροφορίας από όλα τα μέσα, ηλεκτρονικά, έντυπα ή άλλα ; 
Η ΒΚΠ παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους και σε 
συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου (Γραφείο Διασύνδεσης Κέντρο Υπολογιστών 
και Δικτύων).  

Συγκεκριμένα παρέχει εκπαιδεύσεις (ατομικές και μη), ώστε οι χρήστες της ΒΚΠ να κατανοήσουν την 
ανάγκη τους για πληροφόρηση, να αποκτήσουν ερευνητικές ικανότητες, ώστε να εντοπίζουν την 
κατάλληλη πληροφορία, να αξιολογούν τις πληροφορίες που ανακτούν, να μπορούν να συντάσσουν και 
να διαχειρίζονται τη βιβλιογραφία τους μέσω εργαλείων διαχείρισης βιβλιογραφίας , να χρησιμοποιούν 
τις πληροφορίες με ηθικό και νόμιμο τρόπο και να αποκτούν τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε αυτόνομα 
να μπορούν να καλύπτουν μόνοι τους τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές τους ανάγκες. 
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Παρέχονται υπηρεσίες ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης σύμφωνα με την διεθνή πρακτική, 
προκειμένου να υποστηρίζονται οι ανάγκες φοιτητών και εκπαιδευτικών με τρόπο αντάξιο της 
αποστολής του ιδρύματος ; 
Η ΒΚΠ σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, προκειμένου να υποστηρίζονται οι ανάγκες των χρηστών της, 
παρέχει υπηρεσίες όπως πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης (ηλεκτρονικά περιοδικά, 
βάσεις δεδομένων). Επίσης παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού καταλόγου (αναζήτηση στη 
βάση, ηλεκτρονική ανανέωση των βιβλίων που δανείστηκε ο χρήστης, πληροφορίες της δανειστικής 
κατάστασης του χρήστη). 

Η ΒΚΠ από το 2006, προχώρησε στη δημιουργία του Ιδρυματικού Αποθετηρίου της Βιβλιοθήκης όπου 
εισάγεται υλικό (δημοσιεύσεις, διδακτορικές και πτυχιακές διατριβές κτλ) που έχει δημιουργηθεί από 
μέλη του Πανεπιστήμιου μας, με σκοπό την διαφύλαξη και διάθεση τους. Η ΒΚΠ προσφέρει επίσης 
ηλεκτρονικό πληροφοριακό έργο από απόσταση μέσω της web υπηρεσίας “e-ρώτηση” και με την 
προσφορά εκπαιδευτικών σεμιναρίων στα πλαίσια του προγράμματος Πληροφοριακής Παιδείας μέσω 
της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης «Τηλεμάθεια» που διαχειρίζεται η ΒΚΠ. 

Υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης ηλεκτρονικών αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας της ΒΚΠ (αίτηση 
διαδανεισμού, αίτηση πρότασης για παραγγελία βιβλίου, αίτηση επίσπευσης επεξεργασίας υλικού, 
αίτηση ένταξης υλικού στο reserve, αίτηση για μακροχρόνιο δανεισμό, αίτηση συμμετοχής σε 
σεμινάριο, αίτηση ελέγχου μη εκκρεμότητας με ΕΥΔΟΞΟ και ΒΚΠ). Υπάρχει η Υπηρεσία Αυτό-
υποβολής (self-submission) Διπλωματικών Εργασιών και η Υπηρεσία Αυτό-αρχειοθέτησης (self-
archiving) ερευνητικών εργασιών και επιστημονικών δημοσιεύσεων στο Ιδρυματικό Καταθετήριο του 
Πανεπιστημίου που φιλοξενείται στο γενικότερο σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης ΨΗΦΙΔΑ. 

 

Έχουν οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί πρόσβαση στις απαραίτητες για το πρόγραμμα, το 
επίπεδο και τον τρόπο διδασκαλίας τους ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης ; 
Όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, προπτυχιακοί & μεταπτυχιακοί 
φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, διοικητικοί υπάλληλοι ) έχουν πρόσβαση επιτόπια και εξ αποστάσεως 
στις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης της ΒΚΠ. Η ΒΚΠ παρέχει ένα αξιόλογο σύνολο από 
ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης που καλύπτουν τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές, ερευνητικές ή/και 
επαγγελματικές ανάγκες των παραπάνω κατηγοριών.Για παράδειγμα βάσεις δεδομένων όπως η CBFA 
της HELLASTAT, ή η OmniFile Full Text της H.W.Wilson απευθύνονται κυρίως σε προπτυχιακούς 
φοιτητές ενώ οι βάσεις με δεδομένα αναφορών Web of Science και Scopus απευθύνονται κατεξοχήν σε 
μέλη ΔΕΠ και ερευνητές. 

 

Έχει η Βιβλιοθήκη τόσο βραχυ- όσο και μακροπρόθεσμα σχέδια – με ανάλογο προϋπολογισμό – 
για τον εμπλουτισμό των συλλογών της ; 
Η ΒΚΠ μέχρι και το 2010 παρακολουθούσε πάντα τη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία που κάλυπτε τις 
θεματικές περιοχές που ήταν σχετικές με τη συλλογής της, ενώ φρόντιζε σχεδόν άμεσα να αποκτήσει 
τόσο τις σχετικές μονογραφίες,, κλαδικές μελέτες, όσο και τις περιοδικές εκδόσεις και τις ηλεκτρονικές 
βάσεις. 

Από το 2010 και μετά, λόγω των δραματικών μειώσεων των σχετικών κονδυλίων, ο παραπάνω 
προγραμματισμός κατέστη αδύνατος,. Οι προσκτήσεις της ΒΚΠ σε βάσεις και περιοδικά έχουν μειωθεί 
κατά το 1/3 και σε βιβλία σχεδόν 100%. Έτσι πλέον το συνεχώς μειούμενο ύψος του ετήσιου 
κονδυλίου της ΒΚΠ, είναι αυτό που καθορίζει όχι πια το τι θα αποκτηθεί αλλά το τι θα πρέπει να 
διακοπεί από τις συνδρομές της. 

 

Ασχολούνται τα μέλη του διδακτικού προσωπικού και άλλοι ενδιαφερόμενοι παράγοντες με την 
ανάπτυξη των συλλογών και την λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατάργηση υλικών ; 
 
Σύμφωνα με την Πολιτική Διαχείρισης της Συλλογής της ΒΚΠ, αρμόδιο για την ανάπτυξη των 
συλλογών της είναι το ειδικό προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού και 
άλλοι ενδιαφερόμενοι παράγοντες  όπως προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι 
διδάκτορες, προσωπικό του Πανεπιστημίου και εξωτερικοί χρήστες,  διατηρούν  το δικαίωμα πρότασης 
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για αγορά υλικού για τη ΒΚΠ, και εάν η πρόταση είναι σύμφωνη με την Πολιτική Διαχείρισης της 
Συλλογής και σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα της αγοράς και της ύπαρξης του ανάλογου 
κονδυλίου, αυτή πραγματοποιείται.  
Όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατάργηση υλικών, και πάλι αρμόδιο είναι το ειδικό 
προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Η Βιβλιοθήκη αποσύρει κατά καιρούς παλαιό και μη χρησιμοποιούμενο 
υλικό της σύμφωνα με την Πολιτική Διαχείρισης της Συλλογής της, και σύμφωνα με τις οδηγίες 
διεθνών βιβλιοθηκονομικών οργανισμών (π.χ. American Library Association: Guidelines for the 
Withdrawal of Library Material κ.ά.). 

Κατά συνέπεια, τα μέλη του διδακτικού προσωπικού και άλλοι ενδιαφερόμενοι παράγοντες συμβάλουν   
στην ανάπτυξη των συλλογών αλλά δεν είναι αυτοί που παίρνουν την τελική απόφαση.  Ενώ για τη 
λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατάργηση υλικών, την αποκλειστική απόφαση την παίρνει το 
εξειδικευμένο προσωπικό της ΒΚΠ και την απόφαση αυτή την επικυρώνουν τα αρμόδια διοικητικά 
όργανα του Πανεπιστημίου 

Είναι η συλλογή την Βιβλιοθήκης καταλογοποιημένη σύμφωνα με ανεγνωρισμένα 
βιβλιογραφικά σχήματα και συμβάσεις, ώστε να παρέχεται στους χρήστες της, τόσο εντός όσο 
και εκτός του χώρου του ιδρύματος ευχερής πρόσβαση στο διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό, 
περιλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων; 
Για την ένταξη του νεοαποκτηθέντος υλικού στις διάφορες συλλογές της ΒΚΠ, υπεύθυνο είναι το 
Τμήμα Τεχνικής Επεξεργασίας Υλικού. Η καταλογογράφηση, θεματική ευρετηρίαση και ταξινόμηση 
του υλικού γίνεται σύμφωνα με διεθνή, καθιερωμένα πρότυπα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τόσο τη 
διασφάλιση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής δεδομένων με βιβλιοθήκες άλλων ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων όσο και την αποτελεσματική ανάκτηση της πληροφορίας από τους χρήστες της ΒΚΠ. 
 
Σε γενικές γραμμές τα πρότυπα που χρησιμοποιεί το Τμήμα είναι:Anglo-American Cataloging Rules 
2nd ed. Rev. (AACR2R) και Resource Description and Access (RDA) για την ανάπτυξη 
βιβλιογραφικών εγγραφών και Εγγραφών Καθιερωμένου Τύπου (ονόματα συγγραφέων, θέματα, 
σειρές, κ.λπ.) Library of Congress Subject Cataloging Manual για την ανάπτυξη των θεματικών 
επικεφαλίδων.Library of Congress Classification System για την ταξινόμηση του υλικού.Οι 
πληροφορίες που παρέχονται από το δημόσιο κατάλογο της ΒΚΠ είναι καταχωρημένες σε διάταξη 
MARC21 Format for Bibliographic & Authority Data. Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 
βιβλιοθήκης της BKΠ υποστηρίζει το πρωτόκολλο Z39.50 για την ηλεκτρονική ανταλλαγή 
βιβλιογραφικών δεδομένων.  
 
Η πρόσβαση στον ηλεκτρονικό κατάλογο της ΒΚΠ είναι ελεύθερη σε 24ωρη βάση για όλα τα μέλη του 
Πανεπιστημίου μέσω web. Ειδικά για το ηλεκτρονικό υλικό, η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο με 
αναγνώριση της IP διεύθυνσης του χρήστη. Ο κατάλογος της ΒΚΠ είναι διαθέσιμος και μέσω του 
Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και του συστήματος κατανεμημένης 
αναζήτησης στους καταλόγους των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών «Ζέφυρος». 
 
Στον κατάλογο της βιβλιοθήκης περιλαμβάνεται το σύνολο του υλικού της ΒΚΠ. Επιπλέον οι 
διαθέσιμες βάσεις δεδομένων έχουν καταχωρηθεί στην Πύλη Θεματικής Αναζήτησης της ΒΚΠ 
«Θύρα» και οι περιοδικές εκδόσεις (συνδρομές σε έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά καθώς και 
πρόσβαση σε τίτλους περιοδικών μέσω βάσεων δεδομένων πλήρους κειμένου) έχουν καταχωρηθεί 
στον κατάλογο περιοδικών AtoZ. Παρέχεται επίσης υπηρεσία ενιαίας αναζήτησης των παραπάνω 
πηγών μέσω της πλατφόρμας Electronic Discovery Service (EDS) της EBSCO. 

 

Είναι όλες οι συμφωνίες συνεργασίας με άλλες βιβλιοθήκες και οργανισμούς 
επικαιροποιημένες, σύμφωνες με την αποστολή του ιδρύματος, και υπόκεινται σε περιοδικές 
αξιολογήσεις ; 
Οι συμφωνίες συνεργασίας της ΒΚΠ με άλλες Βιβλιοθήκες και Οργανισμούς (British Library, Subito, 
Heal-Link κ.α), έχουν ως σκοπό την προσφορά πρόσβασης σε όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές 
πληροφόρησης και κατά συνέπεια συμβάλουν στην εκπαιδευτική και ερευνητική αποστολή του 
ιδρύματος. Οι συμφωνίες συνεργασίας της ΒΚΠ επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και 
αξιολογούνται με βάση το αντικείμενό τους και τα στατιστικά στοιχεία χρήσης των πόρων και των 
υπηρεσιών που παρέχονται μέσω των συμφωνιών αυτών. 
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Είναι το προσωπικό της Βιβλιοθήκης επαρκές αριθμητικά; Έχει τις απαραίτητες επαγγελματικές 
γνώσεις για να υποστηρίζει την βιβλιογραφική εκπαίδευση των φοιτητών και του εκπαιδευτικού 
προσωπικού, την πρόσβασή τους στις συλλογές, τόσο τις έντυπες όσο και τις ηλεκτρονικές, και 
σε άλλες μορφές πληροφοριακής τεχνολογίας σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ;  
Το προσωπικό της ΒΚΠ είναι εξειδικευμένο στην οργάνωση και διαχείριση των πληροφοριών 
(πτυχιούχοι βιβλιοθηκονόμοι) και στην ανάπτυξη και υποστήριξη υπηρεσιών με χρήση τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών (πληροφορικοί). Κάποια μέλη του προσωπικού της ΒΚΠ διαθέτουν 
και δεύτερο προπτυχιακό τίτλο σπουδών, ενώ ένα ποσοστό περίπου 40% διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών. Όλο το προσωπικό διαθέτει αυξημένες ικανότητες χρήσης Η/Υ και των ηλεκτρονικών 
συστημάτων της ΒΚΠ . Το προσωπικό της ΒΚΠ κατέχει τις απαραίτητες επαγγελματικές γνώσεις για 
να την υποστήριξη της βιβλιογραφικής εκπαίδευσης των φοιτητών και την καθοδήγηση των μελών της 
πανεπιστημιακής κοινότητας στην πρόσβαση στις έντυπες και ηλεκτρονικές συλλογές και σε άλλες 
μορφές πληροφοριακής τεχνολογίας καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της ΒΚΠ 

Σήμερα το μόνιμο & ΙΔΑΧ προσωπικό της ΒΚΠ ανέρχεται στα 21 άτομα, ενώ σύμφωνα με την 
πρόβλεψη που γίνεται στα πλαίσια διαμόρφωσης του νέου Οργανισμού του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας , για την σωστή στελέχωση της και την άρτια λειτουργία των υπηρεσιών της , η ΒΚΠ θα 
έπρεπε να στελεχώνεται με 31 άτομα.  
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Πίνακας ΙΙΙ.8. Εκδόσεις/Εκτυπώσεις  

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

Αριθμός 
υπαλλήλων 

*     

Αριθμός τίτλων - 
Συνολική ποσότητα 
εκδοθέντων 
συγγραμμάτων 

71 Τίτλοι 
 

69 τίτλοι 
 

64 τίτλοι 
 

65 τίτλοι 
 

53 τίτλοι 
 

Συνολική ποσότητα 
απογραφής 
αντιτύπων  

22.237 19.823 20.779 19.020 21.903 

Αριθμός τίτλων 
που είναι 
καταχωρημένοι στο 
ηλεκτρονικό 
σύστημα διανομής 
συγγραμμάτων 
ΕΥΔΟΞΟΣ  

37 τίτλοι 
 

34 τίτλοι 
 

38 τίτλοι 
 

32 τίτλοι 
 

27 τίτλοι 
 

Συνολικός όγκος 
παραδοτέων 
συγγραμμάτων 
στους φοιτητές 
μέσω του 
ηλεκτρονικού 
συστήματος 
διανομής 
ΕΥΔΟΞΟΣ 

8.079 7.365 6.950 6.960 6.956 

Βαθμός χρήσης 
πληροφορικής1 

Υ Υ Υ Υ Υ 

 
Σημείωση: 
* Οι εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελούν τμήμα της Εταιρείας Αξιοποίησης και 
Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου.  
Οι εκδόσεις λειτουργούν με κριτήρια ιδιωτικής επιχείρησης με σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας και 
την αύξηση του αριθμού των εκδιδόμενων συγγραμμάτων τόσο αναφορικά με τη διανομή των 
συγγραμμάτων στα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας όσο και στη λιανική πώληση 
σε βιβλιοπωλεία σε όλη την Ελλάδα και στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. Το προσωπικό των εκδόσεων απασχολείται στο χώρο των Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και με συγκεκριμένες αρμοδιότητες 
και τεχνική κατάρτιση για το αντικείμενο απασχόλησης στον τομέα των εκδόσεων.  
Στην πρώτη περίπτωση ο αριθμός τίτλων συγγραμμάτων  αναφέρεται στους τίτλους που έχουν εκδοθεί 
από τις Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας και διατίθενται στους χώρους τους και η συνολική 
ποσότητα στην απογραφή κάθε έτους. Στη δεύτερη περίπτωση ο αριθμός τίτλων και ο συνολικός όγκος 
παραδόσεων αναφέρεται στον αριθμό συγγραμμάτων που διανέμονται μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος Ευδόξου.  

                                                 
1 Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 
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Πίνακας ΙΙΙ.9. Φοιτητική Μέριμνα  
 

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

Αριθμός υπαλλήλων 
9 6 7 2 3 

Αριθμός σιτιζόμενων 
φοιτητών 

2.279 2.524 1.635 2.518 2.363 

Αριθμός στεγαζόμενων 
φοιτητών 

173 197 197 197 197 

Αριθμός υποτρόφων 
- 8 33 41 41 

Προσφερόμενες 
υποτροφίες και βραβεία 
(αριθμός) 

- 8 41 49 49 

Βαθμός χρήσης 
πληροφορικής1 

Y Y Y Y Y 

 
 

α.  Στον αριθμό υπηρετούντων υπαλλήλων συμπεριλαμβάνονται και οι υπάλληλοι που υπηρετούν 
στη Φοιτητική Εστία Καλαμαριάς για τα ακαδ. Έτη: 2011-12, 2012-13 και 2013-14. 

β.  Στον αριθμό σιτιζόμενων φοιτητών περιλαμβάνεται και ο αριθμός φοιτητών από τα 
παραρτήματα της Έδεσσας και της Νάουσας του Πανεπιστημίου μας, για τα ακαδ. Έτη: 2009-10, 
2010-11, 2011-12. 

γ.  Τα στοιχεία του αριθμού στεγαζόμενων φοιτητών προέρχονται από τη Φοιτητική Εστία 
Καλαμαριάς. 

δ.  Τα στοιχεία του αριθμού υποτρόφων και ο αριθμός των βραβείων προέρχεται από τις 
Γραμματείες του Πανεπιστημίου μας. 

 
 
 

 
 

                                                 
1 Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 
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Πίνακας ΙΙΙ.10. Γραφείο ΔΑΣΤΑ  
 
Το Γραφείο της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου (ΔΑΣΤΑ) στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας λειτουργεί ως Πράξη/Υποέργο στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση, για το λόγο αυτό συμπληρώνονται μόνο τα αντίστοιχα στοιχεία για το Γραφείο 
Διασύνδεσης και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις δομές του 
Ιδρύματος. 
 
 
Πίνακας ΙΙΙ.10.Α. Γραφείο Διασύνδεσης 

 

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

Αριθμός 
υπαλλήλων 

4 4 5 5 5 

Τηρείται ενιαία 
βάση 
συνεργαζόμενων 
φορέων1 ; 

NAI NAI NAI NAI NAI 

Τηρείται 
μητρώο 
αποφοίτων; 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Αριθμός 
συνεργαζόμενων 
φορέων 

300 200 131 123 90 

Κατανομή 
φορέων ανά 
τύπο : 

     

Δημόσιο 
40 30 28 23 18 

Ιδιωτικό 
260 170 89 100 72 

Κατανομή 
φορέων ανά 
μέγεθος: 

ΜΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

ΜΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

ΜΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

ΜΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

ΜΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

I: > 100 
προσωπικό 

     

II: 30-100 προς. 
     

III: < 30 προς. 
     

Αριθμός 
τοποθετήσεων : 

ΜΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

ΜΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

ΜΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

ΜΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

ΜΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Ανά Τμήμα 
     

Ανά τύπο φορέα 
     

                                                 
1 Ναι / Όχι 
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 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 

Διάρκεια 
τοποθετήσεων 
ελάχιστη, 
μέγιστη, μ.ο. 

ΜΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

ΜΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

ΜΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

ΜΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

ΜΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Ανά μέγεθος 
φορέα: 

     

Βαθμός Χρήσης 
Πληροφορικής1 

Υ Υ Υ Υ Υ 

Δραστηριότητα 
Μο.Κ.Ε.2 

Υ Υ Υ Υ Υ 

 
Σημείωση: 
Προς υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης, δεν εντάσσεται η τοποθέτηση φοιτητών ή αποφοίτων σε 
επιχειρήσεις και φορείς. Δεν λειτουργεί ως γραφείο ευρέσεως εργασίας, αλλά ως υπηρεσία 
συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπαίδευσης των επωφελουμένων στο σχεδιασμό σταδιοδρομίας, την 
αναζήτηση και διατήρηση προς εργασίας προς. Ειδικότερα, δημοσιοποιεί προσφερόμενες θέσεις, αλλά 
δεν κοινοποιεί βιογραφικά ή τοποθετεί άτομα.  

 
 
Πίνακας ΙΙΙ.10.Β. Γραφείο πρακτικής άσκησης 

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

Αριθμός υπαλλήλων 1 1 3 4 4 

Τηρείται ενιαία βάση 
συνεργαζόμενων φορέων3 ; 

NAI NAI NAI NAI - 

Τηρείται μητρώο αποφοίτων; OXI OXI OXI OXI OXI 

Αριθμός συνεργαζόμενων 
φορέων 

134 97 204 234 - 

Κατανομή φορέων ανά τύπο :     - 

Δημόσιο 10 13 40 70 - 

Ιδιωτικό 124 84 164 164 - 

Κατανομή φορέων ανά 
μέγεθος: 

    - 

I: > 100 προσωπικό 12 9 10 9 - 

II: 30-100 προς. 17 12 15 14 - 

III: < 30 προς. 105 76 179 232 - 

                                                 
1 Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 
2 Υ=Υψηλή,  Μ=Μέτρια, Χ=Χαμηλή 
3 Ναι / Όχι 
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 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 

Αριθμός τοποθετήσεων :      

Ανά Τμήμα      

Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών 

87 18 94 128 - 

Τμήμα Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων 

87 20 92 135 - 

Τμήμα Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής 

42 20 68 50 - 

Τμήμα Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής 

65 9 53 91 - 

Τμήμα Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών 

36 15 51 75 - 

Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών 
και Ανατολικών Σπουδών 

31 10 35 23 - 

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης 
και Τέχνης 

12 21 16 29 - 

Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας 
- 18 22 36 - 

Τμήμα Μάρκετινγκ και 
Διοίκησης Λειτουργιών 

- 14 35 16 - 

Τμήμα Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής  

- - 121 105 - 

Ανά τύπο φορέα 
    - 

Δημόσιο 
131 42 255 266 - 

Ιδιωτικό 
229 103 332 422 - 

Διάρκεια τοποθετήσεων 
ελάχιστη, μέγιστη, μ.ο. 

    - 

Ανά μέγεθος φορέα: 
     

I: > 100 προσωπικό 
Ελάχιστη: 3 

μήνες 
Μέγιστη: 3 

μήνες 
Μ.Ο.: 3 μήνες 

Ελάχιστη: 3 
μήνες 

Μέγιστη: 4 
μήνες 

Μ.Ο.: 3,5 
μήνες 

Ελάχιστη: 3 
μήνες 

Μέγιστη: 4 
μήνες 

Μ.Ο.: 3,7 
μήνες 

Ελάχιστη: 3 
μήνες 

Μέγιστη: 4 
μήνες 

Μ.Ο.: 3,7 
μήνες 

- 

II: 30-100 προς. 
Ελάχιστη: 3 

μήνες 
Μέγιστη: 
3μήνες 

Μ.Ο.: 3 μήνες 

Ελάχιστη: 3 
μήνες 

Μέγιστη: 4 
μήνες 

Μ.Ο.: 3,5 
μήνες 

Ελάχιστη: 3 
μήνες 

Μέγιστη: 4 
μήνες 

Μ.Ο.: 3,7 
μήνες 

Ελάχιστη: 3 
μήνες 

Μέγιστη: 4 
μήνες 

Μ.Ο.: 3,7 
μήνες 

- 



ΜΟΔΙΠ - ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΜΑΚ 2010-2014  108 

   108 

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

III: < 30 προς. Ελάχιστη: 3 
μήνες 

Μέγιστη: 3 
μήνες 

Μ.Ο.: 3 μήνες 

Ελάχιστη: 3 
μήνες 

Μέγιστη: 4 
μήνες 

Μ.Ο.: 3,5 
μήνες 

Ελάχιστη: 3 
μήνες 

Μέγιστη: 4 
μήνες 

Μ.Ο.: 3,7 
μήνες 

Ελάχιστη: 3 
μήνες 

Μέγιστη: 4 
μήνες 

Μ.Ο.: 3,7 
μήνες 

- 

Βαθμός Χρήσης 
Πληροφορικής1 

Y Y Y Y Y 

Δραστηριότητα Μο.Κ.Ε.2 - - - - - 

 
α. Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής συμμετείχε στο πρόγραμμα πρακτικής του 

γραφείου κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011 και 2011-2012.  
β. Για τα Τμήματα Διοίκησης Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών δεν 

υπάρχουν στοιχεία για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 καθώς συγχωνεύτηκαν με τα Τμήματα 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων αντίστοιχα μέσω 
του σχεδίου Αθηνά.  

γ. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση στη διάρκεια τοποθετήσεων ανά μέγεθος φορέα καθώς η διάρκεια της 
πρακτικής άσκησης είναι κοινή για όλους τους φοιτητές και καθορίζεται από το γραφείο 
πρακτικής άσκησης και όχι από τους φορείς.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 
2 Υ=Υψηλή,  Μ=Μέτρια, Χ=Χαμηλή 
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Πίνακας ΙΙΙ.11. Τμήμα Σχολών/Ακαδημαϊκών Μονάδων  
 

 Τ= Έτος 
αναφοράς 

Τ-1 Τ-2 Τ-3 Τ-4 

Αριθμός υπαλλήλων 
     

Αριθμός Κέντρων Αριστείας στην 
εκπαίδευση και οργάνωση της 
μάθησης 

     

Βαθμός χρήσης πληροφορικής1 
(π.χ. απομακρυσμένες υπηρεσίες) 

     

 
 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δε διαθέτει Τμήμα Σχολών / Ακαδημαϊκών Μονάδων και 
Κέντρα Αριστείας. 

 
 

                                                 
1 Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 
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Πίνακας ΙΙΙ.12. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 
 

 2013 2012 2011 2010 2009 

Αριθμός υπαλλήλων (μονίμων) 
15 20 20 23 21 

Ύψος προϋπολογισμού (€) 
5.580.400 4.918.500 4.248.300 14.348.187 5.570.100 

Αριθμός έργων 
256 261 232 225 253 

Κατανομή έργων: 
     

με βάση τον προϋπολογισμό (€)             
0-50 000 

50-200 000 

>200 000 

 

105 
87 
64 

119 
78 
64 

105 
70 
57 

124 
52 
50 

111 
70 
72 

ανά τύπο  

βασική έρευνα 

εφαρμοσμένη έρευνα 

παροχή υπηρεσιών 

λοιπά 

 

- - - - - 

Ανά τύπο φορέα χρηματοδότησης (ΕΕ, 
Δημόσιο, Ιδιωτικό) 

ΕΕ        14 
Δημ.   133 
Ιδιωτ. 109 

 

ΕΕ      14 
Δημ.  147 
Ιδιωτ.100 

ΕΕ        17 
Δημ.   126 
Ιδιωτ.   89 

 

ΕΕ      16 
Δημ. 124   
Ιδιωτ. 86 

 

ΕΕ      28 
Δημ.  133 
Ιδιωτ.  92 

 

Ανά Τμήμα που υλοποιεί 
     

Με βάση τον αριθμό των 
απασχολουμένων 

0-10 

10-30 

>30 

 

- - - - - 

Χρημ. Αποτέλεσμα έτους (€) 425.994,89 169.849,85 820.360,29 372.411,64 -8.983,18 

Αποθεματικό (%) 48 49 44 43 46 

Διαχείριση διαθεσίμων: (%) 
Λειτουργία/Ανάπτυξη/Έρευνα  

Λειτ.      43 
Ε & Α    57 

 

Λειτ.     63 
Ε & Α   37 

 

Λειτ.     85 
Ε & Α   15 

 

Λειτ.     66 
Ε & Α   34 

 

Λειτ.    65 
Ε & Α   35 
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 2013 2012 2011 2010 2009 

Αριθμός Κέντρων Αριστείας στην 
Έρευνα 

- - - - - 

Βαθμός χρήσης πληροφορικής1 
- - - - - 

Λογιστικό σχήμα 
Διπλογραφικό 

σύστημα 
Διπλογραφ

ικό 
σύστημα 

Διπλογραφικ
ό σύστημα 

Διπλογραφ
ικό 

σύστημα 

Διπλογραφ
ικό 

σύστημα 

Τήρηση Μητρώου Παγίων 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Γραφείο Διαμεσολάβησης (€) 
- - - - - 

 
Σημείωση: 
Για την καταγραφή των σχετικών στοιχείων πραγματοποιήθηκαν υπολογισμοί ανά ημερολογιακό 
(οικονομικό) έτος, στη βάση των διαχειριστικών χρήσεων του Ε.Λ.Κ.Ε. 

 
 

 
 

                                                 
1 Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 
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Πίνακας ΙΙΙ.13. Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων 
 

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

Αριθμός υπαλλήλων  
3 3 3 2 2 

Αριθμός εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων στα οποία 
συμμετέχει το Ίδρυμα (π.χ. 
Erasmus, Tempus) 

1  
(erasmus) 

1  
(erasmus) 

1 (erasmus) 1  
(erasmus) 

1 
(erasmus) 

Ύψος προϋπολογισμού των 
προγραμμάτων (επιχορηγήσεις 
ΙΚΥ, ΕΕ κ.ά.) 

477.962,48 
 

(erasmus) 

432.271,73 
 

(erasmus) 

409.194 
 

(erasmus) 

377.209,59 
 

(erasmus) 

260.920 
 

(erasmus) 

Αριθμός συνεργαζομένων 
ιδρυμάτων/φορέων εξωτερικού 
(Πανεπιστήμια, Ερευνητικά 
Κέντρα κ.ά.) 

177 
(erasmus) 

171 
(erasmus) 

159 
(erasmus) 

145 
(erasmus) 

106 
(erasmus) 

Διήμερης 
συνεργασίες/συνεργαζόμενοι 
φορείς εξωτερικού 
(Πανεπιστήμια, Ερευνητικά 
Κέντρα κ.ά.) 

Ιδρύματα/ 
Φορείς: 22 

Ιδρύματα/ 
Φορείς: 15 

Ιδρύματα/ 
Φορείς: 9 

Ιδρύματα/ 
Φορείς: 6 

Ιδρύματα/ 
Φορείς: 4 

Αριθμός μετακινούμενων 
φοιτητών 
(εισερχομένων/εξερχομένων) 

198 
(erasmus) 

200 
(erasmus) 

160 
(erasmus) 

171 
(erasmus) 

165 
(erasmus) 

Αριθμός μετακινούμενων μελών 
ΔΕΠ/ΕΠ  
(εισερχομένων/εξερχομένων) 

24 
(erasmus) 

11 
(erasmus) 

15 
(erasmus) 

11 
(erasmus) 

5 
(erasmus) 

 
Σημείωση: 
Οι διμερείς συνεργασίες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, ξεκινούν 
μέσω των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος, επικυρώνονται από τη Σύγκλητο και στη συνέχεια 
διεκπεραιώνονται διοικητικά από το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων. Ο αριθμός των 
μετακινούμενων μελών ΔΕΠ, βάσει των παραπάνω συνεργασιών, δεν έχει ζητηθεί προς καταγραφή και 
τήρηση αρχείου. Επίσης, ως Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είμαστε μέλος σε 3 φορείς του εξωτερικού 
(ASECU, EUA, BSUN) στους οποίους πληρώνουμε αντίστοιχη συνδρομή.  
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Πίνακας ΙΙΙ.14. Ξένες Γλώσσες 
 

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

Αριθμός υπαλλήλων 0 0 0 0 0 

Αριθμός διδασκάλων 0 0 0 0 0 

Μέλη ΕΕΠ1 8 8 8 9 9 

Άλλοι Διδάσκοντες 32 23 2 14 1 

Αριθμός προσφερόμενων 
μαθημάτων 

105 103 103 105 105 

Αριθμός Ξένων Γλωσσών. 
Διευκρινίστε ποιες από 
αυτές προσφέρονται 
τακτικά (Τ) και ποιες μόνο 
περιστασιακά (Π)  

4-τέσσερεις 
Αγγλική (Τ) 
Γαλλική (Τ) 

Γερμανική (Τ) 
Ιταλική (Τ) 

 

4- τέσσερεις 
Αγγλική (Τ) 
Γαλλική (Τ) 

Γερμανική (Τ) 
Ιταλική (Τ) 

4- τέσσερεις 
Αγγλική (Τ) 
Γαλλική (Τ) 

Γερμανική (Τ) 
Ιταλική (Τ) 

4- τέσσερεις 
Αγγλική (Τ) 
Γαλλική (Τ) 

Γερμανική (Τ) 
Ιταλική (Τ) 

4- τέσσερεις 
Αγγλική (Τ) 
Γαλλική (Τ) 

Γερμανική (Τ) 
Ιταλική (Τ) 

Πόσες και ποιες από αυτές 
προσφέρονται δωρεάν 

ΟΛΕΣ5 
 

ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ 

Διαθέσιμοι χώροι 
εκπαίδευσης 

Αμφιθέατρα 
αίθουσες 

σεμιναρίων 
και 

εργαστήρια 
των τμημάτων 

Αμφιθέατρα 
αίθουσες 

σεμιναρίων 
και 

εργαστήρια 
των τμημάτων 

Αμφιθέατρα 
αίθουσες 

σεμιναρίων 
και 

εργαστήρια 
των τμημάτων 

Αμφιθέατρα 
αίθουσες 

σεμιναρίων 
και 

εργαστήρια 
των τμημάτων 

Αμφιθέατρα 
αίθουσες 

σεμιναρίων 
και 

εργαστήρια 
των τμημάτων 

Κατανομή φοιτητών  
ανά Γλώσσα 

     

Αγγλική 3273 (82,76%) 3051 (83,36%) 3223 (84,24%) 4564 (83,39%) 4412 (85,42%) 

Γαλλική 196 
(4,96%) 

163 
(4,45%) 

150 
(3,92%) 

203 
(3,71%) 

205 
(3,97%) 

Γερμανική 275 
(6,95%) 

209 
(5,71%) 

191 
(4,99%) 

288 
(5,26%) 

234 
(4,53%) 

Ιταλική 211 
(5,34%) 

 
 
 

237 
(6,48%) 

262 
(6,85%) 

418 
(7,64%) 

314 
(6,08%) 

Κατανομή φοιτητών  
ανά Τμήμα 

     

ΟΕ 1047 982 1049 1414 1410 

ΟΔΕ 1081 850 843 1292 1219 

ΕΠ 502 355 371 550 518 

                                                 
1 Αναφέρονται μόνο τα μέλη ΕΕΠ Ξένων Γλωσσών που ανήκουν στο ίδρυμα. 
2 Μια θέση ΠΔ 407 Γερμανικής, μια βοηθός δασκάλα DAAD Γερμανικής, και μια λέκτορας Ιταλικής 
απεσταλμένη της Ιταλικής πρεσβείας μέσω διακρατικής συμφωνίας 
3 Μια θέση ΠΔ 407 Γερμανικής και μια λέκτορας Ιταλικής απεσταλμένη της Ιταλικής πρεσβείας μέσω 
διακρατικής συμφωνίας (ισχύει και το 2011-12) 
4 Μια λέκτορας Ιταλικής απεσταλμένη της Ιταλικής πρεσβείας μέσω διακρατικής συμφωνίας (ισχύει 
και το 2009-10) 
5 Αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών των τμημάτων 
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 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 

ΔΕΣ 626 558 536 824 642 

ΛΧ 424 383 386 586 549 

ΕΚΠ 406 355 438 470 410 

ΜΕΤ 51 44 37 73 78 

ΔΤ συγχώνευση 106 107 148 132 

ΜΔΛ συγχώνευση 188 166 201 207 

Βαθμός χρήσης 
πληροφορικής1 

Υψηλός Υψηλός Υψηλός Υψηλός Υψηλός 

 
Ερευνητικό έργο 
Τα μέλη ΕΕΠ Ξένων Γλωσσών είναι αυξημένων προσόντων: από τα 8 μέλη, 6 κατέχουν Διδακτορικούς 
τίτλους σπουδών και 2 κατέχουν Μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Συμμετέχουν τακτικά σε συνέδρια 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό και δημοσιεύουν σε επιστημονικά περιοδικά. Αναλαμβάνουν επίβλεψη 
μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και κριτική επιστημονικών άρθρων (blind peer review) σε 
επιστημονικά περιοδικά. Έχουν επίσης συγγραφικό έργο το οποίο αναγνωρίζεται σε πανελλήνιο 
επίπεδο καθώς διδακτικά εγχειρίδια των μελών ΕΕΠ χρησιμοποιούνται και σε άλλα πανεπιστήμια της 
Ελλάδας.  
 
Πίνακας ΙΙΙ.14.Α. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών ΕΕΠ Ξένων 

Γλωσσών του Ιδρύματος 
 
 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η 

2009-2010 3 1 3 0 1 3 6 5 

2010-2011 1 0 4 0 0 4 0 7 

2011-2012 1 0 1 1 1 2 0 6 

2012-2013 0 1 1 0 1 2 0 6 

2013-2014 2 1 3 2 1 2 0 3 

Σύνολο 7 3 12 3 4 13 6 27 

 
Επεξηγήσεις: 
Α = Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 
Β = Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 
Γ = Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές 
Δ = Βιβλία/ μονογραφίες 
Ε = Ερευνητικά προγράμματα 
ΣΤ = Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά 
Ζ = Ημερίδες/ προσκεκλημένοι ομιλητές  
Η = Επίβλεψη μεταπτυχιακών εργασιών 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα ΙΙΙ.14.Α, τα μέλη ΕΕΠ Ξένων Γλωσσών παρουσιάζουν έναν ικανό αριθμό 
επιστημονικών δημοσιεύσεων με προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας και αύξησης της ποσότητας 
αυτών. Εκδόθηκαν συνολικά 3 μονογραφίες, δημοσιεύτηκαν 7 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, 12 
εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων και 3 κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους. Επιπρόσθετα υλοποιήθηκαν 
13 ανακοινώσεις σε Ημερίδες και Συνέδρια (χωρίς πρακτικά), διεθνούς, εθνικής και τοπικής εμβέλειας. 
Μέλη ΕΕΠ συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα του ιδρύματος και συνεργάζονται με άλλα ΑΕΙ 

                                                 
1 Υ=Υψηλός,  Μ=Μέτριος, Χ=Χαμηλός 
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της Ελλάδος και του εξωτερικού. Διατηρούν διαρκή συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο, αλλά και με τη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικού (ΣΥΔ) της Ελληνικής Αεροπορίας 
και τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ). Αναλυτικότερα το έργο τους καταγράφεται 
στο Παράρτημα.  
 
Προσφερόμενα μαθήματα 
 
Αγγλική Γλώσσα: Το επίπεδο των μαθημάτων ξεκινά από το επίπεδο Β (σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Γλωσσών) διότι οι φοιτητές έχουν ήδη εκτεθεί σε τουλάχιστον 9 χρόνια εκμάθησης της 
γλώσσας κατά την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση τους. Επιπλέον έχει αποδειχτεί από 
έρευνες που διεξήχθησαν στο πανεπιστήμιο μας για το πραγματικό επίπεδο γλωσσομάθειας των 
φοιτητών ότι το 80% είναι επίπεδου Β (Kantaridou 20041, Ριζούλη 20132). Το επίπεδο των μαθημάτων 
στοχεύει στην κατάκτηση του Γ1 επίπεδου. Τα μαθήματα διεξάγονται εξολοκλήρου στην Αγγλική 
γλώσσα και αφορούν εξειδικευμένη γλώσσα ανάλογα με την ειδικότητα των ακαδημαϊκών τμημάτων 
(Αγγλική για Ειδικούς Ακαδημαϊκούς Σκοπούς).  
  
Προσφέρονται τα παρακάτω μαθήματα στα πλαίσια των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων του 
πανεπιστήμιου (οι τίτλοι των μαθημάτων αντανακλούν τη δεξιότητα στην οποία δίνουν έμφαση):  
 
Τμήματα: Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστήμων 
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,  
Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών  
• Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς: κατανόηση οικονομικών κειμένων και ακαδημαϊκό 

λεξιλόγιο 
• Ακαδημαϊκός Γραπτός λόγος στην Αγγλική 
• Αγγλικά στον εργασιακό χώρο 
• Προφορικές παρουσιάσεις στην Αγγλική 
 
Τμήμα Οικονομικών Επιστήμων  
• Βιβλιογραφική Έρευνα 
• Συγγραφή ερευνητικής εργασίας 
 
Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σχέσεων 
• Αγγλική Ορολογία: Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων  
 
Στην Αγγλική γλώσσα τα μαθήματα των Α' και Β' εξαμήνων χωρίζονται σε 2 τμήματα (Α-Μα και Με-
Ω) στα Τμήματα Οικονομικών Επιστήμων και Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, λόγω του 
μεγάλου αριθμού φοιτητών που παρακολουθούν. Για τον ίδιο λόγο χωρίζονται και τα Γ' και Δ' εξ του 
τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων.  
 
Γαλλική Γλώσσα: Το επίπεδο των μαθημάτων ξεκινά από το Α1 η Α2 (σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Γλωσσών) διότι οι φοιτητές που επιλέγουν τη Γαλλική έχουν παρακολουθήσει μαθήματα 
Γαλλικής γλώσσας κατά την δευτεροβάθμια εκπαίδευση τους σαν δεύτερη ξένη γλώσσα και συνεπώς 
έχουν εκτεθεί λιγότερο στη γλώσσα. Το επίπεδο των φοιτητών αξιολογείται με την βοήθεια 
διαγνωστικού ερωτηματολογίου στην αρχή του Α' και Γ' εξάμηνου. Προσφέρονται φροντιστηριακά 
μαθήματα για την υποστήριξη των αρχάριων και των αδυνάμων φοιτητών στα δυο πρώτα εξάμηνα. Το 
επίπεδο των μαθημάτων καταλήγει ανάμεσα στο B2 και Γ1 ανάλογα με το επίπεδο εκκίνησης των 
φοιτητών. Τα μαθήματα διεξάγονται στην Γαλλική γλώσσα κατά κύριο λόγο, αν και κάποιες φορές 
χρησιμοποιείται και η ελληνική κυρίως για την εκμάθηση της γραμματικής. Επίσης τα μαθήματα B', Γ', 
Δ', Ε' και Στ' εξάμηνων αφορούν εξειδικευμένη γλώσσα ανάλογα με την ειδικότητα των ακαδημαϊκών 
τμημάτων (Γαλλική για Ειδικούς Ακαδημαϊκούς Σκοπούς).  

                                                 
1 Κανταρίδου Ζ. (2004) Motivation and Involvement in Learning English for Academic Purposes. 
Διδακτορική διατριβή Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ.  
2 Ριζούλη Θ. (2013) Η συμβολή των γνωστικών στρατηγικών της περίληψης και γραφικής 
αναπαράστασης δομής κειμένου στη βελτίωση της κατανόησης και της χρήσης των στρατηγικών: ένα 
πρόγραμμα παρέμβασης σε Έλληνες φοιτητές στο μάθημα της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας.  
Διδακτορική διατριβή Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑΜΑΚ.  
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Προσφέρονται τα παρακάτω μαθήματα στα πλαίσια των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων του 
Πανεπιστημίου:  
 
Τμήματα: Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών 
Επιστήμων, Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Μουσικής 
Επιστήμης και Τέχνης 
  
• Γαλλικά Ι: Ανάπτυξη επικοινωνιακών στόχων καθημερινής και επαγγελματικής ζωής. Σύγκλιση 

επιπέδων. Δομή της γλώσσας. 
• Γαλλικά ΙΙ: Γαλλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς: κατανόηση και επεξεργασία κειμένων ανάλογα 

με την ειδικότητα των ακαδημαϊκών τμημάτων και λεξιλόγιο. 
• Γαλλικά ΙΙΙ, Γαλλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς: κατανόηση κειμένων ανάλογα με την 

ειδικότητα των ακαδημαϊκών τμημάτων και λεξιλόγιο 
• Γαλλικά IV, Γαλλικά στον εργασιακό χώρο και επαγγελματική αλληλογραφία 
 
Τμήμα Οικονομικών Επιστήμων  
 
• Γαλλικά V: Κατανόηση και επεξεργασία κειμένων οικονομικής φύσεως και λεξιλόγιο. 
• Γαλλικά VI, Συγγραφή ερευνητικής εργασίας, Βιβλιογραφική Έρευνα 
 
 
Διδακτικές μέθοδοι 
 
Αγγλική & Γαλλική γλώσσα: 
1. Χρησιμοποιούνται μέθοδοι συνεχούς παρακολούθησης της μαθησιακής δραστηριότητας 

(continuous assessment), οι οποίες είναι προαιρετικές για τους φοιτητές. Κατά μέσο όρο τις 
επιλέγει το 30% των εγγεγραμμένων φοιτητών.  

2. Χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα compus του πανεπιστήμιου για ανάρτηση 
ηλεκτρονικών παρουσιάσεων του μαθήματος, εργασιών των φοιτητών, υποστηρικτικού υλικού 
μάθησης. ανακοινώσεων προς φοιτητές, και ανάρτηση εξεταστέας ύλης.  

 
Αξιολόγηση διδακτικού έργου 
 
Χρησιμοποιούνται τα ερωτηματολόγια της ΜΟΔΙΠ για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους 
φοιτητές. Η αξιολόγηση των διδασκόντων Ξένων Γλωσσών από τους φοιτητές είναι αρκετά υψηλή και 
κατά κύριο λόγο υψηλότερη από το μέσο όρο του τμήματος. Η βαθμολογία δείχνει ότι οι φοιτητές που 
συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια έχουν θετική γνώμη για τους διδάσκοντες των Ξένων Γλωσσών, το 
διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται και τον τρόπο οργάνωσης του μαθήματος. Γενικά, βρίσκουν το 
μάθημα της Ξένης Γλώσσας χρήσιμο και ενδιαφέρον.  
 
Βαθμός χρήσης πληροφορικής: Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται τα παρακάτω: 
• ηλεκτρονική πλατφόρμα (compus) για ανάρτηση σημειώσεων, παρουσιάσεων του μαθήματος, 

υποστηρικτικού υλικού εξάσκησης από το διαδίκτυο, ανακοινώσεων 
• ηλεκτρονική επικοινωνία (email) με τους φοιτητές 
• διαδικτυακή διαχείριση μαθήματος με εξατομικευμένη υποστήριξη 
• βιντεοσκοπημένα μαθήματα (open courses) που διατίθενται ανοικτά στην πλατφόρμα του 

πανεπιστημίου  
• ηλεκτρονική καταχώρηση βαθμολογίας 
• ηλεκτρονικές παρουσιάσεις (PowerPoint) καθόλη τη διάρκεια των μαθημάτων 
 
Ανάγκες  
 
Καταγράφονται ανάγκες σε μόνιμο προσωπικό ΕΕΠ Γερμανικής λόγω της αυξανόμενης ζήτησης της 
ξένης αυτής γλώσσας, καθώς και προσωπικού διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης λόγω του μεγάλου 
αριθμού φοιτητών και ποικιλίας δραστηριοτήτων στις οποίες εμπλέκονται τα μέλη ΕΕΠ Ξένων 
Γλωσσών του Ιδρύματος.  



ΜΟΔΙΠ - ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΜΑΚ 2010-2014  117 

   117 

Πίνακας ΙΙΙ.15. Γραφείο Φυσικής Αγωγής 

 
* Αναλυτικά ο εξοπλισμός του γυμναστηρίου για την τελευταία πενταετία είχε ως εξής: 
 
2009-2010 έως 2013-2014 
2 αθλητικοί διάδρομοι, 1 ελλειπτικό μηχάνημα, 3 τραπέζια επιτραπέζιας αντισφαίρισης, αθλητικά 
όργανα γυμναστικής για μυϊκή ενδυνάμωση (βάρη), στρώματα τζούντο, ατομικά στρώματα, πολύζυγα, 
μικροφωνική εγκατάσταση για οργανωμένες φυσικές δραστηριότητες -χειλόφωνο, αλτήρες, βαράκια με 
άμμο, ράβδους, μπάλες καλαθοσφαίρισης, μπάλες πετοσφαίρισης, ρακέτες και μπαλάκια πινγκ-πονγκ, 
ρακέτες και φτερά badminton.  
 

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

Αριθμός υπαλλήλων 
3 3 3 3 3 

Αριθμός διδασκάλων  
4 4 4 4 7 

Αριθμός προσφερόμενων 
προγραμμάτων 

12 9 10 11 15 

Διαθέσιμοι χώροι 
     

Χαρακτηρισμός (π.χ. 
γήπεδο) 

- αίθουσα 
γυμναστικής  
 
- γήπεδο 
αθλοπαιδιών 

- αίθουσα 
γυμναστικής  
 
- γήπεδο 
αθλοπαιδιών 

- αίθουσα 
γυμναστικής  
 
- γήπεδο 
αθλοπαιδιών 

- αίθουσα 
γυμναστικής  
 
- γήπεδο 
αθλοπαιδιών 

- αίθουσα 
γυμναστικής  
 
- γήπεδο 
αθλοπαιδιών 

έκταση 
28μ. μήκος Χ  
15μ. πλάτος 

28μ. μήκος Χ  
15μ. πλάτος 

28μ. μήκος Χ  
15μ. πλάτος 

28μ. μήκος Χ  
15μ. πλάτος 

28μ. μήκος Χ  
15μ. πλάτος 

εξοπλισμός 
 *  * *    * 

Χωροθέτηση  
(πού βρίσκεται) 

Εντός ΠΑΜΑΚ Εντός ΠΑΜΑΚ Εντός ΠΑΜΑΚ Εντός ΠΑΜΑΚ Εντός ΠΑΜΑΚ 
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Πίνακας ΙΙΙ.16. Κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες 
 

  

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

Αριθμός υπαλλήλων 
3 3 3 3 3 

Αριθμός Αθλητικών Ομίλων 
7 7 7 7 9 

Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων 
φοιτητών 

554 540 512 487 683 

Αριθμός Θεατρικών Ομίλων 
- - - - - 

Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων 
φοιτητών 

- - - - - 

Αριθμός Μουσικών Ομίλων 
- - - - - 

Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων 
φοιτητών 

- - - - - 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ  
Συγκεντρωτικός Πίνακας Α. Κεντρικές Υπηρεσίες 

Υπηρεσία Αριθμός 
Διοικητικού 
Προσωπικού 

Αριθμός 
Τεχνικού 
Προσωπικού 

Αριθμός 
Άλλου 
Προσωπικού 

Κονδύλια Τακτικού 
Προϋπολογισμού και 
ΠΔΕ ανά φοιτητή 

 31/8/2014 31/8/2014 31/8/2014 31/8/2014 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

1 - - ΜΔΣ 

Τμήμα Προσωπικού 5 - - ΜΔΣ 
Τμήμα Πρωτοκόλλου και 
Διεκπεραίωσης 

2 - - ΜΔΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

1 - - ΜΔΣ 

Τμήμα Λογιστηρίου 4 - - ΜΔΣ 
Τμήμα Μισθοδοσίας 2 - 1 Ε.ΤΕ.Π ΜΔΣ 
Τμήμα Προμηθειών 4 - - ΜΔΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

- 1 - ΜΔΣ 

Τμήμα Κατασκευών και 
Συντήρησης 

5 11 1 Ε.ΤΕ.Π ΜΔΣ 

Τμήμα 
Προγραμματισμού και 
Μελετών 

- - - ΜΔΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

20 - 1 Ε.ΔΙ.Π, 1 
Ε.ΤΕ.Π 

ΜΔΣ 

ΤΜΗΜΑ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΜΗΧ/ΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

1 13 1 Ε.ΔΙ.Π, 3 
Ε.ΤΕ.Π 

ΜΔΣ 

Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων και Έρευνας 
(ΕΛΚΕ) 

11 - - ΜΔΣ 

Γραφείο Πρακτικής 
Άσκησης 

1 - - ΜΔΣ 

Γραφείο Διασύνδεσης 4 - - ΜΔΣ 
Τμήμα Δημοσίων & 
Διεθνών Σχέσεων 

3 - - ΜΔΣ 

Γραμματεία Συγκλήτου  1 - - ΜΔΣ 
Γραφείο Πρυτανείας  2 - 1 Ε.ΤΕ.Π ΜΔΣ 
Δικαστικό Γραφείο 1 - - ΜΔΣ 
Γραφείο ΜΟΔΙΠ 1 - - ΜΔΣ 
Γραφείο Erasmus 2 - - ΜΔΣ 
Θυρωρείο 3 - - ΜΔΣ 
Συμβούλιο 1 - - ΜΔΣ 
Μεταπτυχιακά ΔΠΜΣ 
κλπ 

4 - - ΜΔΣ 

     
Υπηρεσία Αριθμός 

Διοικητικού 
Προσωπικού 

Αριθμός 
Τεχνικού 
Προσωπικού 

Αριθμός 
Άλλου 
Προσωπικού 

Κονδύλια Τακτικού 
Προϋπολ. και ΠΔΕ 
ανά φοιτητή 

Αριθμός 
στεγαζόμενων 
/σιτιζόμενων 

φοιτητών 
Φοιτητικές Εστίες  4 - - ΜΔΣ 173 
Φοιτητική Μέριμνα 5 - - ΜΔΣ 2.279 
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Υπηρεσία Αριθμός 
Διοικητικού 
Προσωπικού 

Αριθμός 
Τεχνικού 
Προσωπικού 

Αριθμός 
Άλλου 
Προσωπικού 

Κονδύλια 
Τακτικού 
Προϋπολογισμού 
και ΠΔΕ ανά 
φοιτητή 

Συνολικός 
αριθμός 
βιβλίων 

Αριθμός βιβλίων στη 
Βιβλιοθήκη ανά 
φοιτητή 

Βιβλιοθήκη  20 - 1 Ε.ΔΙ.Π, 1 
Ε.ΤΕ.Π 

ΜΔΣ 126.583 
(αντίτυπα) 

6,8 

Συγκεντρωτικός Πίνακας B. Τμήματα 
Τμήμα Αριθμός 

Διοικητικού 
Προσωπικού 

Αριθμός 
Τεχνικού 
Προσωπικού 

Αριθμός 
Άλλου 
Προσωπικού 

Κονδύλια Τακτικού 
Προϋπολογισμού και ΠΔΕ ανά 
φοιτητή 

 31/8/2014 31/8/2014 31/8/2014 31/8/2014 
Ίδρυμα - - 11 Ε.Ε.Π., 1 

Ε.ΤΕ.Π 
ΜΔΣ 

Οργάνωσης και 
Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 

5 - 2 Ε.ΔΙ.Π, 
1 Ε.Ε.Π, 6 

Ε.ΤΕ.Π 
 

ΜΔΣ 

Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής 

3 - 1 Ε.ΔΙ.Π, 2 
Ε.ΤΕ.Π 

ΜΔΣ 

Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής 

4 - 3 Ε.ΤΕ.Π ΜΔΣ 

Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών 
Σπουδών 

2 - 1 Ε.ΔΙ.Π. 
1 Ε.Ε.Π. 

 

ΜΔΣ 

Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής 
Πολιτικής 

4 - 4 Ε.ΔΙ.Π, 2 
Ε.ΤΕ.Π 

ΜΔΣ 

Μουσικής 
Επιστήμης και 
Τέχνης 

2 1 3 Ε.Ε.Π, 1 
Ε.ΤΕ.Π 

ΜΔΣ 

Οικονομικών 
Επιστημών 

6 - 3 Ε.ΔΙ.Π, 2 
Ε.ΤΕ.Π 

ΜΔΣ 

Βαλκανικών, 
Σλαβικών και 
Ανατολικών 
Σπουδών 

4 - 
 

1 Ε.ΔΙ.Π. 
7 Ε.Ε.Π. 

 

ΜΔΣ 

ΜΔΣ: Μη Διαθέσιμα Στοιχεία 
*Σημείωση 1: Στον Αριθμό Τεχνικού Προσωπικού περιλαμβάνονται οι κατηγορίες ΠΕ Μηχανικών, 
ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων), ΤΕ 
Πληροφορικής, ΔΕ Τεχνικών, ΔΕ Ηλεκτρονικών και ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. 
 
Σχόλια:  
Η δημιουργία νέων γραφείων όπως αυτά προβλέπονται στο σχέδιο Οργανισμού του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, που πρόκειται να εγκριθεί,  καθώς και ο μεγάλος αριθμός των νέων φοιτητών που 
εισήλθαν λόγω των συγχωνεύσεων με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ καθιστούν επιτακτική την ανάγκη 
πρόσληψης νέων υπαλλήλων. 
Η επαγγελματική επάρκεια του υφιστάμενου προσωπικού είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, ωστόσο 
απαιτείται η πρόσληψη νέου προσωπικού με εξειδίκευση και υψηλά τυπικά προσόντα για την 
εξασφάλιση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών. Ελλείψεις εμφανίζονται και στο ειδικό τεχνικό 
προσωπικό καθώς και σε ειδικευμένα και κατάλληλα εξοπλισμένα εργαστήρια τα οποία είναι 
απαραίτητα για την ομαλή διδακτική λειτουργία / εκπαίδευση/ εκπαιδευτική διαδικασία.  
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IV. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΕΙ 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΑΕΙ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ* ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (2013-2014) 413 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (2013-2014)  5098 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (2013-2014) 1439  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (2013-2014)  3659 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 
(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2013- 6/ 2014) 435 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2012-2013) 255 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2011-2012) 211 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (τον Σεπτέμβριο του 2013-14)  

Καθηγητές Αναπλ. 
Καθηγητές 

Επίκ. 
Καθηγητές Λέκτορες ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ  

Διδάσκοντες 
επί συμβάσει 

(πλήθος 
συμβάσεων) 

Διοικ. Προσωπικό 
(Μόνιμοι + ΙΔΑΧ)  ΕΤΕΠ Επιστημ. 

Συνεργάτες  

8 8 2 8 3 0 5 6 0 

 
Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2013-2014 (στοιχεία λήξης) 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 52 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

81 82 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

4 4 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 √ 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 √ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΑΝ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ) 2 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν: 1) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2) Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 64 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) (Αυτόνομα ή σε συνεργασία 
με άλλα Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 279 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 49 
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
 

ΤΜΗΜΑ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΕΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ* ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (2013-2014) 185 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (2013-2014) 1161 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (2013-2014) 579 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (2013-2014) 582 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 
(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2013- 6/ 2014) 175 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2012-2013) 151 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2011-2012) 97 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (τον Σεπτέμβριο του 2013-14)  

Καθηγητ
ές 

Αναπλ. 
Καθηγητές 

Επίκ. 
Καθηγητές Λέκτορες ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Διδάσκοντες 
επί συμβάσει 

(πλήθος 
συμβάσεων) 

Διοικ. Προσωπικό 
(Μόνιμοι + ΙΔΑΧ)  

ΕΤΕΠ/ 
ΕΤΠ 

Επιστημ./Εργασ
τ. Συνεργάτες 

ΤΕΙ 

5 2 4 1 1 7 4 2 - - 

 
Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2013-2014 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 46 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

72 63 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

- - 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

9 16 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΑΝ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ) 2 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν 
1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 43 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) (Αυτόνομα ή σε συνεργασία 
με άλλα Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 3 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 301 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 47 
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ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 

ΤΜΗΜΑ  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΑΕΙ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ* ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (2013-2014) 236 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (2013-2014) 1208 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (2013-2014)  861 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (2013-2014)  347 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 
(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2013- 7/ 2014) 174 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2012-2013) 158 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2011-2012) 120 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (τον Σεπτέμβριο του 2013-14)  

Καθηγητές Αναπλ. 
Καθηγητές 

Επίκ. 
Καθηγητές Λέκτορες ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Διδάσκοντες 
επί συμβάσει 

(πλήθος 
συμβάσεων) 

Διοικ. Προσωπικό 
(Μόνιμοι + ΙΔΑΧ)  ΕΤΕΠ Επιστημ. 

Συνεργάτες  

15 6 6 6 1 0 4 3 0 

 
Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2013-2014 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 48 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

80 80 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

- - 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

37 37 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 √ 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 √ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΑΝ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ) 2 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν 1) Εφαρμοσμένη Πληροφορική, 2) Διοίκηση Τεχνολογίας                                                             
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 113 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) (Αυτόνομα ή σε συνεργασία 
με άλλα Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 98 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 145 
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ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
ΤΜΗΜΑ  ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΑΕΙ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ* ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (2013-2014) 200 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (2013-2014)  1304 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (2013-2014)  664 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (2013-2014)  640 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 
(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2013- 6/ 2014) 163 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2012-2013) 115 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2011-2012) 74 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (τον Σεπτέμβριο του 2013-14)  

Καθηγητές Αναπλ. 
Καθηγητές 

Επίκ. 
Καθηγητές Λέκτορες ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Διδάσκοντες 
επί συμβάσει 

(πλήθος 
συμβάσεων) 

Διοικ. Προσωπικό 
(Μόνιμοι + ΙΔΑΧ)  ΕΤΕΠ Επιστημ. 

Συνεργάτες  

5 5 7 3 1 7 2 1 0 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2013-2014 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 52 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

78 78 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

4 5 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

12 6 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 √ 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 √ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΑΝ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ) 2 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν 1) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, 2) Πολιτικών Σπουδών και 
Διπλωματίας 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) (Αυτόνομα ή σε συνεργασία 
με άλλα Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 2 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 118 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 37 
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 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

ΤΜΗΜΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΕΙ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΣΧΟΛΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ* ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (2013-2014) 189 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (2013-2014)  826 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (2013-2014)  641 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (2013-2014)  185 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ  
(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2013- 6/ 2014) 71 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2012-2013) 141 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2011-2012) 104 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (τον Σεπτέμβριο του 2013-14)  

Καθηγητές Αναπλ. 
Καθηγητές 

Επίκ. 
Καθηγητές Λέκτορες ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Διδάσκοντες 
επί συμβάσει 

(πλήθος 
συμβάσεων) 

Διοικ. Προσωπικό 
(Μόνιμοι + ΙΔΑΧ)  ΕΤΕΠ Επιστημ. 

Συνεργάτες  

3 7 4 1 1 131 4 3 0 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2013-2014 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 45 + 2 εξαμ. πρακτικής 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

59 52  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

- - 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

10 14 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 √ 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

√  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΑΝ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ) 2 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν: 1) Κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, 2) Κατεύθυνση Συνεχούς 
Εκπαίδευσης  
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 44 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) (Αυτόνομα ή σε συνεργασία 
με άλλα Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ Μ.Δ.Ε. 81 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 54 

 

                                                 
1 Μόνο τα μαθήματα που προκηρύχθηκαν για το χειμερινό εξάμηνο 
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ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ  
 

ΤΜΗΜΑ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ  
ΑΕΙ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ* ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (2013-2014) 81 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (2013-2014)  336 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (2013-2014)  232 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (2013-2014)  104 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 
(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2013- 6/ 2014) 40  

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2012-2013) 54  

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2011-2012) 49 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (τον Σεπτέμβριο του 2013-14)  

Καθηγητ
ές 

Αναπλ. 
Καθηγητές 

Επίκ. 
Καθηγητές 

Λέκτορες/Καθ. 
Εφαρμογών ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Διδάσκοντες 
επί συμβάσει 

(πλήθος 
συμβάσεων) 

Διοικ. Προσωπικό 
(Μόνιμοι + ΙΔΑΧ)  

ΕΤΕΠ/ 
ΕΤΠ 

Επιστημ./Εργασ
τ. Συνεργάτες 

ΤΕΙ 

5 3 13 5 3  20 5 7   

 
Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2013-2014 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 60 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ** ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ → 105/2= 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

55 50 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ)                                                          

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

-- -- 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ)                                                                                                                  467/2= 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

235 234 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

√ √ 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 √ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΑΝ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ) 4 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν                         1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ (ΚΛΑΣΣΙΚΗ) ΜΟΥΣΙΚΗ  
                                                                                                           2. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
                                                                                                           3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ) ΜΟΥΣΙΚΗ 
                                                                                                           4. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 25 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) (Αυτόνομα ή σε συνεργασία 
με άλλα Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού) -- 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ -- 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 21 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΑΕΙ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ* ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (2013-2014) 361 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (2013-2014)  5658 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (2013-2014) 1108  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (2013-2014)  4550 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 
(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2013-2014) 317 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2012-2013) 260 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2011-2012) 285 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (τον Σεπτέμβριο του 2013-14)  

Καθηγητ
ές 

Αναπλ. 
Καθηγητές 

Επίκ. 
Καθηγητές 

Λέκτορες/Καθ. 
Εφαρμογών ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Διδάσκοντες 
επί συμβάσει 

(πλήθος 
συμβάσεων) 

Διοικ. Προσωπικό 
(Μόνιμοι + ΙΔΑΧ)  

ΕΤΕΠ/ 
ΕΤΠ 

Επιστημ./Εργασ
τ. Συνεργάτες 

ΤΕΙ 

18 1 2 1 3  6 2   

 
Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2013-2014 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 45 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

90  90 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

  

   

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 √ 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

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

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 30 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) (Αυτόνομα ή σε συνεργασία 
με άλλα Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού) ΔΠΜΣ** 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 100 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 24 

 
**Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών συμμετέχει σε τρία Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: ΔΠΜΣ στην 
Οικονομική Επιστήμη, ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS) και ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Για τα ΔΠΜΣ στην 
Οικονομική Επιστήμη και τα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS) Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είναι το επισπεύδον τμήμα. 
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ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΑΕΙ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ* ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (2013-2014) 197 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΟΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (2013-2014) 1385 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (2013-2014) 820 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ (2013-2014) 565 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 
(ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ) 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2013- 6/ 2014) 176 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2012-2013) 67 

ΑΚ. ΕΤΟΣ (2011-2012) 48 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (τον Σεπτέμβριο του 2013-14)  

Καθηγητές Αναπλ. 
Καθηγητές 

Επίκ. 
Καθηγητές Λέκτορες ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 

Διδάσκοντες 
επί συμβάσει 

(πλήθος 
συμβάσεων) 

Διοικ. Προσωπικό 
(Μόνιμοι + ΙΔΑΧ)  ΕΤΕΠ Επιστημ. 

Συνεργάτες  

6 14 10 6 7 7 4 1 0 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά το ακαδ. έτος 2013-2014 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 48 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

96 96 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

3 2 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) 

ΧΕΙΜΕΡ. ΕΑΡ. 

11 13 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 √ 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 √ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΩΝ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΑΝ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ) 3 

Αναφέρατε τις κατευθύνσεις/ροές, εάν υπάρχουν 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 62 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) (Αυτόνομα ή σε συνεργασία 
με άλλα Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 3 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΜΔΕ 150 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 88 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματος 

 
Προγράμματα Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακών Σπουδών  
(για όλο το Ίδρυμα) 

Πότε έγινε η 
τελευταία 
αναμόρφωση 

Συνολικός 
αριθμός 
μαθημάτων για 
την απόκτηση 
πτυχίου 

Συνολικός αριθμός 
μονάδων του 
Ευρωπαϊκού 
Συστήματος (ECTS) 
για την απόκτηση 
πτυχίου 

Αριθμός 
Υποχρεωτικών 
Μαθημάτων* 

Συνολικός 
Αριθμός 
Μαθημάτων 
Επιλογής 
(Υποχρεωτικώς 
Επιλεγόμενα και 
Ελεύθερες 
Επιλογές)** 

Πόσα από 
τα 
Μαθήματα 
Επιλογής 
προσφέρον
ται από 
άλλα 
Τμήματα ή 
Ιδρύματα; 

Για πόσα από τα 
μαθήματα 
συγκεντρώνονται 
ερωτηματολόγια 
φοιτητών 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ  

       

Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα 
Οικονομικών Επιστημών  2013-2014 45 240 33 30  Βλ. Πίνακα IV.1.A 

 Μεταπτυχ. Πρόγραμμα : Δ.Π.Μ.Σ 
στην Οικονομική Επιστήμη  2012-2013 

 
8 
 

90 Α ́κατεύθυνση : 6 
Β  ́κατεύθυνση : 6 

Α’ κατεύθυνση: 24 
Β’ κατεύθυνση : 24  Βλ. Πίνακα IV.1.A 

 Μεταπτυχ. Πρόγραμμα : Δ.Π.Μ.Σ 
στα Πληροφοριακά Συστήματα  2011-2012 12 120 6 13 

  Βλ. Πίνακα IV.1.A 

Τμήμα Βαλκανικών 
Σλαβικών και 
Ανατολικών Σπουδών  

Προπτυχιακό Πρόγραμμα  
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

2007-2008 48 240  48 62 1 Βλ. Πίνακα IV.1.A 

 
Προπτυχιακό Πρόγραμμα  
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

2006-2007 Α’ κατεύθυνση: 50 
Β’ κατεύθυνση : 48 

Α’ κατεύθυνση: 250 
Β’ κατεύθυνση: 240 66 62 3 Βλ. Πίνακα IV.1.A 

 

Μεταπτυχ. Πρόγραμμα  
(Β.Σ.Α.Σ. αγγλόφωνο) : 
MASTER’S DEGREE IN 
POLITICS AND ECONOMICS 
OF CONTEMPORARY 
EASTERN AND SOUTH 
EASTERN EUROPE 
 

2013-2014 
 
8 
 

90 4 8 - Βλ. Πίνακα IV.1.A 



ΜΟΔΙΠ - ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΜΑΚ 2010-2014  132 

   132 

ΠΙΝΑΚΑΣ IV.1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματος 

 
Προγράμματα Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακών Σπουδών  
(για όλο το Ίδρυμα) 

Πότε έγινε η 
τελευταία 
αναμόρφωση 

Συνολικός 
αριθμός 
μαθημάτων για 
την απόκτηση 
πτυχίου 

Συνολικός αριθμός 
μονάδων του 
Ευρωπαϊκού 
Συστήματος (ECTS) 
για την απόκτηση 
πτυχίου 

Αριθμός 
Υποχρεωτικών 
Μαθημάτων* 

Συνολικός 
Αριθμός 
Μαθημάτων 
Επιλογής 
(Υποχρεωτικώς 
Επιλεγόμενα και 
Ελεύθερες 
Επιλογές)** 

Πόσα από 
τα 
Μαθήματα 
Επιλογής 
προσφέρον
ται από 
άλλα 
Τμήματα ή 
Ιδρύματα; 

Για πόσα από τα 
μαθήματα 
συγκεντρώνονται 
ερωτηματολόγια 
φοιτητών 

 

Μεταπτυχ. Πρόγραμμα  
(Β.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ) : 
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΝΑ. ΕΥΡΩΠΗΣ 

2010-2011 9 120 6 6 - Βλ. Πίνακα IV.1.A 

 

Μεταπτυχ. Πρόγραμμα  
(Β.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ) : 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ Ν.A  
ΕΥΡΩΠΗ 
Σ’ αυτό το ΠΜΣ δεν εισάγονται 
νέοι φοιτητές καθώς δεν θα 
υφίσταται από το έτος 2015 

2008-2009 
 

9 
 

90 7 6 - Βλ. Πίνακα IV.1.A 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ         

Τμήμα Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Προπτυχιακό Πρόγραμμα 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών  2006-2007 52 248 72 50 

 
3 
 

Βλ. Πίνακα IV.1.A 

 ΠΜΣ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές 
Νεολαίας  2013-2014 8 90 4 8 - Βλ. Πίνακα IV.1.A 

 ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές 2008-2009 8 90 8 10 - Βλ. Πίνακα IV.1.A 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματος 

 
Προγράμματα Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακών Σπουδών  
(για όλο το Ίδρυμα) 

Πότε έγινε η 
τελευταία 
αναμόρφωση 

Συνολικός 
αριθμός 
μαθημάτων για 
την απόκτηση 
πτυχίου 

Συνολικός αριθμός 
μονάδων του 
Ευρωπαϊκού 
Συστήματος (ECTS) 
για την απόκτηση 
πτυχίου 

Αριθμός 
Υποχρεωτικών 
Μαθημάτων* 

Συνολικός 
Αριθμός 
Μαθημάτων 
Επιλογής 
(Υποχρεωτικώς 
Επιλεγόμενα και 
Ελεύθερες 
Επιλογές)** 

Πόσα από 
τα 
Μαθήματα 
Επιλογής 
προσφέρον
ται από 
άλλα 
Τμήματα ή 
Ιδρύματα; 

Για πόσα από τα 
μαθήματα 
συγκεντρώνονται 
ερωτηματολόγια 
φοιτητών 

Τμήμα Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής  2012-2013 45 2 241 46 

 
44 
 2ΥΕ 1 

Βλ. Πίνακα IV.1.A 

 ΠΜΣ στην Εκπαιδευτική και 
Κοινωνική Πολιτική 

2013-2014 
 10 120 6 9 - Βλ. Πίνακα IV.1.A 

Τμήμα Μουσικής 
Επιστήμης και Τέχνης  

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Α  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ (ΚΛΑΣΣΙΚΗ) 
ΜΟΥΣΙΚΗ 

2012-2013 60 240 45 15 - 
Βλ. Πίνακα IV.1.A 

 Προπτυχιακό Πρόγραμμα B - 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 2013-2014 60 240 42 18 -- Βλ. Πίνακα IV.1.A 

 Προπτυχιακό Πρόγραμμα Γ- 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ 
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ) ΜΟΥΣΙΚΗ 

2012-2013 60 240 41 19 -- Βλ. Πίνακα IV.1.A 

 
 
 
 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Δ- 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

2013-2014 60 240 45 15 -- 

 
 

Βλ. Πίνακα IV.1.A 
 
 

                                                 
1 Οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν αν επιλέξουν μέχρι 3 μαθήματα ως ελεύθερη επιλογή από τα Τμήματα Δ.Ε.Σ., Μ.Ε.Τ. και Β.Σ.Α.Σ 
2  Οι  φοιτητές υποχρεούνται να  εκπονήσουν και δύο εξάμηνα πρακτικής άσκησης    
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματος 

 
Προγράμματα Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακών Σπουδών  
(για όλο το Ίδρυμα) 

Πότε έγινε η 
τελευταία 
αναμόρφωση 

Συνολικός 
αριθμός 
μαθημάτων για 
την απόκτηση 
πτυχίου 

Συνολικός αριθμός 
μονάδων του 
Ευρωπαϊκού 
Συστήματος (ECTS) 
για την απόκτηση 
πτυχίου 

Αριθμός 
Υποχρεωτικών 
Μαθημάτων* 

Συνολικός 
Αριθμός 
Μαθημάτων 
Επιλογής 
(Υποχρεωτικώς 
Επιλεγόμενα και 
Ελεύθερες 
Επιλογές)** 

Πόσα από 
τα 
Μαθήματα 
Επιλογής 
προσφέρον
ται από 
άλλα 
Τμήματα ή 
Ιδρύματα; 

Για πόσα από τα 
μαθήματα 
συγκεντρώνονται 
ερωτηματολόγια 
φοιτητών 

 
 

 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

       

Τμήμα Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής  

Προπτυχιακό Πρόγραμμα 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής  2013-2014 48 240 40 30 - Βλ. Πίνακα IV.1.A 

 Προτπυχιακό Πρόγραμμα 
Διοίκησης Τεχνολογίας  2013-2014 48 240 40 17 - Βλ. Πίνακα IV.1.A 

 
 
 

ΠΜΣ Τμήματος Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής  2012-2013 8 90 03 284 - 

Βλ. Πίνακα IV.1.A 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ        
Τμήμα Λογιστικής & 
Χρηματοιοικονομικής 
 
 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα 
Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής  2011-2012 46 240 38 43 - 

Βλ. Πίνακα IV.1.A 

 ΠΜΣ στη Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική 2013-2014 10 15 7 14 - Βλ. Πίνακα IV.1.A 

 ΠΜΣ στη Στρατηγική Διοικητική 
Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

2013-2014 10 90 6 14 - 
Βλ. Πίνακα IV.1.A 

 ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη 
Λογιστική και Ελεγκτική 2013-2014 15 120 15 - - Βλ. Πίνακα IV.1.A 

Τμήμα Οργάνωσης και Προπτυχιακό Πρόγραμμα 2013-2014 52 Α ́κατεύθυνση : 306 41  - Βλ. Πίνακα IV.1.A 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματος 

 
Προγράμματα Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακών Σπουδών  
(για όλο το Ίδρυμα) 

Πότε έγινε η 
τελευταία 
αναμόρφωση 

Συνολικός 
αριθμός 
μαθημάτων για 
την απόκτηση 
πτυχίου 

Συνολικός αριθμός 
μονάδων του 
Ευρωπαϊκού 
Συστήματος (ECTS) 
για την απόκτηση 
πτυχίου 

Αριθμός 
Υποχρεωτικών 
Μαθημάτων* 

Συνολικός 
Αριθμός 
Μαθημάτων 
Επιλογής 
(Υποχρεωτικώς 
Επιλεγόμενα και 
Ελεύθερες 
Επιλογές)** 

Πόσα από 
τα 
Μαθήματα 
Επιλογής 
προσφέρον
ται από 
άλλα 
Τμήματα ή 
Ιδρύματα; 

Για πόσα από τα 
μαθήματα 
συγκεντρώνονται 
ερωτηματολόγια 
φοιτητών 

Διοίκησης Επιχειρήσεων Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων  

Β  ́κατεύθυνση: 304 64 

 Μεταπτυχ. Πρόγραμμα : Δ.Π.Μ.Σ. 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  2013-2014 14 120 9 72 - Βλ. Πίνακα IV.1.A 

 

3.Στο ΠΜΣ του Τμήματος της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ,δεν υπάρχουν υποχρεωτικά μαθήματα με εξαίρεση στην κατεύθυνση «Επιχειρηματική 
Πληροφορική» όπου κάποια μαθήματα θεωρούνται υποχρεωτικά όταν δεν υπάρχει το αντίστοιχο υπόβαθρο από το φοιτητή 
4.Στο ΠΜΣ του Τμήματος της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, 5 Μαθήματα σε κάθε κατεύθυνση εκ των οποίων 2 είναι κοινά και στις 2 κατευθύνσεις. 
*Στα υποχρεωτικά μαθήματα περιλαμβάνονται οι υποκατηγορίες: ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΟΡΜΟΥ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
** Στα μαθήματα επιλογής περιλαμβάνονται οι υποκατηγορίες: ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΚΟΡΜΟΥ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗ 
***Ως προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών εννοούμε το πρόγραμμα σπουδών που δίδει αυτοδύναμο πτυχίο/δίπλωμα. 
*Όλοι οι φοιτητές των ΠΜΣ και των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών έχουν την υποχρέωση της διπλωματικής εργασίας στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών 
τους  
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 2013-14 ΧΕΙΜ 2013-14 ΕΑΡ 
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛ/ΚΑΝ ΠΡΟΣΦ/ΚΑΝ ΕΡΩΤΗΜ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΕΡΘΗΚΑΝ ΕΡΩΤΗΜ/ΛΟΓΙΑ 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 29 43 1.564 27 -6,9% 40 -7,0% 2.051 31,1% 

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 50 57 2.468 45 -10,0% 54 -5,3% 2.050 -16,9% 

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 48 49 2.064 48 0,0% 53 8,2% 1.581 -23,4% 

Τμήμα Διεθνων και Ευρωπαϊκών Σπουδών 48 54 1.257 54 12,5% 58 7,4% 904 -28,1% 

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 32 43 1.433 24 -25,0% 38 -11,6% 1.012 -29,4% 

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 31 43 1.226 34 9,7% 44 2,3% 847 -30,9% 

Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 88 98 1.600 84 -4,5% 93 -5,1% 1.229 -23,2% 

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 39 207 425 36 -7,7% 214 3,4% 374 -12,0% 

ΣΥΝΟΛΑ 365 594 12.037 352 -3,6% 594 0,0% 10.048 -16,5% 

Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 27 27 927 35 29,6% 35 29,6% 886 -4,4% 

Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα 5 5 48 9 80,0% 9 80,0% 110 129,2% 

Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη 4 4 90 7 75,0% 7 75,0% 58 -35,6% 
Π.Μ.Σ. στις Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές Σύγχρονης 
Α&ΝΑ Ευρώπης 4 4 96 8 100,0% 9 125,0% 101 5,2% 

Π.Μ.Σ. Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 14 14 152 14 0,0% 14 0,0% 164 7,9% 

Π.Μ.Σ. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 7 7 48 9 28,6% 10 42,9% 23 -52,1% 

Π.Μ.Σ. Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 9 9 109 9 0,0% 11 22,2% 173 58,7% 

Π.Μ.Σ. Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 6 8 91 5 -16,7% 7 -12,5% 81 -11,0% 
Π.Μ.Σ. στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική Διοίκηση 10 10 29 7 -30,0% 7 -30,0% 151 420,7% 

Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική 10 10 314 5 -50,0% 5 -50,0% 92 -70,7% 
Π.Μ.Σ. Τμήματος ς Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών - 
Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας 4 4 70 4 0,0% 4 0,0% 54 -22,9% 

Π.Μ.Σ. Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών (Φλώρινα) 14 15 92 - - - - - - 

ΣΥΝΟΛΑ 114 117 2.066 112 -1,8% 118 0,9% 1.893 -8,4% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.2. Προσωπικό των Τμημάτων (ανά Σχολή και Τμήμα)  
 
2013-2014  Διδακτικό Προσωπικό Λοιπό Διδακτικό Προσωπικό  

Σχολή Τμήμα Συνολικός 
αριθμός 
μελών 
ΔΕΠ/ΕΠ 

Αριθμός 
Καθηγητών 

Αριθμός 
Αναπληρωτών 
Καθηγητών 

Αριθμός 
Επίκουρων 
Καθηγητών 

Αριθμός 
Λεκτόρων ή 
Καθηγητών 
Εφαρμογών 
(ΤΕΙ) 

Αριθμός 
ΕΕΔΙΠ / 
ΕΔΙΠ 

 

Αριθμός 
συμβασιούχων 
ΠΔ 407 (Αριθμός 
φυσικών 
προσώπων) 

Αριθμός 
συμβάσεων 
ΠΔ 407 

Αντιστοιχία του 
προηγούμενου 
αριθμού σε 
θέσεις πλήρους 
απασχόλησης ** 

Σχέση αριθμού 
διδασκόντων/ 
Διδασκομένων* 

Επιστημών 
Διοίκησης 

Επιχειρήσεων 

ΟΔΕ 26 8 8 2 8 3 - - 0 0,6% 

 ΛΧ 12 5 2 4 1 1 - 7 2 1,3% 

Επιστημών 
Πληροφορίας 

ΕΠ 33 15 6 6 6 - - - 0 2,3% 

Κοινωνικών, 
Ανθρωπιστικών 
Επιστημών και 

Τεχνών 

ΔΕΣ 
 

22 4 6 6 6 1 7 7 2,1 1.9% 

 ΕΚΠ 15 4 7 3 1 1 19 
 

22 
 
 

4,6 2,5% 

 ΜΕΤ 26 5 3 13 5 3 20 28 12,3 12,0% 

Οικονομικών και 
Περιφερειακών 

Σπουδών 

ΟΕ 22 18 1 2 1 3 0 0 0 0,4% 

 ΒΣΑΣ 34 8 13 12 1 7 7 14 7 4.0% 
 

Στοιχεία - Ιούνιος 2014 από Γραμματείες Τμημάτων 
 
*Διδάσκοντες = Όλες οι κατηγορίες που έχουν δικαίωμα διδασκαλίας, με αναγωγή σε θέσεις πλήρους απασχόλησης (ΔΕΠ+ ΕΕΔΙΠ+ΠΔ 407). Διδασκόμενοι = Το σύνολο των φοιτητών που οφείλουν να 
παρακολουθούν την εκπαιδευτική διαδικασία (σύνολο εγγεγραμμένων).  
** Η αντιστοιχία του αριθμού συμβάσεων ΠΔ 407 σε θέσεις πλήρους απασχόλησης προκύπτει από το πηλίκο του αθροίσματος των ωρών διδασκαλίας με τις ώρες της πλήρους απασχόλησης, όπως αυτές ορίζονται από 
τις κείμενες διατάξεις. Για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011 και 2011-2012 οι ώρες απασχόλησης ήταν έξι (6), ενώ για τα ακαδημαϊκά έτη 2012-2013 και 2013-2014 οι ώρες απασχόλησηςήταν οκτώ (8). 
 
Στη στήλη αριθμός ΕΕΔΙΠ/ΕΔΙΠ δεν συμπεριλαμβάνονται τα ΕΕΔΙΠ ξένων γλωσσών του Ιδρύματος.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.2. Προσωπικό των Τμημάτων (ανά Σχολή και Τμήμα) 

 
2012-2013  Διδακτικό Προσωπικό Λοιπό Διδακτικό Προσωπικό  

Σχολή Τμήμα Συνολικός 
αριθμός 
μελών 
ΔΕΠ/ΕΠ 

Αριθμός 
Καθηγητών 

Αριθμός 
Αναπληρωτών 
Καθηγητών 

Αριθμός 
Επίκουρων 
Καθηγητών 

Αριθμός 
Λεκτόρων ή 
Καθηγητών 
Εφαρμογών 
(ΤΕΙ) 

Αριθμός 
ΕΕΔΙΠ / 
ΕΔΙΠ 

 

Αριθμός 
συμβασιούχων 
ΠΔ 407 (Αριθμός 
φυσικών 
προσώπων) 

Αριθμός 
συμβάσεων 
ΠΔ 407 

Αντιστοιχία του 
προηγούμενου 
αριθμού σε 
θέσεις πλήρους 
απασχόλησης ** 

Σχέση αριθμού 
διδασκόντων/ 
Διδασκομένων* 

Επιστημών 
Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 

ΟΔΕ 16 9 2 5 - 2 4 4 0,8 0,4% 

 ΛΧ 14 7 2 4 1 1 - 7 1,8 1,7% 

Επιστημών 
Πληροφορίας 

ΕΠ 25 (9) 13 (1) 5 (1) 6 (2) 1 (5) - - - 0 2,4% 

Κοινωνικών, 
Ανθρωπιστικών 
Επιστημών και 
Τεχνών 

ΔΕΣ 19 4 6 7 2 1 4 4 3,1 1,9% 

 ΕΚΠ 15 3 4 7 1 1 24 29 

 

5 2,6% 

 ΜΕΤ 26 5 2 11 8 3 22 44 18,5 15,6% 

Οικονομικών και 
Περιφερειακών 
Σπουδών 

ΟΕ 22 18 1 2 1 3 4 4 1,5 0,5% 

 ΒΣΑΣ 36 5 14 11 6 7 7 13 6,5 3,6% 

Στοιχεία Ιούνιος 2014 από Γραμματείες Τμημάτων- Στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 τα στοιχεία σε ( ) αναφέρονται στον αριθμό των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης 
Τεχνολογίας το οποίο συγχωνεύτηκε με το Τμήμα ΕΠ σύμφωνα με το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ». 
 
*Διδάσκοντες = Όλες οι κατηγορίες που έχουν δικαίωμα διδασκαλίας, με αναγωγή σε θέσεις πλήρους απασχόλησης (ΔΕΠ+ ΕΕΔΙΠ+ΠΔ 407). Διδασκόμενοι = Το σύνολο των φοιτητών που οφείλουν να 
παρακολουθούν την εκπαιδευτική διαδικασία (σύνολο εγγεγραμμένων).  
** Η αντιστοιχία του αριθμού συμβάσεων ΠΔ 407 σε θέσεις πλήρους απασχόλησης προκύπτει από το πηλίκο του αθροίσματος των ωρών διδασκαλίας με τις ώρες της πλήρους απασχόλησης, όπως αυτές ορίζονται από 
τις κείμενες διατάξεις. Για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011 και 2011-2012 οι ώρες απασχόλησης ήταν έξι (6), ενώ για τα ακαδημαϊκά έτη 2012-2013 και 2013-2014 οι ώρες απασχόλησης ήταν οκτώ (8). 
- Στη στήλη αριθμός ΕΕΔΙΠ/ΕΔΙΠ δεν συμπεριλαμβάνονται τα ΕΕΔΙΠ ξένων γλωσσών του Ιδρύματος.  
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 ΠΙΝΑΚΑΣ IV.2. Προσωπικό των Τμημάτων (ανά Σχολή και Τμήμα)  

 
2011-2012  Διδακτικό Προσωπικό Λοιπό Διδακτικό Προσωπικό  

Σχολή Τμήμα Συνολικός 
αριθμός 
μελών 
ΔΕΠ/ΕΠ 

Αριθμός 
Καθηγητών 

Αριθμός 
Αναπληρωτών 
Καθηγητών 

Αριθμός 
Επίκουρων 
Καθηγητών 

Αριθμός 
Λεκτόρων ή 
Καθηγητών 
Εφαρμογών 
(ΤΕΙ) 

Αριθμός 
ΕΕΔΙΠ / 
ΕΔΙΠ 

 

Αριθμός 
συμβασιούχων 
ΠΔ 407 (Αριθμός 
φυσικών 
προσώπων) 

Αριθμός 
συμβάσεων 
ΠΔ 407 

Αντιστοιχία του 
προηγούμενου 
αριθμού σε 
θέσεις πλήρους 
απασχόλησης ** 

Σχέση αριθμού 
διδασκόντων/ 
Διδασκομένων* 

Επιστημών 
Διοίκησης 
Επιχειρήσεων  

ΟΔΕ 16 9 3 4  2 3 3 0,8 0,4% 

 ΛΧ 13 7 2 4 - 1 - 7 2,9 1,7% 

Επιστημών 
Πληροφορίας  

ΕΠ 29 16 3 8 2 - - - 0 2,8% 

Κοινωνικών, 
Ανθρωπιστικών 
Επιστημών και 
Τεχνών  

ΔΕΣ 

 

18 3 4 9 2 1 5 5 2,8 1,9% 

 ΕΚΠ 15 3 4 7 1 1 

 

17 19 

 

3 2,3% 

 ΜΕΤ 25 4 1 12 8 3 26 52 26 19,0% 

Οικονομικών και 
Περιφερειακών 
Σπουδών 

ΟΕ 24 14 5 3 2 3 3 3 1 0,5% 

 ΒΣΑΣ 20 3 10 4 3 5 8 15 7,5 6,8% 

Στοιχεία  Ιούνιος 2014 από Γραμματείες Τμημάτων 
 
*Διδάσκοντες = Όλες οι κατηγορίες που έχουν δικαίωμα διδασκαλίας, με αναγωγή σε θέσεις πλήρους απασχόλησης (ΔΕΠ+ ΕΕΔΙΠ+ΠΔ 407). Διδασκόμενοι = Το σύνολο των φοιτητών που οφείλουν να 
παρακολουθούν την εκπαιδευτική διαδικασία (σύνολο εγγεγραμμένων).  
** Η αντιστοιχία του αριθμού συμβάσεων ΠΔ 407 σε θέσεις πλήρους απασχόλησης προκύπτει από το πηλίκο του αθροίσματος των ωρών διδασκαλίας με τις ώρες της πλήρους απασχόλησης, όπως αυτές ορίζονται από 
τις κείμενες διατάξεις. Για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011 και 2011-2012 οι ώρες απασχόλησης ήταν έξι (6), ενώ για τα ακαδημαϊκά έτη 2012-2013 και 2013-2014 οι ώρες απασχόλησης ήταν οκτώ (8). 
- Στη στήλη αριθμός ΕΕΔΙΠ/ΕΔΙΠ δεν συμπεριλαμβάνονται τα ΕΕΔΙΠ ξένων γλωσσών του Ιδρύματος.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.2. Προσωπικό των Τμημάτων (ανά Σχολή και Τμήμα)  
 

2010-2011  Διδακτικό Προσωπικό Λοιπό Διδακτικό Προσωπικό  

Σχολή Τμήμα Συνολικός 
αριθμός 
μελών 
ΔΕΠ/ΟΠ 

Αριθμός 
Καθηγητών 

Αριθμός 
Αναπληρωτών 
Καθηγητών 

Αριθμός 
Επίκουρων 
Καθηγητών 

Αριθμός 
Λεκτόρων ή 
Καθηγητών 
Εφαρμογών 
(ΤΕΙ) 

Αριθμός 
ΕΕΔΙΠ / 
ΔΕΙ 

 

Αριθμός 
συμβασιούχων 
ΠΔ 407 (Αριθμός 
φυσικών 
προσώπων) 

Αριθμός 
συμβάσεων 
ΠΔ 407 

Αντιστοιχία του 
προηγούμενου 
αριθμού σε 
θέσεις πλήρους 
απασχόλησης ** 

Σχέση αριθμού 
διδασκόντων/ 
Διδασκομένων* 

Επιστημών 
Διοίκησης 
Επιχειρήσεων  

ΟΔΕ 19 9 4 6  2 5 5 1 0,5% 

 ΛΧ 13 4 4 3 2 2 - 12 2,4 1,8% 

Επιστημών 
Πληροφορίας  

ΟΠ 31 15 6 8 2 - - - 1,6 3,6% 

Κοινωνικών, 
Ανθρωπιστικών 
Επιστημών και 
Τεχνών  

ΔΕΣ 

 

18 3 4 9 2 1 5 5 2,5 1,9% 

 ΕΚΠ 16 3 5 7 1 1 19 22 

 

4 2,7% 

 

 ΜΕΤ 24 3 2 11 8 3 47 94 58,7 33,0% 

Οικονομικών και 
Περιφερειακών 
Σπουδών 

ΟΕ 25 15 5 3 2 3 5 5 1,7 0,6% 

 ΣΑΣ 21 2 12 4 3 5 9 17 13,3 8,0% 

Στοιχεία- Ιούνιος 2014 από Γραμματείες Τμημάτων 
 
*Διδάσκοντες = Όλες οι κατηγορίες που έχουν δικαίωμα διδασκαλίας, με αναγωγή σε θέσεις πλήρους απασχόλησης (ΔΕΠ+ ΦΕΙΔΙΠΠΕ 407). Διδασκόμενοι = Το σύνολο των φοιτητών που οφείλουν να 
παρακολουθούν την εκπαιδευτική διαδικασία (σύνολο εγγεγραμμένων).  
** Η αντιστοιχία του αριθμού συμβάσεων ΠΔ 407 σε θέσεις πλήρους απασχόλησης προκύπτει από το πηλίκο του αθροίσματος των ωρών διδασκαλίας με τις ώρες της πλήρους απασχόλησης, όπως αυτές ορίζονται από 
τις κείμενες διατάξεις. Για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011 και 2011-2012 οι ώρες απασχόλησης ήταν έξι (6), ενώ για τα ακαδημαϊκά έτη 2012-2013 και 2013-2014 οι ώρες απασχόλησης ήταν οκτώ (8). 
 
Στη στήλη αριθμός ΕΕΔΙΠ/ΔΕΙ δεν συμπεριλαμβάνονται τα ΕΕΔΙΠ ξένων γλωσσών του Ιδρύματος.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.3. Φοιτητές (ανά Πρόγραμμα Σπουδών)  

Προγράμματα Προπτυχιακών & 
Μεταπτυχιακών Σπουδών  
(για όλο το Ίδρυμα) 

Αριθμός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία Συνολικός 
αριθμός 
εγγεγραμμέ
νων2 
φοιτητών 
σε όλα τα 
έτη  

Αριθμός 
αποφοιτη-
σάντων3 

Μέσος 
βαθμός 
πτυχίου4 

Κατανομή βαθμολογίας πτυχίου 
κατά τα 2 τελευταία έτη 

Ποσοστό 
φοιτητών επί 
των 
εισαγομένων 
που ΔΕΝ 
ολοκλήρωσαν 
τις σπουδές 
τους σε Ν+2 
χρόνια5 

Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 Συνλ. Αριθ.. 
νεοεισαχθέν
των 

Με 
εισαγωγικές 
εξετάσεις 

Από 
μετεγγρα
φές 

Με 
κατατακτή
ριες 
εξετάσεις 

Άλλες 
κατηγορίες1 

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

ΟΕ Οικονομικών Επιστημών 361 270 47 4 40 5.938 241 6,58 80 301 109 8 46,39% 
 Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά 

Συστήματα 
30 0 0 0 30 101 20 7,89 0 3 26 14 13,04% 

 Δ.Π.Μ.Σ.στην Οικονομική 
Επιστήμη 

23 0 0 0 23 76 23 7,21 0 16 20 3 15,38% 

ΟΔΕ Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 

413 302 52 1 58 5.178 286 6,78 46 292 192 10 44,69% 

 Μάρκετινγκ και Διοίκησης 
Λειτουργιών 

404 0 0 0 404 404 66 6,76 6 71 52 3 39,13% 

 Δ.Π.Μ.Σ.στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων 

106 0 0 0 106 397 100 8,02 1 11 167 40 12,63% 

ΕΠ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 245 194 24 1 26 1.318 161 6,81 17 171 89 8 51,85% 
 Διοίκησης Τεχνολογίας 373 0 0 0 373 377 51 6,34 26 45 14 0 54,29% 
 Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη 

Πληροφορική 
35 0 0 0 35 191 79 8,22 0 10 94 58 4,71% 

ΔΕΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 212 174 13 8 17 1.316 161 7,10 4 126 136 10 43,85% 
 Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Σπουδές 33 0 0 0 33 104 27 8,01 0 5 44 13 37,93% 
 Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές 

Νεολαίας 
14 0 0 0 14         

ΛΧ Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής 

185 159 1 5 20 1.190 176 6,78 36 160 120 8 30,38% 

 Π.Μ.Σ. στη Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική 

33 0 0 0 33 53 16 8,08 0 2 18 10 0,00% 

 Π.Μ.Σ. στη Στρατηγική Διοικητική 
Λογιστική και Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση για Στελέχη 
Επιχειρήσεων 

47 0 0 0 47 112 19 7,68 0 7 36 5 22,22% 

 Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη 
Λογιστική και Ελεγκτική 

87 0 0 0 87 257 70 7,10 7 34 105 3 12,82% 

ΕΚΠ Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 202 139 24 14 25 1.015 169 7,26 1 99 191 18 8,72% 
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Στοιχεία  31-8-2014   από ΚΥΔ 
1 Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες συμπεριλαμβανομένων και των φοιτητών ERASMUS. 
2 Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων (κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους) = Σύνολο ενεργών, ανακηρυχθέντων ή σε διακοπή σπουδών καθώς και όσοι ορκίσθηκαν ή διεγράφησαν εντός του ακαδημαϊκού έτους. 
Εξαιρούνται οι φοιτητές ERASMUS. 
3 Αποφοιτήσαντες = Όσοι έχουν περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους για την απόκτηση πτυχίου και έχουν ορκισθεί. Εξαιρούνται οι φοιτητές ERASMUS. 
4 Μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοιτησάντων (βλ. 3). 
5 Λόγος ενεργών ή διαγραφέντων ή σε διακοπή σπουδών με έτος σπουδών Ν+2 κατά το έτος αναφοράς, προς τους εισαχθέντες κατά το έτος αναφοράς-Ν-2, περιλαμβανομένων όσων εισήχθησαν νωρίτερα αλλά 
συμπληρώνουν το έτος Ν+2 κατά το έτος αναφοράς, λόγω προγενέστερης διακοπής σπουδών. Ν: ελάχιστος χρόνος για τη λήψη πτυχίου. 
6 Ως Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών εννοούμε το πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει αυτοδύναμο πτυχίο/δίπλωμα. 
7 Στα τμήματα Οικονομικών Επιστημών (ΟΕ), Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ), Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΟΠ), Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) και Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 
(ΛΧ) υπάρχουν πτυχιούχοι και λιμνάζοντες φοιτητές εκτός του μηχανογραφημένου πληροφοριακού συστήματος. Οι λιμνάζοντες έχουν προστεθεί στους εγγεγραμμένους. Για το τμήμα ΟΕ ο αριθμός αυτός έχει 
υπολογιστεί κατά προσέγγιση. 
8 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας του τμήματος ΔΕΣ δεν χρησιμοποιεί το μηχανογραφημένο πληροφοριακό σύστημα. 

Πολιτικής 
 Π.Μ.Σ. στη Συνεχιζόμενη 

Εκπαίδευση & στην Ειδική Αγωγή 
21 0 0 0 21 117 37 8,98 0 0 12 49 0,00% 

ΒΣΑΣ Βαλκανικών, Σλαβικών και 
Ανατολικών Σπουδών 

198 180 1 5 12 765 63 6,91 5 56 62 7 61,36% 

 Βαλκανικών Σπουδών 668 0 0 0 0 668 113 6,87 17 99 55 7 37,43% 
 Π.Μ.Σ. στις Πολιτικές και 

Οικονομικές Σπουδές Σύγχρονης 
Α. και ΝΑ. Ευρώπης 

28 0 0 0 28 74 29 7,80 1 10 38 10 18,18% 

 Σπουδές στις Γλώσσες και τον 
Πολιτισμό των Χωρών της ΝΑ. 
Ευρώπης 

103 0 0 0 103 103 13 9,20 0 0 3 33 54,05% 

 Π.Μ.Σ. στην Οικονομική και 
Πολιτική Διακυβέρνηση στη ΝΑ. 
Ευρώπη 

36 0 0 0 36 36 1 9,00 0 2 5 2 0,00% 

ΜΕΤ Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 81 64 0 7 10 397 42 8,48 0 0 48 48 32,84% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.3. Φοιτητές (ανά Πρόγραμμα Σπουδών)  
 
Προγράμματα Προπτυχιακών & 
Μεταπτυχιακών Σπουδών  
(για όλο το Ίδρυμα) 

Αριθμός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία Συνολικός 
αριθμός 
εγγεγραμμέν
ων2 
φοιτητών σε 
όλα τα έτη  

Αριθμός 
αποφοιτη-
σάντων3 

Μέσος 
βαθμός 
πτυχίου4 

Κατανομή βαθμολογίας πτυχίου 
κατά τα 2 τελευταία έτη 

Ποσοστό 
φοιτητών επί 
των 
εισαγομένων 
που ΔΕΝ 
ολοκλήρωσαν 
τις σπουδές 
τους σε Ν+2 
χρόνια5 

Ακαδημαϊκό Έτος 2012-13 Συνολ. 
Αριθ.. 
νεοεισαχθέν
των 

Με 
εισαγωγικές 
εξετάσεις 

Από 
μετεγγρα
φές 

Με 
κατατακτή
ριες 
εξετάσεις 

Άλλες 
κατηγορίες1 

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

ΟΕ Οικονομικών Επιστημών 265 230 0 4 31 5.864 257 6,63 79 262 92 7 52,65% 
 Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά 

Συστήματα 
14 0 0 0 14 97 23 8,46 0 1 25 26 9,09% 

 Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική 
Επιστήμη 

19 0 0 0 19 76 16 7,23 0 18 16 2 37,50% 

ΟΔΕ Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 

284 238 0 3 43 5.047 255 6,90 33 259 158 16 53,78% 

 Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων 

111 0 0 0 111 430 119 7,85 1 11 196 36 18,75% 

ΟΠ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 137 124 0 3 10 1.212 124 6,90 8 138 86 12 57,65% 
 Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη 

Πληροφορική 
48 0 0 0 48 247 83 8,30 0 8 88 46 4,11% 

ΔΕΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών 

162 136 0 8 18 1.231 115 7,20 1 74 106 8 60,11% 

 Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Σπουδές 31 0 0 0 31 106 35 7,76 0 9 50 13 38,10% 
 Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές 

Νεολαίας 
14 0 0 0 14         

ΛΧ Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής 

151 129 0 1 21 1.163 148 6,85 21 118 94 12 40,12% 

 Π.Μ.Σ .στη Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική 

18 0 0 0 18 34 14 8,31 0 3 35 10 12,50% 

 Π.Μ.Σ. στη Στρατηγική 
Διοικητική Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική Διοίκηση για 
Στελέχη Επιχειρήσεων 

25 0 0 0 25 94 29 7,43 0 13 57 4 0,00% 

 Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη 
Λογιστική και Ελεγκτική 

79 0 0 0 79 249 79 7,46 3 33 102 7 17,24% 

ΕΚΠ Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής 

138 108 0 9 21 961 140 7,45 1 67 157 19 19,14% 

 Π.Μ.Σ. στη Συνεχιζόμενη 40 0 0 0 40 120 24 8,87 0 0 10 43 4,00% 
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Προγράμματα Προπτυχιακών & 
Μεταπτυχιακών Σπουδών  
(για όλο το Ίδρυμα) 

Αριθμός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία Συνολικός 
αριθμός 
εγγεγραμμέν
ων2 
φοιτητών σε 
όλα τα έτη  

Αριθμός 
αποφοιτη-
σάντων3 

Μέσος 
βαθμός 
πτυχίου4 

Κατανομή βαθμολογίας πτυχίου 
κατά τα 2 τελευταία έτη 

Ποσοστό 
φοιτητών επί 
των 
εισαγομένων 
που ΔΕΝ 
ολοκλήρωσαν 
τις σπουδές 
τους σε Ν+2 
χρόνια5 

Ακαδημαϊκό Έτος 2012-13 Συνολ. 
Αριθ.. 
νεοεισαχθέν
των 

Με 
εισαγωγικές 
εξετάσεις 

Από 
μετεγγρα
φές 

Με 
κατατακτή
ριες 
εξετάσεις 

Άλλες 
κατηγορίες1 

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

Εκπαίδευση & στην Ειδική Αγωγή 
BΣΑΣ Βαλκανικών, Σλαβικών και 

Ανατολικών Σπουδών 
108 84 0 6 18 661 67 7,33 4 46 56 9 53,92% 

 Π.Μ.Σ. στις Πολιτικές και 
Οικονομικές Σπουδές Σύγχρονης 
Α. και Ν.Α. Ευρώπης 

37 0 0 0 37 78 30 7,85 0 8 33 8 3,33% 

ΜΕΤ Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 51 42 0 4 5 371 54 8,49 0 0 52 51 48,28% 
ΔΤ Διοίκησης Τεχνολογίας 76 72 0 2 2 422 34 6,55 18 25 19 0 70,42% 
ΜΔΛ Μάρκετινγκ και Διοίκησης 

Λειτουργιών 
82 79 0 1 2 479 66 7,09 3 42 40 5 45,54% 

Στοιχεία  31-8-2014   από ΚΥΔ 

 
1 Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες συμπεριλαμβανομένων και των φοιτητών ERASMUS. 
2 Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων (κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους) = Σύνολο ενεργών, ανακηρυχθέντων ή σε διακοπή σπουδών καθώς και όσοι ορκίσθηκαν ή διεγράφησαν εντός 
του ακαδημαϊκού έτους. Εξαιρούνται οι φοιτητές ERASMUS. 
3 Αποφοιτήσαντες = Όσοι έχουν περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους για την απόκτηση πτυχίου και έχουν ορκισθεί. Εξαιρούνται οι φοιτητές ERASMUS. 
4 Μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοιτησάντων (βλ. 3). 
5 Λόγος ενεργών ή διαγραφέντων ή σε διακοπή σπουδών με έτος σπουδών Ν+2 κατά το έτος αναφοράς, προς τους εισαχθέντες κατά το έτος αναφοράς-Ν-2, περιλαμβανομένων όσων 
εισήχθησαν νωρίτερα αλλά συμπληρώνουν το έτος Ν+2 κατά το έτος αναφοράς, λόγω προγενέστερης διακοπής σπουδών. Ν: ελάχιστος χρόνος για τη λήψη πτυχίου. 
6 Ως Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών εννοούμε το πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει αυτοδύναμο πτυχίο/δίπλωμα. 
7 Στα τμήματα Οικονομικών Επιστημών (ΟΕ), Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ), Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΕΠ), Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) και Λογιστικής & 
Χρηματοοικονομικής (ΛΧ) υπάρχουν πτυχιούχοι και λιμνάζοντες φοιτητές εκτός του μηχανογραφημένου πληροφοριακού συστήματος. Οι λιμνάζοντες έχουν προστεθεί στους εγγεγραμμένους. 
Για το τμήμα ΟΕ ο αριθμός αυτός έχει υπολογιστεί κατά προσέγγιση. 
8 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας του τμήματος ΔΕΣ δεν χρησιμοποιεί το μηχανογραφημένο πληροφοριακό σύστημα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.3. Φοιτητές (ανά Πρόγραμμα Σπουδών)  
 
Προγράμματα Προπτυχιακών & 
Μεταπτυχιακών Σπουδών  
(για όλο το Ίδρυμα) 

Αριθμός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία Συνολικός 
αριθμός 
εγγεγραμμέν
ων2 
φοιτητών σε 
όλα τα έτη  

Αριθμός 
αποφοιτη-
σάντων3 

Μέσος 
βαθμός 
πτυχίου4 

Κατανομή βαθμολογίας πτυχίου 
κατά τα 2 τελευταία έτη 

Ποσοστό 
φοιτητών επί 
των 
εισαγομένων 
που ΔΕΝ 
ολοκλήρωσαν 
τις σπουδές 
τους σε Ν+2 
χρόνια5 

Ακαδημαϊκό Έτος 2011-12 Συνολ. 
Αριθ.. 
νεοεισαχθέν
των 

Με 
εισαγωγικές 
εξετάσεις 

Από 
μετεγγρα
φές 

Με 
κατατακτή
ριες 
εξετάσεις 

Άλλες 
κατηγορίε
ς1 

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

ΟΕ Οικονομικών Επιστημών 266 230 0 4 32 5.809 183 6,57 80 291 91 3 61,02% 
 Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά 

Συστήματα 
23 0 0 0 23 115 29 8,45 0 0 38 23 0,00% 

 Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική 
Επιστήμη 

27 0 0 0 27 80 20 7,20 0 14 22 1 25,93% 

ΟΔΕ Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 

298 258 0 7 33 5.007 211 6,83 26 253 137 16 57,10% 

 Δ.Π.Μ.Σ .στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων 

108 0 0 0 108 458 125 7,92 0 14 216 49 13,79% 

ΕΠ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 149 126 0 2 21 1.202 120 6,99 6 142 104 11 54,82% 
 Π.Μ.Σ.στην Εφαρμοσμένη 

Πληροφορική 
68 0 0 0 68 290 59 8,10 0 4 84 40 8,62% 

ΔΕΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 162 128 0 13 21 1.153 74 7,31 0 68 125 10 67,11% 
 Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Σπουδές 34 0 0 0 34 112 37 7,84 0 8 57 16 37,04% 
 Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές 

Νεολαίας 
20 0 0 0 20         

ΛΧ Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής 

138 116 0 1 21 1.120 97 6,99 15 119 85 13 44,78% 

 Π.Μ.Σ.στη Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική 

12 0 0 0 12 50 34 7,81 0 11 55 10 3,13% 

 Π.Μ.Σ. στη Στρατηγική Διοικητική 
Λογιστική και Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση για Στελέχη 
Επιχειρήσεων 

17 0 0 0 17 114 45 7,44 1 12 52 4 2,33% 

 Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη 
Λογιστική και Ελεγκτική 

81 0 0 0 81 236 66 7,30 1 21 40 4 13,16% 

ΕΚΠ Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής 

145 106 0 14 25 941 104 7,44 1 60 141 17 25,00% 

 Π.Μ.Σ. στη Συνεχιζόμενη 
Εκπαίδευση & στην Ειδική Αγωγή 

30 0 0 0 30 109 29 8,94 0 0 5 47 0,00% 
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Προγράμματα Προπτυχιακών & 
Μεταπτυχιακών Σπουδών  
(για όλο το Ίδρυμα) 

Αριθμός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία Συνολικός 
αριθμός 
εγγεγραμμέν
ων2 
φοιτητών σε 
όλα τα έτη  

Αριθμός 
αποφοιτη-
σάντων3 

Μέσος 
βαθμός 
πτυχίου4 

Κατανομή βαθμολογίας πτυχίου 
κατά τα 2 τελευταία έτη 

Ποσοστό 
φοιτητών επί 
των 
εισαγομένων 
που ΔΕΝ 
ολοκλήρωσαν 
τις σπουδές 
τους σε Ν+2 
χρόνια5 

Ακαδημαϊκό Έτος 2011-12 Συνολ. 
Αριθ.. 
νεοεισαχθέν
των 

Με 
εισαγωγικές 
εξετάσεις 

Από 
μετεγγρα
φές 

Με 
κατατακτή
ριες 
εξετάσεις 

Άλλες 
κατηγορίε
ς1 

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

ΒΣΑΣ Βαλκανικών, Σλαβικών και 
Ανατολικών Σπουδών 

107 76 0 9 22 628 48 7,13 2 38 46 4 70,00% 

 Π.Μ.Σ. στις Πολιτικές και 
Οικονομικές Σπουδές Σύγχρονης 
Α. και Ν.Α. Ευρώπης 

32 0 0 0 32 62 19 7,98 0 3 21 7 18,18% 

ΜΕΤ Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 57 44 0 5 8 370 49 8,37 0 0 53 36 48,08% 
ΔΤ Διοίκησης Τεχνολογίας 70 65 0 1 4 384 28 6,56 8 29 17 2 63,33% 
ΜΔΛ Μάρκετινγκ και Διοίκησης 

Λειτουργιών 
77 72 0 0 5 432 24 7,12 3 28 32 6 64,15% 

Στοιχεία  31-8-2014   από ΚΥΔ 

 
1 Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες συμπεριλαμβανομένων και των φοιτητών ERASMUS. 
2 Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων (κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους) = Σύνολο ενεργών, ανακηρυχθέντων ή σε διακοπή σπουδών καθώς και όσοι ορκίσθηκαν ή διεγράφησαν εντός 
του ακαδημαϊκού έτους. Εξαιρούνται οι φοιτητές ERASMUS. 
3 Αποφοιτήσαντες = Όσοι έχουν περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους για την απόκτηση πτυχίου και έχουν ορκισθεί. Εξαιρούνται οι φοιτητές ERASMUS. 
4 Μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοιτησάντων (βλ. 3). 
5 Λόγος ενεργών ή διαγραφέντων ή σε διακοπή σπουδών με έτος σπουδών Ν+2 κατά το έτος αναφοράς, προς τους εισαχθέντες κατά το έτος αναφοράς-Ν-2, περιλαμβανομένων όσων 
εισήχθησαν νωρίτερα αλλά συμπληρώνουν το έτος Ν+2 κατά το έτος αναφοράς, λόγω προγενέστερης διακοπής σπουδών. Ν: ελάχιστος χρόνος για τη λήψη πτυχίου. 
6 Ως Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών εννοούμε το πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει αυτοδύναμο πτυχίο/δίπλωμα. 
7 Στα τμήματα Οικονομικών Επιστημών (ΟΕ), Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ), Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΕΠ), Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) και Λογιστικής & 
Χρηματοοικονομικής (ΛΧ) υπάρχουν πτυχιούχοι και λιμνάζοντες φοιτητές εκτός του μηχανογραφημένου πληροφοριακού συστήματος. Οι λιμνάζοντες έχουν προστεθεί στους εγγεγραμμένους. 
Για το τμήμα ΟΕ ο αριθμός αυτός έχει υπολογιστεί κατά προσέγγιση. 
8 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας του τμήματος ΔΕΣ δεν χρησιμοποιεί το μηχανογραφημένο πληροφοριακό σύστημα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.3. Φοιτητές (ανά Πρόγραμμα Σπουδών)  

 
Προγράμματα Προπτυχιακών & 
Μεταπτυχιακών Σπουδών  
(για όλο το Ίδρυμα) 

Αριθμός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία Συνολικός 
αριθμός 
εγγεγραμμέν
ων2 
φοιτητών σε 
όλα τα έτη  

Αριθμός 
αποφοιτη-
σάντων3 

Μέσος 
βαθμός 
πτυχίου4 

Κατανομή βαθμολογίας πτυχίου 
κατά τα 2 τελευταία έτη 

Ποσοστό 
φοιτητών επί 
των 
εισαγομένων 
που ΔΕΝ 
ολοκλήρωσαν 
τις σπουδές 
τους σε Ν+2 
χρόνια5 

Ακαδημαϊκό Έτος 2010-11 Συνολ. 
Αριθ.. 
νεοεισαχθέν
των 

Με 
εισαγωγικές 
εξετάσεις 

Από 
μετεγγρα
φές 

Με 
κατατακτή
ριες 
εξετάσεις 

Άλλες 
κατηγορίες1 

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

ΟΕ Οικονομικών Επιστημών 294 206 43 6 39 5.861 282 6,54 92 312 97 1 45,54% 
 Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά 

Συστήματα 
30 0 0 0 30 127 32 8,13 0 0 51 18 10,71% 

 Δ.Π.Μ.Σ.στην Οικονομική 
Επιστήμη 

22 0 0 0 22 72 17 7,26 0 11 22 2 31,82% 

ΟΔΕ Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 

345 218 75 4 48 4.975 221 6,90 28 214 160 9 49,68% 

 Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων 

118 0 0 0 118 507 154 7,97 0 10 202 66 10,17% 

ΕΠ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 171 101 50 0 20 1.213 143 6,99 5 140 104 7 51,04% 
 Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη 

Πληροφορική 
74 0 0 0 74 292 69 8,34 0 6 83 37 3,08% 

ΔΕΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 183 114 33 8 28 1.141 129 7,30 0 89 162 10 38,82% 
 Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Σπουδές 34 0 0 0 34 122 44 8,00 0 3 46 18 27,27% 
 Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές 

Νεολαίας 
0 0 0 0 0         

ΛΧ Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής 

161 118 11 7 25 1.138 135 6,91 18 130 97 8 43,16% 

 Π.Μ.Σ. στη Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική 

33 0 0 0 33 80 42 7,74 1 10 56 13 4,55% 

 Π.Μ.Σ. στη Στρατηγική Διοικητική 
Λογιστική και Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση για Στελέχη 
Επιχειρήσεων 

37 0 0 0 37 125 24 7,43 1 4 17 2 0,00% 

 Π.Μ.Σ. την Εφαρμοσμένη 
Λογιστική και Ελεγκτική 

80 0 0 0 80 157        

ΕΚΠ Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής 

207 78 105 8 16 919 115 7,37 0 62 124 16 18,40% 

 Π.Μ.Σ.στη Συνεχιζόμενη 26 0 0 0 26 102 23 9,02 0 1 6 46 0,00% 
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Προγράμματα Προπτυχιακών & 
Μεταπτυχιακών Σπουδών  
(για όλο το Ίδρυμα) 

Αριθμός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία Συνολικός 
αριθμός 
εγγεγραμμέν
ων2 
φοιτητών σε 
όλα τα έτη  

Αριθμός 
αποφοιτη-
σάντων3 

Μέσος 
βαθμός 
πτυχίου4 

Κατανομή βαθμολογίας πτυχίου 
κατά τα 2 τελευταία έτη 

Ποσοστό 
φοιτητών επί 
των 
εισαγομένων 
που ΔΕΝ 
ολοκλήρωσαν 
τις σπουδές 
τους σε Ν+2 
χρόνια5 

Ακαδημαϊκό Έτος 2010-11 Συνολ. 
Αριθ.. 
νεοεισαχθέν
των 

Με 
εισαγωγικές 
εξετάσεις 

Από 
μετεγγρα
φές 

Με 
κατατακτή
ριες 
εξετάσεις 

Άλλες 
κατηγορίες1 

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

Εκπαίδευση & στην Ειδική Αγωγή 
ΒΣΑΣ Βαλκανικών, Σλαβικών και 

Ανατολικών Σπουδών 
96 67 4 5 20 575 42 7,13 1 53 40 2 65,38% 

 Π.Μ.Σ. στις Πολιτικές και 
Οικονομικές Σπουδές Σύγχρονης 
Α. και Ν.Α. Ευρώπης 

25 0 0 0 25 44 12 7,86 0 3 18 5 7,14% 

ΜΕΤ Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 50 39 0 4 7 355 40 8,31 0 0 46 28 50,00% 
ΔΤ Διοίκησης Τεχνολογίας 64 60 0 2 2 352 28 6,83 6 40 18 2 56,14% 
ΜΔΛ Μάρκετινγκ και Διοίκησης 

Λειτουργιών 
74 65 0 0 9 413 45 7,32 1 31 43 9 38,89% 

Στοιχεία  31-8-2014   από ΚΥΔ 

 
1 Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες συμπεριλαμβανομένων και των φοιτητών ERASMUS. 
2 Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων (κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους) = Σύνολο ενεργών, ανακηρυχθέντων ή σε διακοπή σπουδών καθώς και όσοι ορκίσθηκαν ή διεγράφησαν εντός 
του ακαδημαϊκού έτους. Εξαιρούνται οι φοιτητές ERASMUS. 
3 Αποφοιτήσαντες = Όσοι έχουν περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους για την απόκτηση πτυχίου και έχουν ορκισθεί. Εξαιρούνται οι φοιτητές ERASMUS. 
4 Μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοιτησάντων (βλ. 3). 
5 Λόγος ενεργών ή διαγραφέντων ή σε διακοπή σπουδών με έτος σπουδών Ν+2 κατά το έτος αναφοράς, προς τους εισαχθέντες κατά το έτος αναφοράς-Ν-2, περιλαμβανομένων όσων 
εισήχθησαν νωρίτερα αλλά συμπληρώνουν το έτος Ν+2 κατά το έτος αναφοράς, λόγω προγενέστερης διακοπής σπουδών. Ν: ελάχιστος χρόνος για τη λήψη πτυχίου. 
6 Ως Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών εννοούμε το πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει αυτοδύναμο πτυχίο/δίπλωμα. 
7 Στα τμήματα Οικονομικών Επιστημών (ΟΕ), Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ), Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΕΠ), Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) και Λογιστικής & 
Χρηματοοικονομικής (ΛΧ) υπάρχουν πτυχιούχοι και λιμνάζοντες φοιτητές εκτός του μηχανογραφημένου πληροφοριακού συστήματος. Οι λιμνάζοντες έχουν προστεθεί στους εγγεγραμμένους. 
Για το τμήμα ΟΕ ο αριθμός αυτός έχει υπολογιστεί κατά προσέγγιση. 
8 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας του τμήματος ΔΕΣ δεν χρησιμοποιεί το μηχανογραφημένο πληροφοριακό σύστημα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.3. Φοιτητές (ανά Πρόγραμμα Σπουδών) 
 

Προγράμματα Προπτυχιακών & 
Μεταπτυχιακών Σπουδών  
(για όλο το Ίδρυμα) 

Αριθμός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία Συνολικός 
αριθμός 
εγγεγραμμέν
ων2 
φοιτητών σε 
όλα τα έτη  

Αριθμός 
αποφοιτη-
σάντων3 

Μέσος 
βαθμός 
πτυχίου4 

Κατανομή βαθμολογίας πτυχίου 
κατά τα 2 τελευταία έτη 

Ποσοστό 
φοιτητών επί 
των 
εισαγομένων 
που ΔΕΝ 
ολοκλήρωσαν 
τις σπουδές 
τους σε Ν+2 
χρόνια5 

Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10 Συνολ. 
Αριθ.. 
νεοεισαχθέν
των 

Με 
εισαγωγικές 
εξετάσεις 

Από 
μετεγγρα
φές 

Με 
κατατακτή
ριες 
εξετάσεις 

Άλλες 
κατηγορίε
ς1 

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

ΟΕ Οικονομικών Επιστημών 334 212 71 4 47 5.820 220 6,48 85 294 82 1 52,57% 
 Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά 

Συστήματα 
29 0 0 0 29 137 37 8,09 0 0 40 27 0,00% 

 Δ.Π.Μ.Σ.στην Οικονομική 
Επιστήμη 

28 0 0 0 28 78 18 7,50 0 11 12 3 25,00% 

ΟΔΕ Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 

351 219 82 19 31 4.874 190 6,90 39 259 169 4 48,38% 

 Δ.Π.Μ.Σ.στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων 

129 0 0 0 129 516 124 8,22 0 4 161 86 7,20% 

ΕΠ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 143 106 20 1 16 1.176 113 6,99 4 139 98 12 54,19% 
 Π.Μ.Σ.στην Εφαρμοσμένη 

Πληροφορική 
85 0 0 0 85 281 57 7,81 1 12 79 39 8,51% 

ΔΕΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 167 118 21 8 20 1.119 132 7,30 0 80 176 11 35,93% 
 Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Σπουδές 36 0 0 0 36 112 23 8,31 0 0 19 17 53,85% 
 Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές 

Νεολαίας 
27 0 0 0 27         

ΛΧ Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής 

154 121 5 5 23 1.115 118 6,91 16 127 121 2 34,48% 

 Π.Μ.Σ.στη Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική 

44 0 0 0 44 86 38 7,91 1 2 28 9 0,00% 

 Π.Μ.Σ.στη Στρατηγική Διοικητική 
Λογιστική και Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση για Στελέχη 
Επιχειρήσεων 

51 0 0 0 51 88        

 Π.Μ.Σ.στην Εφαρμοσμένη 
Λογιστική και Ελεγκτική 

86 1 0 0 85 86        

ΕΚΠ Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής 

207 71 107 6 23 812 87 7,46 0 42 105 12 26,42% 

 Π.Μ.Σ.στη Συνεχιζόμενη 
Εκπαίδευση & στην Ειδική Αγωγή 

32 1 0 0 31 106 30 8,89 0 1 20 75 0,00% 
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Προγράμματα Προπτυχιακών & 
Μεταπτυχιακών Σπουδών  
(για όλο το Ίδρυμα) 

Αριθμός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία Συνολικός 
αριθμός 
εγγεγραμμέν
ων2 
φοιτητών σε 
όλα τα έτη  

Αριθμός 
αποφοιτη-
σάντων3 

Μέσος 
βαθμός 
πτυχίου4 

Κατανομή βαθμολογίας πτυχίου 
κατά τα 2 τελευταία έτη 

Ποσοστό 
φοιτητών επί 
των 
εισαγομένων 
που ΔΕΝ 
ολοκλήρωσαν 
τις σπουδές 
τους σε Ν+2 
χρόνια5 

Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10 Συνολ. 
Αριθ.. 
νεοεισαχθέν
των 

Με 
εισαγωγικές 
εξετάσεις 

Από 
μετεγγρα
φές 

Με 
κατατακτή
ριες 
εξετάσεις 

Άλλες 
κατηγορίε
ς1 

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

ΒΣΑΣ Βαλκανικών, Σλαβικών και 
Ανατολικών Σπουδών 

99 68 3 7 21 552 54 6,88 2 51 34 7 52,78% 

 Π.Μ.Σ. στις Πολιτικές και 
Οικονομικές Σπουδές Σύγχρονης 
Α. και Ν.Α. Ευρώπης 

14 0 0 0 14 33 14 7,64 0 2 10 2 0,00% 

ΜΕΤ Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 50 42 0 5 3 340 34 8,39 0 0 48 39 56,82% 
ΔΤ Διοίκησης Τεχνολογίας 59 58 0 0 1 336 38 6,69 6 33 20 2 35,59% 
ΜΔΛ Μάρκετινγκ και Διοίκησης 

Λειτουργιών 
77 70 0 0 7 387 39 7,47 0 21 40 10 35,00% 

Στοιχεία  31-8-2014   από ΚΥΔ 

 
1 Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες συμπεριλαμβανομένων και των φοιτητών ERASMUS. 
2 Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων (κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους) = Σύνολο ενεργών, ανακηρυχθέντων ή σε διακοπή σπουδών καθώς και όσοι ορκίσθηκαν ή διεγράφησαν εντός 
του ακαδημαϊκού έτους. Εξαιρούνται οι φοιτητές ERASMUS. 
3 Αποφοιτήσαντες = Όσοι έχουν περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους για την απόκτηση πτυχίου και έχουν ορκισθεί. Εξαιρούνται οι φοιτητές ERASMUS. 
4 Μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοιτησάντων (βλ. 3). 
5 Λόγος ενεργών ή διαγραφέντων ή σε διακοπή σπουδών με έτος σπουδών Ν+2 κατά το έτος αναφοράς, προς τους εισαχθέντες κατά το έτος αναφοράς-Ν-2, περιλαμβανομένων όσων 
εισήχθησαν νωρίτερα αλλά συμπληρώνουν το έτος Ν+2 κατά το έτος αναφοράς, λόγω προγενέστερης διακοπής σπουδών. Ν: ελάχιστος χρόνος για τη λήψη πτυχίου. 
6 Ως Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών εννοούμε το πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει αυτοδύναμο πτυχίο/δίπλωμα. 
7 Στα τμήματα Οικονομικών Επιστημών (ΟΕ), Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ), Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΕΠ), Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) και Λογιστικής & 
Χρηματοοικονομικής (ΛΧ) υπάρχουν πτυχιούχοι και λιμνάζοντες φοιτητές εκτός του μηχανογραφημένου πληροφοριακού συστήματος. Οι λιμνάζοντες έχουν προστεθεί στους εγγεγραμμένους. 
Για το τμήμα ΟΕ ο αριθμός αυτός έχει υπολογιστεί κατά προσέγγιση. 
8 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας του τμήματος ΔΕΣ δεν χρησιμοποιεί το μηχανογραφημένο πληροφοριακό σύστημα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.4. Διδακτικό Έργο (ανά Τμήμα) 
 
 

4.1. –Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος, οι οποίες προκύπτουν από την ανάλυση των 
ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι φοιτητές με βάση σχετικά σχόλια που περιλαμβάνονται στις «Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις» των οικείων Τμημάτων.  

 
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει αναπτύξει μια σειρά δεικτών για την παρακολούθησει του διδακτικού  έργου ανά εξάμηνο σπουδών. 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του διδακτικού έργου από τα διάφορα τμήματα ως προς: α) το ποσοστό 
συμμετοχής των φοιτητών που δήλωσαν πρώτη φορά το μάθημα και συμμετείχαν στην αξιολόγηση και β) το εύρος των απαντήσεων των φοιτητών.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γενικά στα τμήματα, η αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους φοιτητές έδειξε υψηλή βαθμολογία, άνω του μέσου όρου, στις περισσότερες ερωτήσεις. Σε άλλα 
τμήματα αξιολογείται υψηλοτέρα η χρησιμότητα των επιμέρους μαθημάτων σε σχέση με το συνολικό πρόγραμμα σπουδών και σε άλλα η συνολική απόδοση του 
διδάσκοντα (μεταδοτικότητα, συνέπεια, οργανωτικότητα). Η αξιολόγηση του διδακτικού υλικού κυμαίνεται από μέτρια μέχρι υψηλή στα διάφορα τμήματα ανάλογα με 
το περιεχόμενο του μαθήματος και την ύπαρξη η/και ποιότητα των διαθέσιμων συγγραμμάτων και σημειώσεων. 

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

 
 α) Μέθοδοι διδασκαλίας  
Οι μέθοδοι διδασκαλίας ποικίλουν σε ευρεία κλίμακα ανάλογα με το περιεχόμενο και τις ιδιαιτερότητες του αντικείμενου του κάθε τμήματος. Ενδεικτικά αναφέρονται 
οι αγώνες λογομαχίας στο τμήμα ΔΕΣ, οι βιωματικές προσεγγίσεις μάθησης, προβολή ταινιών στο ΕΚΠ και περιπτώσεις διερευνήσεων (case studies) στην ΟΔΕ. 
Γενικά, υλοποιείται συστηματική προσπάθεια σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη με προγράμματα πρακτικής άσκησης και ενεργό συμμετοχή των φοιτητών σε 
ερευνητικά προγράμματα ή διαδικασίες, όπως επίσης και προγραμματισμένες ομιλίες εξειδικευμένων επαγγελματιών και επισκέψεις σε επιχειρήσεις, εξοικείωση 
φοιτητών με εργαλεία έρευνας στις επιχειρησιακές σπουδές και εφαρμογές που αφορούν την πρακτική των επιχειρήσεων.  
 
 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 
ΕΑΡ 2013-14 38,45 - 10,66 4,58 - 3,82 
ΧΕΙΜ 2013-14 53,45 - 24,96 4,55 - 3,90 
ΕΑΡ 2012-13 37,35 - 11,01 4,77 - 3,69 
ΧΕΙΜ 2012-13 37,00 - 17,63 4,62 - 3,71 
ΕΑΡ 2011-12 30,88 - 19,39 4,38 - 3,79 
ΧΕΙΜ 2011-12 54,72 - 20,98 4,60 - 3,87 
ΕΑΡ 2010-11 29,60 - 16,69 4,50 - 3,68 
ΧΕΙΜ 2010-11 46,96 - 22,75 4,46 - 3,70 
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β) Χρήση νέων τεχνολογιών 
Η χρήση νέων τεχνολογιών μπορεί να χαρακτηριστεί μέτρια προς υψηλή (δεδομένης της χαμηλής χρηματοδότησης) αλλά ευρέως χρησιμοποιούμενη από το σύνολο 
των διδασκόντων του ιδρύματος. Συγκεκριμένα, γίνεται χρήση των παρακάτω: 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας compus για περιγραφή μαθησιακών στόχων των μαθημάτων, υποστηρικτικού υλικού διδασκαλίας, σημειώσεων και ανακοινώσεων 
στους φοιτητές,  
του student web/ class web για ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξεταστικής περιόδου,  
διεθνών βάσεων δεδομένων και εξειδικευμένου λογισμικού (χρήση πρόσφατων εκδόσεων) 
κοινωνικών δικτύων και blogs για τη διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων  
 
γ) Βοηθήματα, συγγράμματα  
Τα συγγράμματα επιλέγονται από τη ηλεκτρονική βάση "Ευδοξος". Προσφέρονται επιπλέον σημειώσεις/ασκήσεις μέσω της πλατφόρμας compus. Παρέχεται η 
δυνατότητα επιλογής από δυο τουλάχιστον επιλεγόμενα συγγράμματα που προτείνει ο διδάσκων σε κάθε μάθημα.  
 
4.3.Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές. 
Υπάρχουν συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα και ΑΕΙ της Ελλάδος και του εξωτερικού και με τοπικούς κοινωνικούς φορείς ανάλογα με το αντικείμενο που 
θεραπεύει το κάθε τμήμα.  
Λειτουργούν έδρες UNESCO και Jean Monnet. Επίσης, λειτουργεί Εργαστήριο Διεθνών Σπουδών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης στα πλαίσια του οποίου 
συντονίζονται Παρατηρητήριο Μέσης Ανατολής, Πολιτικού και Κοινωνικού Ριζοσπαστισμού, Μελέτης της Σκιώδους Οικονομίας.  
Γίνεται συστηματική προσπάθεια εξοικείωσης των φοιτητών (προ- και μετα-πτυχιακών) στην ερευνητική διαδικασία μέσα από συμμετοχή τους σε ερευνητικά 
προγράμματα (ΘΑΛΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣΙΙΙ, ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΠΑΝΟΠΤΗΣ, κ.α.) 
Επίσης, γίνονται προσπάθειες διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, όπως για παράδειγμα τα παρακάτω: 
ίδρυση Λαϊκού Πανεπιστήμιου σε συνεργασία με το Δήμο Θερμαϊκού το 2010. Το ΠΑΜΑΚ διατηρεί την επιστημονική εποπτεία της προσπάθειας αυτής.  
εισηγήσεις μελών ΔΕΠ σε εργαστήρια ανοικτά στο ευρύ κοινό, Technology Forum, Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα ΕΛ/ΛΑΚ 
μέσω της ιστοσελίδας του Εργαστήριου Διεθνών Σπουδών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και των Παρατηρητηρίων του.  
Άλλες καινοτομίες και καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στο ίδρυμα είναι: 
1. Δημιουργία συλλόγου αποφοίτων 
2.Μαθήματα επιλογής στην Αγγλική ανοικτά σε όλους τους φοιτητές αλλά και για την προσέλκυση φοιτητών εξωτερικού μέσω του προγράμματος Erasmus 
3. Ανάπτυξη ανοικτού εκπαιδευτικού υλικού και δημιουργία βάσης δεδομένων ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων - OpenCourses (έργο στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ) 
 

Ακολουθεί η περιγραφή και ανάλυση του διδακτικού έργου ανά τμήμα του πανεπιστήμιου.  
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Α. Διδακτικό έργο: Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ)  
 

4.1.  ΟΔΕ – Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος, οι οποίες προκύπτουν από την ανάλυση των 
ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι φοιτητές με βάση σχετικά σχόλια που περιλαμβάνονται στις «Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις» των οικείων Τμημάτων.  

 
α) Μέθοδος διδασκαλίας  
Στα περισσότερα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του τμήματος ΟΔΕ γίνεται κατά τη διάρκεια των εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους χρήση ενός συνδυασμού 
από διαλέξεις και περιπτώσεις διερευνήσεων από την Ελληνική και Διεθνή πρακτική (case study). Η διαδικασία που ακολουθείται περιλαμβάνει κατά την έναρξη του 
εξαμήνου την ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τις διαλέξεις του μαθήματος, τη δομή του μαθήματος, τα διοικητικά θέματα των μαθημάτων (ώρες επικοινωνίας, 
στοιχεία επικοινωνίας, ώρες διδασκαλίας, τρόπος εξέτασης, περιγραφή εργασιών και τρόπος ολοκλήρωσης και βαθμολόγησής τους, διαλέξεις case studies, επισκέψεις 
ομιλητών, χρήση ηλεκτρονικών στοιχείων ενίσχυσης των μαθημάτων π.χ. πηγές από διαδίκτυο, εκπαιδευτική πλατφόρμα Compus και η οργάνωσή της). Όλα τα 
προηγούμενα στοιχεία υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης του Compus. Εκεί ο φοιτητής μπορεί να ενημερωθεί για τις 
διαλέξεις, τα βιβλία, τις ώρες επικοινωνίας, την πρόσθετη βιβλιογραφία και τις πηγές, την ύλη εξετάσεων του μαθήματος, τις ασκήσεις, το εκπαιδευτικό υλικό, τα νέα 
των επιχειρήσεων και του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύεται. Το υλικό αυτό είναι προσβάσιμο στους φοιτητές που δηλώνουν το μάθημα. Η πλειοψηφία των 
διδασκόντων καλύπτει την διδακτέα ύλη πλήρως από τα διδακτικά εγχειρίδια. Επίσης στα εργαστηριακά μαθήματα που εστιάζουν στις ποσοτικές και λογιστικές 
εφαρμογές ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί εφαρμογές που αφορούν την πρακτική των επιχειρήσεων αλλά και τα εργαλεία της έρευνας στις 
επιχειρησιακές σπουδές γενικότερα. Τα εργαστήρια διαθέτουν κατάλληλο λογισμικό εκπαίδευσης για τη διδασκαλία και εφαρμογή των ασκήσεων και της σχετικής 
θεωρίας. Επίσης κατά την διάρκεια των διαλέξεων τα μαθήματα υποστηρίζονται και από επικουρικό προσωπικό (υποψήφιους διδάκτορες και εργαστηριακούς 
τεχνικούς συνεργάτες Ε.Ε.ΔΙ.Π ). Σε αρκετά μαθήματα η παρουσία ομιλητών και εμπειρογνωμόνων καθώς και οι επισκέψεις σε επιχειρήσεις ή επισκέψεις στελεχών 
των επιχειρήσεων στην τάξη ενδυναμώνουν τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Με τον τρόπο αυτό εκπαιδεύονται μέσα από συνεπικουρήσεις οι νέοι επιστήμονες 
(υποψήφιοι διδάκτορες) και αναπτύσσουν τις ικανότητές τους στη διδασκαλία και στη μεταδοτικότητα των γνώσεων τους. Παράλληλα, τα μέλη ΔΕΠ δίνουν τη 
δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους φοιτητές να μπορούν μέσα από την αναγνώριση κοινών μαθημάτων (πανεπιστημιακές συμπράξεις Erasmus Mundus) να 
παρακολουθούν στο εξωτερικό αντίστοιχα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του τμήματος. Επίσης, το τμήμα διαθέτει μαθήματα στην Αγγλική που απευθύνονται 
σε Αλλοδαπούς αλλά και σε Ημεδαπούς φοιτητές.  
 
(β) Περιεχόμενο μαθημάτων  
Το περιεχόμενο των μαθημάτων συντίθεται από θεωρητικές προσεγγίσεις και σχετικές εφαρμογές που κατά βάση αναφέρονται σε επιμέρους επιχειρησιακές λειτουργίες 
(π.χ. Παραγωγή, Προσωπικό, Διοίκηση, Λειτουργίες, Επιχειρησιακή έρευνα, Χρηματοοικονομική, Λογιστική, Οικονομικά, Δίκαιο, Μάρκετινγκ, Πληροφοριακά 
Συστήματα) αλλά και γνώσεις ικανοτήτων που συντελούν στην εγχώρια και διεθνή αναγνώριση των αποφοίτων (Ξένες Γλώσσες, Πληροφορική, χρήση λογισμικού). Τα 
μαθήματα περιλαμβάνουν και μια παλέτα από στοιχεία επιλογών που αυξάνονται μετά το πέρας των πρώτων ετών του προγράμματος σπουδών. Το περιεχόμενο των 
μαθημάτων αναλύεται και παρουσιάζεται στο σχέδιο μαθήματος και είναι προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου 
(http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Mathimata&file=index&tmima=2&categorymenu=2) καθώς και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Compus 
(compus.uom.gr).  
Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο που να ικανοποιεί τις γοργά και συνεχώς εξελισσόμενες ή/και εναλλασσόμενες ανάγκες των σύγχρονων 
οργανισμών και επιχειρήσεων, αλλά και ταυτόχρονα να θέτει την απαιτούμενη έμφαση στις παραδοσιακές αρχές της Ανωτάτης Παιδείας και συνεπώς, στην ανάγκη για 
ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα αξιών.  
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Ειδικότερα, το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην διδασκαλία των θεωριών και των προβλημάτων διοίκησης και ανάπτυξης των οργανισμών και επιχειρήσεων, στη 
μύηση στις μεθόδους και τεχνικές λήψης αποτελεσματικών διοικητικών αποφάσεων, στην καθοδήγηση για την αποτελεσματική διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων και 
στη συνειδητοποίηση της κοινωνικής διάστασης των διοικητικών προβλημάτων και αποφάσεων.  
Ωστόσο, πολλά από τα μαθήματα του προγράμματος έχουν αναπτυχθεί και διαμορφωθεί έτσι ώστε να ικανοποιούν τις συγκεκριμένες ανάγκες γνώσεων και ικανοτήτων 
που έχουν ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας. Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει κάθε απαραίτητο εφόδιο σε όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα διατμηματικά 
μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή τα μεταπτυχιακά προγράμματα άλλων Πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Το 
πτυχίο του Τμήματος χορηγείται στους φοιτητές μετά την επιτυχή συμπλήρωση οκτώ εξαμήνων σπουδών. Τα μαθήματα διαχωρίζονται σε υποχρεωτικά και επιλογής.  
 
Μετά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, λόγω των διοικητικών αλλαγών και συγχωνεύσεων Τμημάτων, βρίσκονται σε εξέλιξη παράλληλα στο Τμήμα τρία Προγράμματα 
Σπουδών. Το πρώτο απευθύνεται σε φοιτητές-τριες που είχαν εισαχθεί πριν το προαναφερόμενο ακαδημαϊκό έτος στο πρώην Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης 
Λειτουργιών της Έδεσσας (πρώην πρόγραμμα σπουδών ΜΔΛ), το δεύτερο απευθύνεται σε φοιτητές-τριες που παρακολουθούσαν το Πρόγραμμα Σπουδών του 
Τμήματος ΟΔΕ πριν την συγχώνευση με αυτό της Έδεσσας, και το τρίτο απευθύνεται στους νέους φοιτητές-τριες που εισήχθησαν στο Τμήμα, μετά τη συγχώνευση.  
 
(γ) Αξιολογήσεις φοιτητών  
Η εικόνα που διαμορφώνουν οι φοιτητές σχετικά με το έργο των διδασκόντων, τη δομή του προγράμματος και το περιεχόμενο των μαθημάτων μπορεί να αποτυπωθεί 
από τις αξιολογήσεις των μαθημάτων των διδασκόντων που συλλέγονται κάθε Χειμερινό Εξάμηνο (ΧΕ) και Εαρινό Εξάμηνο( ΕΕ) και είναι στη διάθεση της ΜΟΔΙΠ 
( http://unievaluation.uom.gr). Σύμφωνα με την επεξεργασία των δεδομένων από το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων του Ιδρύματος (ΚΥΔ), τα εν λόγω 
ερωτηματολόγια αξιολόγησης συμπληρώθηκαν κατά μέσο όρο την τελευταία τετραετία από το 26,08% (ΧΕ 2013 14), 21,42% (ΕΕ 2012 13), 26,81% (ΧΕ 2012 13), 
20,0% (ΕΕ 2011 12), 23,32% (ΧΕ 2011 12), 16,69% (ΕΕ 2010 11), 23,14% (ΧΕ 2010 11) των φοιτητών που παρακολουθούν συστηματικά τις εβδομαδιαίες 
διαλέξεις/συναντήσεις κάθε μαθήματος και από το 13,62% (ΧΕ 2013 14), 11,60% (ΕΕ 2012 13), 13,98% (ΧΕ 2012 13), 10,76% (ΕΕ 2011 12), 12,56% (ΧΕ 2011 12), 
6,13% (ΕΕ 2010 11), 8,53% (ΧΕ 2010 11) αντίστοιχα ανά εξάμηνο σπουδών των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος. Τα συλλεγόμενα σε συστηματική βάση 
ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθημάτων και διδασκόντων από τους φοιτητές αποκαλύπτουν αρκετά υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των τελευταίων τόσο από τις 
ακολουθούμενες μεθόδους διδασκαλίας και την εν γένει παρουσία των μελών ΔΕΠ ως διδασκόντων στο Τμήμα, όσο και από το περιεχόμενο των μαθημάτων του 
προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι μέσοι όροι της βαθμολογίας σε ερωτήσεις που μετρήθηκαν σε πενταβάθμια κλίμακα όπου 1= 
ιδιαίτερα κακή και 5=ιδιαίτερα καλή που αφορούν τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των τεσσάρων ακαδημαϊκών ετών ανά εξάμηνο, ήταν:  
 
Χειμερινό Εξάμηνο 2010/2011: O Μέσος Όρος ήταν 4,02 (τυπική απόκλιση 0,30) με εύρος τιμών 3,57 ελάχιστο μέγιστο 4,90  
Εαρινό Εξάμηνο 2010/2011: O Μέσος Όρος ήταν 4,08 (τυπική απόκλιση 0,37) με εύρος τιμών 3,29 ελάχιστο μέγιστο 4,78  
Χειμερινό Εξάμηνο 2011/2012: O Μέσος Όρος ήταν 3,88 (τυπική απόκλιση 0,45) με εύρος τιμών 2,98 ελάχιστο μέγιστο 4,73 
Εαρινό Εξάμηνο 2011/2012: O Μέσος Όρος ήταν 4,05 (τυπική απόκλιση 0,38) με εύρος τιμών 3,12 ελάχιστο μέγιστο 4,75 
Χειμερινό Εξάμηνο 2012/2013: O Μέσος Όρος ήταν 4,09 (τυπική απόκλιση 0,31) με εύρος τιμών 3,63 ελάχιστο μέγιστο 4,92 
Εαρινό Εξάμηνο 2012/2013: O Μέσος Όρος ήταν 4,03 (τυπική απόκλιση 0,46) με εύρος τιμών 2,47 ελάχιστο μέγιστο 4,68 
Χειμερινό Εξάμηνο 2013/2014: O Μέσος Όρος ήταν 4,19 (τυπική απόκλιση 0,32) με εύρος τιμών 3,49 ελάχιστο μέγιστο 4,94  
Εαρινό Εξάμηνο 2013/2014: (μη διαθέσιμα στοιχεία κατά τη συγγραφή του παρόντος λόγω μη ολοκλήρωσης της επεξεργασίας των δεδομένων)  
 
Το διδακτικό έργο στα τελευταία τέσσερα χρόνια (χωρίς την ενσωμάτωση του ΕΕ εξαμήνου 2013-14 λόγω της μη διαθεσιμότητας των στατιστικών κατά τη συγγραφή 
του παρόντος) προσεγγίζει και ξεπερνά ανά ακαδημαϊκό έτος το βαθμό «4», δηλαδή την καλή απόδοση στην πεντάβαθμη κλίμακα μέτρησης (βλέπε Παράρτημα).  

http://unievaluation.uom.gr/
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Αναλύοντας μέσα από τα συγκεντρωτικά στατιστικά αξιολόγησης του τμήματος περαιτέρω τις ερωτήσεις σημειώνουμε ότι στις ερωτήσεις α) ερώτηση που αναφέρεται 
στην συνέπεια των διδασκόντων και την παρουσία τους στα μαθήματα, β) στην προετοιμασία των διδασκόντων σχετικά με τα μαθήματα και την ενθάρρυνση των 
φοιτητών για συμμετοχή καθώς και στο γ) το αντικείμενο μαθήματος είναι ενδιαφέρον και χρήσιμο για τις σπουδές τους οι αξιολογήσεις βάσει των μέσων όρων των 
απαντήσεων ανά ερώτηση ξεπερνούσαν ή προσέγγιζαν την καλή απόδοση. Είναι επίσης χαρακτηριστικό στοιχείο των αξιολογήσεων των φοιτητών ότι σε κανένα από 
τα σχετικά ερωτήματα που αφορούν την απόδοση του έργου διδασκαλίας από το ΧΕ 2010 11 το τμήμα δεν παρουσιάζει βαθμό ΜΟ 3,5 ή χαμηλότερό του.  
Η λεπτομερής ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε τα παρακάτω:  
Η συνολική απόδοση των διδασκόντων κρίθηκε γενικά ως πολύ καλή (4,18). Ειδικότερα, οι φοιτητές κρίνανε ότι οι καθηγητές τους ερχόταν στο μάθημα πολύ καλά 
έως πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι (4,47) ενώ τη μεταδοτικότητά τους την κρίνανε ως πολύ καλή (4,07). Επίσης, σημειώσανε πως οι καθηγητές ενθαρρύνουν σε 
πολύ υψηλό βαθμό τις ερωτήσεις και ευρύτερα τη συμμετοχή στο μάθημα (4,15), ενώ όποτε χρειάστηκε να λύσουν απορίες/προβλήματα βρήκανε τον καθηγητή στις 
ώρες γραφείου του (4,05). Οι διδάσκοντες κρίθηκαν γενικά πολύ έως πάρα πολύ συνεπείς στις παρουσίες τους στα μαθήματα (4,46).  
Επίσης, η ποιότητα των μαθημάτων κρίθηκε ως πολύ υψηλή (4,08). Ειδικότερα, η οργάνωση και παρουσίαση των μαθημάτων κρίθηκε ως πολύ άρτια (4,10), το 
αντικείμενο των μαθημάτων κρίθηκε από τους φοιτητές ως πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο για τις σπουδές τους (4,33) ενώ το διδακτικό υλικό (βιβλία, σημειώσεις, 
ασκήσεις, άρθρα κ.λπ.) κρίθηκε ως πολύ επαρκές για τις ανάγκες των μαθημάτων (4,01).  
Λίγο χαμηλότερη κρίθηκε η ποιότητα των φροντιστηριακών μαθημάτων, η οποία χαρακτηρίστηκε συνολικά ως μέτρια προς πολύ καλή (3,63), ενώ αντίστοιχα η 
συνολική απόδοση του επικουρικού διδακτικού προσωπικού κρίθηκε, επίσης, ως μέτρια προς πολύ καλή (3,65).  
Η πλειοψηφία των φοιτητών δήλωσαν πως παρακολουθούν πολύ τακτικά τις διαλέξεις (4,27), θεωρούν πως τα μαθήματα είναι μέτριας δυσκολίας (3,25), και 
αφιερώνουν κατά μέσο όρο περίπου 2-3 ώρες την εβδομάδα σε κάθε μάθημα, εξαιρουμένων των ωρών των διαλέξεων.  
Τέλος, οι φοιτητές που συμμετείχαν στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ανέμεναν να διεκδικήσουν κατά μέσο όρο ένα βαθμό ανάμεσα στο «7» και στο «8», όσο 
δηλαδή ήταν και ο στρογγυλοποιημένος μέσος όρος βαθμολογίας τους στο τέλος του προηγούμενου εξαμήνου από αυτό της συμπλήρωσης.  
Συνολικά, τα παραπάνω στοιχεία αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου που ενδυναμώνεται από τη συνέπεια των διδασκόντων και το 
αναγνωρισμένο και χρήσιμο για τους φοιτητές πρόγραμμα σπουδών του ΟΔΕ.  
 
Στην Ενότητα 4.2 παρακάτω αναφέρονται αναλυτικότερες πληροφορίες για τις μεθόδους διδασκαλίας, τη χρήση νέων τεχνολογιών και τα χρησιμοποιούμενα 
συγγράμματα.  
 

 
4.2.  ΟΔΕ Αναφορά σε μεθόδους, χρήση νέων τεχνολογιών, βοηθήματα/συγγράμματα. 
Συνοπτικά, η χρήση νέων τεχνολογιών περιλαμβάνει τα παρακάτω: 
Στα μαθήματα χρησιμοποιούνται: α) Λογισμικό παρουσίασης διαφανειών (Powerpoint, Prezzi), cd audio visual, β) Java, notebook, DrJava, Jcreator, γ) YOU TUBE, 
COMPUS, INTERNET, δ) Προσωπικές ιστοσελίδες διδασκόντων, ε) Υλικό κειμένων doc type, pdf type και υπολογιστικών φύλων xls type.  
Πιο συγκεκριμένα, οι διαλέξεις των μαθημάτων του ΟΔΕ υποστηρίζονται από τα παρακάτω τεχνολογικά στοιχεία: 
1. Εκπαιδευτική πλατφόρμα που αφορά την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Compus http://compus.uom.gr/ (περιλαμβάνει ηλεκτρονικά κείμενα, διδακτικά 
εγχειρίδια, αρχεία, παρουσιάσεις, στατιστικές, βίντεο, ηλεκτρονικές διευθύνσεις επίσκεψης και ενημερώνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για τα μαθήματα , τις 
διαλέξεις, τις εργασίες των φοιτητών και τις παρουσιάσεις τους, τα διοικητικά θέματα, το περιεχόμενο, τη δομή, και άλλες χρήσιμες ανακοινώσεις). Επίσης, ο διδάσκων 
μπορεί άμεσα να επικοινωνήσει με όλα τα ενεργά μέλη του μαθήματος στέλνοντας σχετικά μηνύματα. 
2. Λογισμικό Ξένων Γλωσσών όπως τα www.lepointdufle.net, Hermes, κ.ά.  

http://compus.uom.gr/
http://www.lepointdufle.net/
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3. Λογισμικό υποστήριξης και υπολογιστικών εφαρμογών που αφορούν τα εργαστήρια και την κοινή χρήση εφαρμογών. όπως μια σειρά από κειμενογράφους, 
υπολογιστικά φύλα, στατιστικά πακέτα όπως τα ακόλουθα SPSS, Excel, QSB, LINDO, excel, POM/QM, Atlas. ti, λογισμικό ποιοτικής έρευνας για τις κοινωνικές 
επιστήμες, DrJava, Jcreator, MS-Office, MS-ACCESS, DBPedia, SPARQL, MCDM tools, Λογιστικά πακέτα π.χ. Κεφάλαιο, καθώς και  
4. Υλικό από το Διαδίκτυο YOU TUBE, INTERNET SITES, VIDEO, κοινωνικά δίκτυα επικοινωνίας (facebook, Skype) 
Η πρόσβαση σε κάθε αμφιθέατρο και αίθουσα είναι δυνατή μέσω του διαδικτύου (ενσύρματου και ασύρματου) και των εγκατεστημένων εφαρμογών στους Η/Υ των 
αμφιθεάτρων, αιθουσών, εργαστηρίων. 
 
4.3. ΟΔΕ Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές. 
Οι διδάσκοντες μέσα από τις παρακάτω εφαρμογές βοηθούν στην υποστήριξη των μαθημάτων τους. 
Α. Καλούν εμπειρογνώμονες και στελέχη από την Αγορά εμπλουτίζοντας τα θεωρητικά μαθήματα και με επιχειρησιακές πρακτικές από την Ελληνική και Διεθνή 
Αγορά 
Β. Χρησιμοποιούν επίκαιρο υλικό με την μορφή ασκήσεων, λογισμικού, περιπτώσεων διερεύνησης και κρατούν το ενδιαφέρον των φοιτητών αμείωτο και κοντά στις 
ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας 
Γ. Χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα compus, μέσα από την οποία βοηθούν τη σύνδεση με φοιτητές που δεν παρακολουθούν τις διαλέξεις (π.χ. εργαζόμενοι 
ή πιο ηλικιωμένοι φοιτητές) αλλά ενδιαφέρονται για το γνωστικό αντικείμενο που επέλεξαν να σπουδάσουν, ενημερώνοντάς εξ αποστάσεως και κρατώντας τους 
ενεργοποιημένους για τα μαθήματα και το πρόγραμμα σπουδών.  
Δ. Το τμήμα συμμετέχει μέσα από την ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του σε αυτοχρηματοδοτούμενα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών μέρος των 
εσόδων των οποίων έχει διατεθεί για την αγορά λογισμικού και τη βελτίωση των υποδομών σε αίθουσες και εργαστήρια με αποτέλεσμα να υπάρχει άμεσο αντίκτυπο 
και στην Ποιότητα των υποδομών και στην διάθεση λογισμικού που αφορά την Έρευνα και τη Διδασκαλία στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών.  
Ε. Το τμήμα ανέπτυξε εργαστηριακές υποδομές όπως: Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αριστείας, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Εργαστήριο Ανθρώπινου 
Δυναμικού, όπου οι υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές και προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα και πρωτοβουλίες των 
μελών ΔΕΠ αποκομίζοντας πολύτιμη ερευνητική εμπειρία, αλλά και πρακτική προσέγγιση στα θεωρητικά ζητήματα. 

 
 
Β. Διδακτικό έργο: Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (ΛΧ) 
 

4.1. ΛΧ –Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος, οι οποίες προκύπτουν από την ανάλυση των 
ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι φοιτητές με βάση σχετικά σχόλια που περιλαμβάνονται στις «Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις» των οικείων Τμημάτων. 

Το, κάθε, μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – Case Studies. Επιπλέον, σε κάθε διάλεξη μοιράζονται σημειώσεις, άρθρα από επιστημονικά 
περιοδικά καθώς και επιστημονικές εργασίες-δημοσιεύσεις από περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων καθώς και άλλο σχετικό υλικό θεωρείται απαραίτητο για την 
κατανόηση της ύλης.  
Το περιεχόμενο των μαθημάτων είναι προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες της λογιστικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης και πρακτικής.  
Για την αξιολόγηση των φοιτητών εφαρμόζονται διάφοροι τρόποι αξιολόγησης όπως: ομαδικές εργασίες, συμμετοχή και εξετάσεις στο τέλος του κάθε εξαμήνου. 
Ανακοινώνονται προκαθορισμένες ώρες και μέρες γραφείου κατά τις οποίες μπορούν οι φοιτητές να συζητούν κατ ιδίαν με το διδακτικό προσωπικό. 
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4.2. ΛΧ Αναφορά σε μεθόδους, χρήση νέων τεχνολογιών, βοηθήματα/συγγράμματα. 
 Η διδασκαλία στο Τμήμα στοχεύει στη σύνθεση της θεωρίας με την πράξη, στην ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στα αμφιθέατρα και τις αίθουσες. Για την κάλυψη 
των εκπαιδευτικών του αναγκών χρησιμοποιούνται αίθουσες, αμφιθέατρα και εργαστήρια που διαθέτουν τον εξοπλισμό και την υλικοτεχνική υποδομή για την 
διεξαγωγή των μαθημάτων. Ένα σημαντικό στοιχείο ως προς την ποιότητα της διδακτικής λειτουργίας είναι η ύπαρξη εργαστηριακών μαθημάτων και η ευρεία χρήση 
τεχνολογιών της πληροφορικής είτε ως μέσα διδασκαλίας (πχ. το σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, COMPUS) είτε ως εκπαιδευτικά αντικείμενα (πχ. εκπαίδευση 
φοιτητών στην χρήση λογισμικού λογιστικών εφαρμογών η στατιστικών πακέτων). Η καλή επάρκεια σε εξοπλισμό και μέσα διδασκαλίας (Η/Υ, video projectors, 
κλιματισμό αιθουσών) συντελούν στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία. Παράλληλα, αναρτώνται σημειώσεις-έντυπο υλικό, ηλεκτρονικά, για τα μαθήματα από τους 
διδάσκοντες. 
 
4.3.ΛΧ Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές. 
Οι προπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε διαγωνισμούς τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό όπου έρχονται σε επαφή με τα τρέχοντα θέματα της επιστήμης. Το 
Τμήμα βραβεύει τις επιδόσεις και επιδοτεί την συμμετοχή των φοιτητών.  



ΜΟΔΙΠ - ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΜΑΚ 2010-2014  158 

   158 

 
Γ. Διδακτικό έργο: Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΕΠ)  
 

4.1. ΕΠ –Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος, οι οποίες προκύπτουν από την ανάλυση των 
ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι φοιτητές με βάση σχετικά σχόλια που περιλαμβάνονται στις «Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις» των οικείων Τμημάτων. 

 
(α) Μέθοδος Διδασκαλίας 
Το Τμήμα Εφ. Πληροφορικής ως σύνολο, αλλά και το κάθε μέλος ΔΕΠ ξεχωριστά καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια για την εισαγωγή καινοτόμων προσεγγίσεων στη 
διδακτική μεθοδολογία των επιμέρους μαθημάτων. Το πλαίσιο διδασκαλίας που ακολουθείται στο Τμήμα Εφ. Πληροφορικής περιλαμβάνει κατά την έναρξη του 
εξαμήνου την ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τη δομή του μαθήματος, τα διοικητικά θέματα των μαθημάτων (ώρες επικοινωνίας, στοιχεία επικοινωνίας, ώρες 
διδασκαλίας, τρόπος εξέτασης, περιγραφή εργασιών και τρόπος ολοκλήρωσης και βαθμολόγησής τους, διαλέξεις case studies, επισκέψεις ομιλητών, χρήση 
ηλεκτρονικών στοιχείων ενίσχυσης των μαθημάτων π.χ. πηγές από διαδίκτυο, εκπαιδευτική πλατφόρμα Compus και η οργάνωσή της). Όλα τα προηγούμενα στοιχεία 
υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης του Compus σχεδόν για τα περισσότερα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών. Το 
υποστηρικτικό υλικό είναι προσβάσιμο στους φοιτητές που δηλώνουν το μάθημα. Επίσης, στα εργαστηριακά μαθήματα που εστιάζουν σε αντικείμενα της 
πληροφορικής καθώς και σε εφαρμογές λογιστικής και χρηματοοικονομικής καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια να χρησιμοποιούνται οι πιο πρόσφατες εκδόσεις τους. 
Σε αρκετά μαθήματα, κυρίως επιλογής, πραγματοποιείται η παρουσία ομιλητών και επαγγελματιών καθώς και οι επισκέψεις σε επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο 
πραγματοποιείται η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Παράλληλα, τα μέλη ΔΕΠ δίνουν τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους φοιτητές να μπορούν μέσα από την 
αναγνώριση κοινών μαθημάτων (πανεπιστημιακές συμπράξεις Erasmus Mundus) να παρακολουθούν στο εξωτερικό αντίστοιχα μαθήματα του προγράμματος σπουδών 
του τμήματος. Επίσης το τμήμα διαθέτει μαθήματα στην Αγγλική που απευθύνονται σε Αλλοδαπούς φοιτητές. 
 
(β) Περιεχόμενο Μαθήματος 
Το περιεχόμενο των μαθημάτων αναλύεται και παρουσιάζεται στο πρόγραμμα σπουδών το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα 
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Semestr&file=index&kiklos=60&semester=1&tmima=6&categorymenu=2 καθώς και στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του Compus.  
Στόχος του Προγράμματος Σπουδών είναι να παρέχει στους αποφοίτους του Τμήματος εκείνα τα ιδιαίτερα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν με επιτυχία 
την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Η βασική φιλοσοφία του 
προγράμματος σπουδών στηρίζεται στην πεποίθηση ότι για τη σωστή υλοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι απαραίτητη μία σε βάθος 
γνώση, όχι μόνο της Επιστήμης της Πληροφορικής, αλλά και του γνωστικού αντικειμένου του πεδίου εφαρμογής. Έτσι, ο φοιτητής του Τμήματος καλείται να 
παρακολουθήσει προχωρημένα μαθήματα Διοικητικής Επιστήμης, Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών, Διοίκησης επιχειρήσεων και Ποσοτικών Μεθόδων. Η ποικιλία 
αυτή των μαθημάτων δίνει ένα ασυνήθιστο, για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, χαρακτήρα στις σπουδές. 
Μετά την εφαρμογή του Σχεδίου Αθηνά, το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής συγχωνεύτηκε με το Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας, σχηματίζοντας τη Σχολή 
Επιστημών Πληροφορίας με δύο κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου. Το Τμήμα Εφ. Πληροφορικής βρίσκεται στη διαδικασία αλλαγής του υπάρχοντος 
Προγράμματος Σπουδών. 
 
(γ) Ανάλυση Ερωτηματολογίων Φοιτητών (σχετικά με τη μέθοδο διδασκαλίας και το περιεχόμενο μαθήματος) 
Η εικόνα που διαμορφώνουν οι φοιτητές σχετικά με το έργο των διδασκόντων, τη μέθοδο διδασκαλίας και το περιεχόμενο των μαθημάτων έχει αποτυπωθεί στις 
αξιολογήσεις των μαθημάτων που συλλέγονται κάθε Χειμερινό Εξάμηνο (ΧΕΙΜ) και Εαρινό Εξάμηνο (ΕΑΡ) καθώς και στα χειρόγραφα σχόλια των φοιτητών στα 
ερωτηματολόγια και είναι στη διάθεση της ΜΟΔΙΠ και των ΟΜΕΑ των Τμημάτων (http://unievaluation.uom.gr). 

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Semestr&file=index&kiklos=60&semester=1&tmima=6&categorymenu=2
http://unievaluation.uom.gr/
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Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου το οποίο μοιράζεται στους φοιτητές περιλαμβάνει 20 ερωτήσεις. Από αυτές οι 10 πρώτες αφορούν το διδάσκοντα, τη μέθοδο 
διδασκαλίας και το περιεχόμενο του μαθήματος. Συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις με αριθμό 1, 6, 7 αφορούν το διδάσκοντα, οι ερωτήσεις με αριθμό 2, 3, 4, 5 το 
περιεχόμενο του μαθήματος και οι ερωτήσεις με αριθμό 8, 9 και 10 τη μέθοδο διδασκαλίας. Όλες οι ερωτήσεις μετρήθηκαν σε πενταβάθμια κλίμακα (1=καθόλου, 
2=ελάχιστα, 3=μέτρια, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ). 
(γ1) Συμμετοχή των φοιτητών στην αξιολόγηση 
Η συμμετοχή των φοιτητών (σε πλήθος και ποσοστό επί αυτών στη διδασκαλία) για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2014 και ανά εξάμηνο στην αξιολόγηση έχει ως εξής: 
2010-2011/ΧΕΙΜ  1316 25.72% 
2010-2011/ΕΑΡ  994 21.67% 
2011-2012/ΧΕΙΜ  1596 30.50% 
2011-2012/ΕΑΡ  1174 22.39% 
2012-2013/ΧΕΙΜ  1441 23.87% 
2012-2013/ΕΑΡ  1030 26.59% 
2013-2014/ΧΕΙΜ  2064 29.73% 
2013-2014/ΕΑΡ (για αυτό το εξάμηνο δεν κοινοποιήθηκαν ακόμα τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων των φοιτητών). 
(γ2) Αξιολόγηση διδασκόντων 2010-2014 
Η συνολική απόδοση των διδασκόντων κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2014 κρίνεται ως πολύ καλή. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος της συνολικής απόδοσης των 
διδασκόντων για τα έτη 2010-2014 είναι 4.07. Επίσης, οι φοιτητές κρίνανε ότι οι καθηγητές τους ερχόταν στο μάθημα πολύ καλά ως πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι  
(4.41), ενώ τη μεταδοτικότητά τους την κρίνανε ως πολύ καλή (3.91 με τυπική απόκλιση 1.02). 
(γ3) Αξιολόγηση μεθόδου διδασκαλίας 2010-2014 
Οι φοιτητές κρίνανε ότι οι διδάσκοντες ενθάρρυναν σε πολύ υψηλό βαθμό τις ερωτήσεις και γενικότερα τη συμμετοχή στο μάθημα (4.11), ενώ όποτε τους 
χρειαστήκανε για επίλυση αποριών και απάντηση ερωτήσεων βρήκανε τους διδάσκοντες στις ώρες γραφείου τους (4.13). Επίσης, όλοι οι διδάσκοντες ήταν πάρα πολύ 
συνεπείς στην παρουσία τους στα μαθήματα (4.60). 
(γ4) Αξιολόγηση περιεχομένου μαθήματος 2010-2014 
Η ποιότητα των μαθημάτων κρίθηκε ως πολύ καλή (3.99). Ειδικότερα, η οργάνωση και η παρουσίαση των μαθημάτων κρίθηκε ως πολύ άρτια (4.03), το αντικείμενο 
των μαθημάτων ως προς το ενδιαφέρον και τη χρησιμότητα για τις σπουδές των φοιτητών ως πολύ καλό (4.05) ενώ το διδακτικό υλικό (βιβλία, σημειώσεις, ασκήσεις, 
άρθρα κλπ) κρίθηκε ως πολύ καλό (3.93). Τέλος, χαμηλότερα κρίθηκε η ποιότητα των φροντιστηριακών μαθημάτων όπου αυτά πραγματοποιήθηκαν (3.74). 
Η αξιολόγηση για το αν το αντικείμενο των μαθημάτων είναι ενδιαφέρον και για τη χρησιμότητα τους για τις σπουδές των φοιτητών είναι πολύ καλό δείχνει ένα σωστά 
σχεδιασμένο και συνεκτικό πρόγραμμα σπουδών. Επίσης, η πολύ καλή αξιολόγηση σχετικά με τα διδακτικά βοηθήματα καταδεικνύει την υψηλή αντιστοίχιση του 
περιεχομένου των μαθημάτων με τα βιβλία/συγγράμματα που διανέμονται στους φοιτητές.  
(γ5) Σχόλια/Παρατηρήσεις για το περιεχόμενο των μαθημάτων 2010-2014 
Στο τέλος κάθε ερωτηματολογίου οι φοιτητές μπορούν να διατυπώσουν σε μορφή ελεύθερου κειμένου κάποια σχόλια τα οποία αφορούν τη μέθοδο διδασκαλίας που 
εφαρμόστηκε σε κάθε μάθημα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα πιο συχνά εμφανιζόμενα σχόλια που αποτυπώθηκαν στα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των φοιτητών. 

1. Περισσότερες λυμένες ασκήσεις 
2. Λιγότερη διδακτέα ύλη 
3. Περισσότερα εργαστηριακά μαθήματα 
4. Λιγότερο κώδικα/προγραμματιστικές ασκήσεις 
5. Ύπαρξη προαιρετικών εργασιών  
6. Περισσότερες προγραμματιστικές εργασίες 
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4.2. ΕΠ Αναφορά σε μεθόδους, χρήση νέων τεχνολογιών, βοηθήματα/συγγράμματα. 
 Με την ευρύτερη έννοια των νέων τεχνολογιών (Διαδίκτυο, Η/Υ, λογισμικό για εκπαιδευτικούς σκοπούς κτλ.), χρησιμοποιούνται στις παρουσιάσεις των μαθημάτων. 
Όμως, επειδή η έννοια των σύγχρονων νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση ταυτίζεται κυρίως με την αξιοποίηση ψηφιακών μέσων διδασκαλίας, όπως ο διαδραστικός 
ψηφιακός πίνακας, τα ηλεκτρονικά συγγράμματα, η χρήση φορητών συσκευών πλοήγησης στο Διαδίκτυο, τα ηλεκτρονικά συστήματα εξέτασης και πλήθος 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών (π.χ. πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, συστήματα υποβοήθησης διδασκαλίας, ψηφιακές βιβλιοθήκες), θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι οι νέες 
τεχνολογίες δεν χρησιμοποιούνται, παρά σε ελάχιστο βαθμό, στην παρουσίαση των μαθημάτων του Τμήματος. 
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα χρήσης των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία είναι το σύστημα COMPUS (όλα τα μαθήματα και το υλικό αυτών περιέχονται στο 
συγκεκριμένο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας). 
Επίσης, η επικοινωνία των φοιτητών με το διδάσκοντα πραγματοποιείται κυρίως μέσω συναντήσεων κατά τις ώρες γραφείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
ανακοινώσεων στο σύστημα COMPUS. Τέλος, η χρήση της πλατφόρμας Students WEB, προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ενημέρωσης των φοιτητών για τα 
αποτελέσματα των εξεταστικών περιόδων. 
Σε κάθε διδασκόμενο μάθημα, βάσει του νόμου, προτείνονται από τον εκάστοτε διδάσκοντα ένα ή δύο συγγράμματα τα οποία καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της 
διδακτέας ύλης. Οι φοιτητές επιλέγουν μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων ‘Εύδοξος’ 
(http://eudoxus.gr/) το σύγγραμμα που επιθυμούν από τα προτεινόμενα. Σε αρκετές περιπτώσεις τα συγγράμματα αυτά συμπληρώνονται με πανεπιστημιακές 
σημειώσεις των ιδίων των διδασκόντων, οι οποίες διανέμονται στους φοιτητές σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή, με σκοπό να εξεταστούν πληρέστερα 
εξειδικευμένα θεματικά πεδία των μαθημάτων και να υπάρχει ολοκληρωμένη ανταπόκριση στη διδασκόμενη ύλη. 
 
 
4.3.ΕΠ Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές. 
Στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής μπορούν να εντοπιστούν μια σειρά καινοτομιών και καλών πρακτικών, οι οποίες σκοπό έχουν τη συνεχή ποιοτική 
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο επίπεδο της διδασκαλίας. Η σύνδεση των παρακάτω δράσεων με τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος, είτε μέσω 
της ενεργής εμπλοκής μέρους αυτού στις ίδιες τις δράσεις, είτε μέσω της παρακολούθησης σχετικών εκδηλώσεων διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων από το 
σύνολο του πληθυσμού, καθιστά τις παρακάτω δράσεις κατάλληλα τεκμήρια της υψηλής ποιότητας και του διδακτικού έργου του Τμήματος. Συγκεκριμένα, 

1. Συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα κινητικότητας LLP/ERASMUS. Οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό για 
διάστημα 3 ως 12 μήνες. Τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του εξωτερικού με το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής είναι: UNIVERSITE VINCENNES 
SAINT-DENNIS, UNIVERSITE DE RENNES I, UNIVERISTΥ ΟF EAST LONDON School of Computing, Information Technology and Engineering, 
UNIVERSITY OF CRAIOVA, UNIVERSITY OF BAMBERG. 

2. Συμμετοχή μελών ΔΕΠ με εισηγήσεις στο Technology Forum (27/06/2014). 
3. Συμμετοχή μελών ΔΕΠ με εισηγήσεις στο Workshop “Presentation of Mature Technologies” (17/06/2014). 
4. Συμμετοχή των φοιτητών στο Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα ΕΛ/ΛΑΚ με αντικείμενο.  
5. Συμμετοχή των φοιτητών στο ευρωπαϊκό έργο «DBTech EXT» του προγράμματος “Erasmus” για λογαριασμό του Παν. Μακεδονίας. Το έργο αποτελεί συνέχεια 

του “DBTech Pro” και έχει ως coordinator το ίδρυμα HAAGA/Helia (Helsinki, Finland). 
6. Συμμετοχή μελών ΔΕΠ στο πρόγραμμα OpenCourses – ανάπτυξη ανοικτού εκπαιδευτικού υλικού (ΕΠΕΑΕΚ). 
7. Συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε προγράμματα ΘΑΛΗΣ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου) με τίτλους: «STEREO: Software Engineering Research Platform» και «Cloud9: A multidisciplinary, holistic approach to internet-scale cloud 
computing». 

http://eudoxus.gr/
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8. Συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε 2 προγράμματα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ με τίτλους «Ευφυή συστήματα στο σημασιολογικό ιστό» και «Λήψη αποφάσεων σε μη αιτιοκρατικά 
περιβάλλοντα» 

9. Συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε προγράμματα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) με τίτλους: «APIvsAPP: A Comparative Study of Library and Application Software in Open-Source and Industrial Applications» 
και «Integrated Process and Production Planning». 

10. Συμμετοχή μελών ΔΕΠ και φοιτητών στην 1η Εθνική άσκηση Κυβερνοάμυνας (ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2010). 
11. Συμμετοχή μελών ΔΕΠ και φοιτητών στη 2η Εθνική άσκηση Κυβερνοάμυνας (ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2011). 
12. Συμμετοχή μελών ΔΕΠ και φοιτητών στην Άσκηση Κυβερνοάμυνας του ΝΑΤΟ: Cyber Defence Exercise 2010 (NCDEX 2010) Cyber Coalition. 
13. Ανάπτυξη υποδομής e-science (HPC clusters) στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EΠΕΑΕΚ).  
14. Ανάπτυξη υλικού και παροχή μαθημάτων e-learning ΙCDL και Ubuntu Linux σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

 
 
Δ. Διδακτικό έργο: Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ)  
 
 
4.1. ΔΕΣ –Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος, οι οποίες προκύπτουν από την ανάλυση των 

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

Τα συλλεγόμενα σε συστηματική βάση ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθημάτων και διδασκόντων από τους φοιτητές αποκαλύπτουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των 
τελευταίων τόσο από τις ακολουθούμενες μεθόδους διδασκαλίας και την εν γένει παρουσία των μελών ΔΕΠ ως διδασκόντων στο Τμήμα, όσο και από το περιεχόμενο των 
μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι μέσοι όροι της βαθμολογίας σε ερωτήσεις που αφορούν τη διδακτική παρουσία των 
διδασκόντων σε προπτυχιακά μαθήματα κινούνται, για το σύνολο των ερωτήσεων, μεταξύ 4.1 και 4.5 στην πενταβάθμια κλίμακα, ενώ στην περίπτωση των μαθημάτων 
μεταπτυχιακού επιπέδου οι μέσοι όροι είναι μεγαλύτεροι και κινούνται μεταξύ 4.3 και 4.7 στην ίδια κλίμακα.  
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει σε δύο σημεία: (α) στον μέσο όρο της ερώτησης που αναφέρεται στη χρησιμότητα του κάθε προπτυχιακού μαθήματος σε σχέση με τις 
σπουδές συνολικά, ο οποίος κινείται κατά τη διάρκεια της τετραετίας μεταξύ 4.1 και 4.3, (β) στον μέσο όρο της ερώτησης που αναφέρεται στην επάρκεια του διδακτικού 
υλικού που διανέμεται σε κάθε μάθημα προπτυχιακού επιπέδου, ο οποίος κινείται κατά τη διάρκεια της τετραετίας μεταξύ 3.9 και 4.3. Σημειώνεται ότι όλοι οι παραπάνω 
μέσοι όροι είναι αυξημένοι κατά 0.4 μονάδες περίπου στις περιπτώσεις των μεταπτυχιακών μαθημάτων. Το εύρημα (α) μαρτυρά ένα ορθώς σχεδιασμένο και συνεκτικό 
πρόγραμμα σπουδών στου οποίου την κάθε πτυχή οι φοιτητές αναγνωρίζουν τόσο τη χρησιμότητα, όσο και τη διασύνδεση με τις υπόλοιπες πτυχές ή μαθήματα. Το 
εύρημα (β) αποδεικνύει την κατάλληλη αντιστοίχιση του περιεχομένου των μαθημάτων με το υποστηρικτικό υλικό των διανεμόμενων συγγραμμάτων και σημειώσεων. 
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί πάντως η σχετικά αυξημένη απόκλιση μεταξύ των μέσων όρων στο ερώτημα που αφορά στα συγγράμματα ανά μάθημα, καθώς αυτό 
μαρτυρά ότι σε ορισμένα μαθήματα η επιλογή του υλικού δεν αξιολογήθηκε ιδιαιτέρως θετικά (μέσος όρος κάτω του 3.5 στην πενταβάθμια κλίμακα) από τους φοιτητές.  
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την επεξεργασία των δεδομένων από το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων του Ιδρύματος, τα εν λόγω ερωτηματολόγια αξιολόγησης 
συμπληρώθηκαν κατά μέσο όρο την τελευταία τετραετία από το 30% των φοιτητών που παρακολουθούν συστηματικά τις εβδομαδιαίες διαλέξεις/συναντήσεις κάθε 
μαθήματος και από το 15% των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος. Στην Ενότητα 4.2 παρακάτω αναφέρονται αναλυτικότερες πληροφορίες για τις μεθόδους 
διδασκαλίας, τη χρήση νέων τεχνολογιών και τα χρησιμοποιούμενα συγγράμματα.  
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4.2. ΔΕΣ Αναφορά σε μεθόδους, χρήση νέων τεχνολογιών, βοηθήματα/συγγράμματα. 
 
α) Μέθοδοι διδασκαλίας 
Το Τμήμα ως σύνολο, αλλά και ο κάθε διδάσκων ξεχωριστά καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια για την εισαγωγή καινοτόμων προσεγγίσεων στη διδακτική μεθοδολογία των 
διδασκόμενων αντικειμένων. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας αξιοποιούνται διάφορες διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος και τους 
κατά περίπτωση στόχους του διδακτικού προσωπικού. Έτσι η διδακτική μεθοδολογία περιλαμβάνει τη διάλεξη, την εμπλουτισμένη εισήγηση με χρήση διαφανειών και 
άλλου εποπτικού υλικού, τη σύνθεση και παρουσίαση από τους φοιτητές ατομικών ή ομαδικών εργασιών. Επίσης, συχνά προσκαλούνται εξωτερικοί ομιλητές, οι οποίοι 
έχουν ιδιαίτερη εξειδίκευση ή ασκούν διακεκριμένους επαγγελματικούς ρόλους που σχετίζονται με το περιεχόμενο των μαθημάτων και οι οποίοι προσφέρουν στους 
φοιτητές μια πολύπλευρη και βαθύτερη γνώση σε θέματα ειδικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε φορείς σχετικούς με τα αντικείμενα του 
τμήματος, η παρακολούθηση ειδικών ημερίδων, η προβολή ταινιών και η διοργάνωση αγώνων λογομαχίας μεταξύ ομάδων φοιτητών αποτελούν πρόσθετες μεθόδους μέσω 
των οποίων επιχειρείται η μεγαλύτερη εμπλοκή των φοιτητών στη διδακτική πράξη και η διεύρυνση του γνωστικού τους πεδίου μέσα από βιωματικές διαδικασίες.  

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην προετοιμασία και την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία. Προηγείται η θεωρητική τους κατάρτιση με την 
παρακολούθηση υποχρεωτικού μαθήματος στατιστικής και μεθοδολογίας (Μέθοδοι και Τεχνικές Έρευνας Πεδίου Ι), με την αντίστοιχη καθοδήγηση από εκάστοτε 
διδάσκοντα σε ατομικό επίπεδο ή σε ομαδικό επίπεδο και με ένα σεμινάριο (περίπου 1.5 ώρας) που προσφέρεται από το προσωπικό της βιβλιοθήκης με αντικείμενο τη 
βιβλιογραφική αναζήτηση. Στη συνέχεια σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους ενθαρρύνονται να ασκηθούν στις ερευνητικές πρακτικές μέσω της εκπόνησης μικρών σε 
έκταση ερευνητικών εργασιών (υποχρεωτικών ή προαιρετικών) στο πλαίσιο πολλών μαθημάτων. Ακόμη, σε αρκετές περιπτώσεις οι διδάσκοντες αναθέτουν μικρής κλίμακας 
ερευνητικά έργα στο πλαίσιο της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο.  
Ειδικά στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών γίνεται συστηματικότερη προσπάθεια εκπαίδευσης των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία. Ήδη κατά την 
πρώτη εβδομάδα κάθε ακαδημαϊκού έτους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν εισαγωγικό σεμινάριο από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος με αντικείμενο τη διαδικασία 
αναζήτησης πηγών και συγγραφής ερευνητικών εργασιών. Επίσης, για την καλύτερη ερευνητική τους κατάρτιση τους ανατίθενται ερευνητικές εργασίες, η ανάλυση 
δεδομένων και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Τέλος, η παρακολούθηση των παρουσιάσεων των μεταπτυχιακών εργασιών και η συζήτηση που ακολουθεί εξοικειώνει 
καλύτερα όλους τους συμμετέχοντες (εισηγητές και ακροατές) με τη βασική ερευνητική διαδικασία και τη δυναμική αλληλεπίδραση της ομάδας.  
Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η πρωτοβουλία μελών ΔΕΠ του Τμήματος να προσφέρουν την ευκαιρία απόκτησης εμπειρίας με έμμισθη απασχόληση των φοιτητών 
σε ερευνητικές δραστηριότητες, Ειδικότερα, οι φοιτητές μπορούν να απασχοληθούν ως συνεντευκτές σε ερευνητικά προγράμματα της Μονάδας Ερευνών Κοινής Γνώμης 
και Αγοράς, ως βοηθητικό προσωπικό σε επιχορηγούμενα από την Επιτροπή Ερευνών του Ιδρύματος προγράμματα βασικής έρευνας, τα οποία αναλαμβάνονται από μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος, καθώς και ως βοηθητικό προσωπικό σε δύο (2) έργα του προγράμματος ενίσχυσης της ιδρυματικής και διεπιστημονικής συνεργασίας στην έρευνα 
«Θαλής», η υλοποίηση των οποίων ξεκίνησε εντός του 2012. Τέλος, τους παρέχεται δυνατότητα άμισθης απασχόλησης ως βοηθητικό προσωπικό σε έρευνες που 
εκπονούνται στο πλαίσιο της έδρας UNESCO.  
 
β) Χρήση νέων τεχνολογιών  
Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος διακρίνονται για την έμφαση που αποδίδουν στη χρήση των νέων τεχνολογιών για τη διευκόλυνση κάθε παραμέτρου της διδακτικής 
διαδικασίας.  
Καταρχάς, ιδιαίτερης αξιοποίησης τυγχάνει η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Compus (http://compus.uom.gr) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τη διαχείριση 
των διδασκομένων μαθημάτων, τα οποία παρατίθενται σε κατάλογο. Μέσω του Compus εξασφαλίζεται με τρόπο εύχρηστο η ενημέρωση των φοιτητών για τα προτεινόμενα 
συγγράμματα και την εξεταστέα ύλη κάθε διδασκόμενου μαθήματος, αλλά και η ευχερής τους πρόσβαση σε συμπληρωματική βιβλιογραφία/αρθρογραφία και πρόσθετο 
εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. διαφάνειες των παραδόσεων, θέματα εργασιών). Το Compus επίσης αξιοποιείται για την άμεση επικοινωνία των διδασκόντων με τους 
εγγεγραμμένους φοιτητές (π.χ. για έκδοση ανακοινώσεων ή για πρόσκλησή τους σε ομιλίες και εκδηλώσεις ειδικού ενδιαφέροντος), συντελώντας σημαντικά στη μείωση του 
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φόρτου εργασίας των διοικητικών υπηρεσιών, στη βελτίωση της ποιότητας της επικοινωνίας διδασκόντων-φοιτητών και στη δυνατότητα εξ αποστάσεως ενημέρωσης 
ειδικών ομάδων φοιτητών (π.χ. ΑΜΕΑ, εργαζόμενοι, κάτοικοι άλλων περιοχών).  
Επίσης, σημαντική είναι η χρήση νέων τεχνολογιών από τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ του τμήματος στη διδασκαλία. Έτσι, στη διάρκεια των διαλέξεων αξιοποιούνται από 
πολλούς διδάσκοντες οι διαφάνειες PowerPoint, η πρόσβαση στο διαδίκτυο ή η προβολή ταινιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς, στοιχεία που προσφέρουν στο μάθημα 
ποικιλομορφία και ενδιαφέρον.  
Επιπρόσθετα, οι απαιτήσεις ορισμένων μαθημάτων (όπως Στατιστική Ανάλυση με Χρήση Η/Υ, Οικονομετρία Ι, Οικονομετρία ΙΙ) περιλαμβάνουν την εκμάθηση και τη 
χρήση εξειδικευμένου λογισμικού. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο απαιτούμενο λογισμικό που βρίσκεται εγκαταστημένο στους υπολογιστές του εργαστηρίου Η/Υ του 
Τμήματος (4ος όροφος). Μέσω της έμμισθης ολιγόωρης εργασίας φοιτητών μεγαλύτερων ετών κατέστη δυνατή η λειτουργία του εργαστηρίου με διευρυμένο ωράριο, ώστε 
να εξυπηρετεί περισσότερους φοιτητές.  
Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών προς εξυπηρέτηση των αναγκών του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών του Τμήματος πραγματοποιείται και μέσω ειδικών 
εφαρμογών, που αποτελούν υποσυστήματα του ήδη υπάρχοντος μηχανογραφικού συστήματος που εξυπηρετεί τις γραμματείες του Πανεπιστημίου (ClassWeb και 
StudentsWeb). Ειδικότερα, η καταχώρηση της βαθμολογίας των μαθημάτων πραγματοποιείται από τον κάθε διδάσκοντα στην εφαρμογή ClassWeb. Η βαθμολογία μέχρι την 
υπογραφή της ειδικής έντυπης κατάστασης από τον διδάσκοντα και την κατάθεσή της στη Γραμματεία του Τμήματος δεν είναι προσβάσιμη από κανέναν πλην της 
Γραμματείας. Μετά την υπογραφή της κατάστασης, η βαθμολογία αποστέλλεται στο Πληροφοριακό Σύστημα των Γραμματειών και αυτόματα αναρτάται και στην εφαρμογή 
StudentsWeb, η οποία είναι ένα «εργαλείο» ειδικά σχεδιασμένο για την ευχερέστερη επικοινωνία μεταξύ Γραμματείας και φοιτητών μέσω του διαδικτύου. Αυτή, μεταξύ 
άλλων, δίνει τη δυνατότητα στο φοιτητή να έχει ηλεκτρονική πρόσβαση σε αποτελέσματα βαθμολογίας μαθημάτων.  
Οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται ευρύτατα και για την άμεση επικοινωνία των φοιτητών με τους διδάσκοντες. Αυτό επιτυγχάνεται είτε μέσω της ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας (μέσω e-mail) είτε μέσω της πλατφόρμας Compus, όπως προαναφέρθηκε. Αυτοί οι τρόποι επικοινωνίας αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμοι στις περιπτώσεις 
που δεν είναι δυνατή η συνάντηση διδασκόντων-φοιτητών με φυσική παρουσία (π.χ. σε περιόδους διακοπών ή αργιών, σε περιπτώσεις απουσίας ή μόνιμης διαμονής των 
φοιτητών εκτός Θεσσαλονίκης, κλπ). Ταυτόχρονα, συντελούν στην ενθάρρυνση της επικοινωνίας μεταξύ διδασκόντων-φοιτητών, διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ 
τους και τη διδακτική καθοδήγηση των δεύτερων από τους πρώτους.  
Επιπρόσθετη αναφορά πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι αποτελεί σταθερή πρακτική του Τμήματος η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων για την ενημέρωση του ευρύτερου 
κοινού για το πραγματοποιούμενο έργο. Για το σκοπό αυτό εκτός από τον διαδικτυακό χώρο ανακοινώσεων του Πανεπιστημίου, χρησιμοποιείται ευρύτατα η ηλεκτρονική 
σελίδα του Εργαστηρίου Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Τμήματος (http://www.diethneis-sxeseis.gr), που αποτελεί το βήμα ενημέρωσης προς τρίτους, 
καλύπτοντας την πλειονότητα των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται από το Τμήμα γενικότερα, από το Εργαστήριο και από τα ενεργοποιούμενα στο πλαίσιό του 
ερευνητικά παρατηρητήρια. Υπάρχουν, επίσης, ειδικοί ιστότοποι για την ανακοίνωση των δραστηριοτήτων της Έδρας UNESCO (http://afroditi.uom.gr/chaireunesco) και της 
Έδρας Jean Monnet (http://afroditi.uom.gr/jmc/).  
Τέλος, οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης συχνά μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα μέσα για τη διάχυση των αποτελεσμάτων των έργων συνεργασίας, κυρίως όταν δεν 
αφορούν σε μεγάλης έκτασης ερευνητικά αποτελέσματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα προσωπικά blogs ή οι ιστοσελίδες μελών ΔΕΠ, καθώς και η υφιστάμενη 
κοινωνική δικτύωση του Εργαστηρίου Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Τμήματος, η οποία λόγω της εκτεταμένης της δικτύωσης με μεγάλο αριθμό 
αποφοίτων και φορέων έχει άμεσο και πολύ σημαντικό αντίκτυπο.  
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, αν και οι επενδύσεις σε υποδομές νέων τεχνολογιών σχεδιάζονται και εκτελούνται σε ιδρυματικό επίπεδο, το Τμήμα ΔΕΣ σε αρκετές 
περιπτώσεις έχει επενδύσει μέρος των εσόδων του (π.χ. από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή διάφορα έργα) προκειμένου να προμηθευθεί τον απαραίτητο 
εξοπλισμό για την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών (π.χ. λογισμικό, περιφερειακά, κλπ).  
 
γ) Βοηθήματα / συγγράμματα  
Για κάθε μάθημα βάσει του νόμου προτείνονται από τον εκάστοτε διδάσκοντα ένα ή δύο συγγράμματα. Στους φοιτητές διανέμεται ένα από τα προτεινόμενα, το οποίο οι 
ίδιοι επιλέγουν μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων ‘Εύδοξος’ (http://eudoxus.gr/). Σε αρκετές 
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περιπτώσεις τα συγγράμματα αυτά συμπληρώνονται με πανεπιστημιακές σημειώσεις των ιδίων των διδασκόντων, οι οποίες διανέμονται στους φοιτητές σε ηλεκτρονική 
ή/και σε έντυπη μορφή, με σκοπό να εξεταστούν πληρέστερα εξειδικευμένα θεματικά πεδία των μαθημάτων και να υπάρχει ολοκληρωμένη ανταπόκριση στη διδασκόμενη 
ύλη.  
Ο διδάσκων έχει τη δυνατότητα σε κάθε ακαδημαϊκό έτος να ανανεώσει τα συγγράμματα που προτείνει στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματός του, αλλά και να 
εμπλουτίσει τις δικές του πανεπιστημιακές σημειώσεις, ώστε το περιεχόμενο της διδασκαλίας να ανταποκρίνεται στις νεότερες εξελίξεις και να αποκτά νέα δυναμική υπό το 
πρίσμα της εμπειρίας προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών. Επίσης, συχνά οι διδάσκοντες παρέχουν πρόσθετη βιβλιογραφική υποστήριξη, προκειμένου να δώσουν στους 
φοιτητές την ευκαιρία πολύπλευρης ενημέρωσης και να τους εξοικειώσουν εμπράκτως με την περαιτέρω πολυεπίπεδη βιβλιογραφική διερεύνηση των θεμάτων, που αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της επιστημονικής διαχείρισης ενός ζητήματος. Ο κατάλογος της πρόσθετης βιβλιογραφικής υποστήριξης κάθε μαθήματος, καθώς και της σχετικής 
με το περιεχόμενο του μαθήματος αρθρογραφίας, διατίθεται μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Compus. 
 
 
4.3.ΔΕΣ Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές.  
 
Στο Τμήμα ΔΕΣ μπορούν να εντοπιστούν μια σειρά καινοτομιών και καλών πρακτικών, οι οποίες σκοπό έχουν τη συνεχή ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
στο επίπεδο της διδασκαλίας. Η σύνδεση των παρακάτω δράσεων με τον φοιτητικό πληθυσμό του Τμήματος, είτε μέσω της ενεργής εμπλοκής μέρους αυτού στις ίδιες τις 
δράσεις, είτε μέσω της παρακολούθησης σχετικών εκδηλώσεων διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων από το σύνολο του πληθυσμού, καθιστά τις παρακάτω δράσεις 
κατάλληλα τεκμήρια της υψηλής ποιότητας και του διδακτικού έργου του Τμήματος. 
Ι. Στο Τμήμα έχει ιδρυθεί και λειτουργεί το Εργαστήριο Διεθνών Σπουδών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (ΦΕΚ 1968 Β΄/ 10.09.2009), το οποίο διοργανώνει μεγάλο αριθμό 
εκδηλώσεων (ημερίδες, συνέδρια, διαλέξεις, κλπ), ενώ έχει τιμηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την ανάληψη προγράμματος Jean Monnet (2012-2013). Στο πλαίσιο 
του Εργαστηρίου θεσμοθετήθηκαν και λειτουργούν δύο πρωτότυπες ερευνητικές δομές, το Παρατηρητήριο Μέσης Ανατολής (από το 2012), το Παρατηρητήριο Πολιτικού 
και Κοινωνικού Ριζοσπαστισμού (από το Δεκέμβριο 2013) και το Παρατηρητήριο Μελέτης της Σκιώδους Οικονομίας (από το Φεβρουάριο 2014) με σημαντικό 
επιστημονικό/ερευνητικό έργο στα πεδία ενδιαφέροντός τους. Επίσης, στο Τμήμα λειτουργούν η έδρα Jean Monnet ‘Νέες διαστάσεις στις Ευρωπαϊκές νομικές σπουδές’ και 
η έδρα UNESCΟ ‘Διαπολιτισμική πολιτικής για μια δραστήρια και αλληλέγγυα ιθαγένεια’.  
ΙΙ. Πρέπει ακόμη να υπογραμμιστεί η διαμόρφωση ενός κλίματος δημιουργικής συλλογικότητας και ενός ισχυρού πλαισίου συνεργασιών που υπερβαίνει τα όρια του 
Τμήματος και επεκτείνεται σε ερευνητικές δραστηριότητες ευρύτερων ομάδων ακαδημαϊκού προσωπικού τόσο στο πλαίσιο της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών 
Επιστημών και Τεχνών όσο και στο επίπεδο του οικείου ιδρύματος ή άλλων ΑΕΙ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συνεργασία με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο 
(ΕΠΙ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο πλαίσιο έργων διερεύνησης της κοινής γνώμης που πραγματοποιούνται από τη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς του 
ΕΠΙ και η συμμετοχή μελών ΔΕΠ στα προγράμματα «Θαλής» και «Αριστεία».  
Επίσης, στο πλαίσιο των δύο (2) έργων του προγράμματος ενίσχυσης της διιδρυματικής και διεπιστημονικής συνεργασίας στην έρευνα «Θαλής» και ενός (1) έργου του 
προγράμματος ενίσχυσης της ερευνητικής αριστείας “Αριστεία ΙΙ”, μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συνεργάζονται με μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων Αθηνών, Κρήτης και 
Παντείου. Το Τμήμα ΔΕΣ έχει αναπτύξει διάφορες ερευνητικές συνεργασίες και με ιδρύματα του εξωτερικού. Ενδεικτικά αναφέρουμε:  
1. Στο πλαίσιο των δύο (2) έργων του προγράμματος ενίσχυσης της διιδρυματικής και διεπιστημονικής συνεργασίας στην έρευνα «Θαλής» και του έργου του προγράμματος 
ενίσχυσης της ερευνητικής αριστείας “Αριστεία ΙΙ”, μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συνεργάζονται με μέλη ΔΕΠ των παρακάτω ιδρυμάτων της αλλοδαπής: Johannes Kepler 
University of Linz (Austria), University Paris Diderot (France), University of Messina (Italy), University of Sussex (UK), University of Jena (Germany), University of Essex 
(UK), University of Oxford (UK), University of Twente (Netherlands), University of Konstanz (Germany), University of Lausanne (Switzerland), University of Vienna 
(Austria), GESIS Institute (Germany).  
2. Το Τμήμα εκπροσωπεί την Ελλάδα στη χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος COST: IS1309 Innovation in Climate 
Governance: Sources, Patterns and Effects (INOGOV) κοινοπραξία 19 χωρών.  
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3. Το Τμήμα εκπροσωπεί την Ελλάδα στη χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος COST: IS1107 “European Network for Conflict 
Research” (βλ. http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1107? σχετικά με τη λίστα των συμμετεχόντων στην κοινοπραξία ιδρυμάτων).  
4. Το Τμήμα συμμετέχει για την περίοδο 2013-2016 στο Δίκτυο Μελέτης της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας (PADEMIA), μια ομάδα 56 πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της 
Ευρώπης που στοχεύει στην προαγωγή της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και έρευνας θεμάτων που σχετίζονται με τα πολιτικά κόμματα, τους εκλογείς και τα κοινοβούλια. Στο 
πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων που εκπονούνται στα Πανεπιστήμια Κύπρου και Οξφόρδης, ένα μέλος ΔΕΠ συνεργάζεται με αντικείμενο τη διερεύνηση αντιστοίχως 
του πολιτικού εξτρεμισμού και των στάσεων έναντι μειονοτικών ομάδων του πληθυσμού.  
5. Ένα μέλος ΔΕΠ είναι μέλος μιας διεθνούς ερευνητικής ομάδας για συνταγματικούς σχεδιασμούς σε Ευρωπαϊκά κράτη (CONDES - Constitutional Designs for Europe and 
new European States).  
6. Ένα μέλος ΔΕΠ συνεργάζεται με δίκτυο 32 πανεπιστημίων της Ευρώπης για την σύνταξη εγχειριδίου σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού (CREAN).  
III. Το Τμήμα στο σύνολό του αναπτύσσει αξιοσημείωτη εξωστρεφή δραστηριότητα συνδέοντας τους ερευνητικούς και διδακτικούς σκοπούς του με τη διάχυση της γνώσης 
στην ευρύτερη κοινωνία. Οι περισσότερες από αυτές τις συνεργασίες αναπτύσσονται και εδραιώνονται σε επίπεδο Τμήματος από το Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και 
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, το οποίο λειτουργεί από το Μάρτιο του 2011, από τις δύο Έδρες του Τμήματος (Έδρα Jean Monnet ‘Νέες Διαστάσεις στις Ευρωπαϊκές Νομικές 
Σπουδές’, Έδρα UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής) και το πρόγραμμα Jean Monnet (2012-13) του Εργαστηρίου, καθώς και από μεμονωμένα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. 
Πολλές άλλες ενσωματώνονται θεσμικά στις συνολικές δράσεις του Πανεπιστημίου, όπως η πρακτική άσκηση φοιτητών και φοιτητριών σε πολιτικούς, κοινωνικούς ή 
οικονομικούς φορείς.  
Αναφέρουμε ως χαρακτηριστικά παραδείγματα του εύρους και της ποικιλίας αυτών των δράσεων τις εξής δραστηριότητες:  
1. Υπάρχει διαρκής και εκτεταμένη συνεργασία με την Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ) στη Θεσσαλονίκη. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει τα 
τελευταία έτη την πραγματοποίηση μεγάλου αριθμού διαλέξεων από μέλη ΔΕΠ στο εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ, καθώς και τη συν-διοργάνωση 
σεμιναρίων, εθνικών και διεθνών Συνεδρίων. Επίσης, ένας μικρός αριθμός σπουδαστών της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ συμμετέχει ετησίως στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος, κατόπιν εξετάσεων, επιλέγοντας κυρίως τον Τομέα Στρατηγικών Σπουδών και Διπλωματίας. Σημαντικός αριθμός μελών ΔΕΠ συμβάλλει ενεργά σε αυτή τη 
συνεργασία δεδομένου ότι το αντικείμενο διδασκαλίας και εξειδίκευσης των μελών ΔΕΠ του Τμήματος συνάδει σε σημαντικό βαθμό με τις θεματικές και τα γνωστικά 
αντικείμενα που διδάσκονται στην Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ και αφορούν σε ζητήματα Ανάλυσης Εξωτερικής Πολιτικής, Στρατηγικής Ανάλυσης, Διαχείρισης Κρίσεων, Θεωριών Διεθνών 
Σχέσεων, Διεθνούς Δικαίου και ζητημάτων Διεθνών Σχέσεων εν γένει. Το Τμήμα ΔΕΣ διατηρεί μια εξαιρετικά εποικοδομητική ακαδημαϊκή σχέση με την Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ. και 
προωθεί την περαιτέρω θεσμοποίησή της με τη υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της υπουργικής έγκρισης.  
2. Από το 2011 έχει αναπτυχθεί μια εξαιρετικά χρήσιμη σχέση συνεργασίας με το Κέντρο Εκπαίδευσης Πολυεθνικών Ειρηνευτικών Αποστολών του Κιλκίς, στο οποίο μέλη 
ΔΕΠ διεξάγουν εκπαιδευτικές διαλέξεις. Τις διαλέξεις αυτές, που απευθύνονται κυρίως σε αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων που προετοιμάζονται για αποστολές 
υποστήριξης της ειρήνης στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών, παρακολουθούν ως επισκέπτες και φοιτητές/τριες του Τμήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, οι φοιτητές ενημερώνονται 
τακτικά για τους εκπαιδευτικούς κύκλους του Κέντρου σε ορισμένους από τους οποίους μπορούν να συμμετέχουν ως εκπαιδευόμενοι, βελτιώνοντας έτσι τις δεξιότητές τους 
και λαμβάνοντας τη διεθνή πιστοποίηση εκπαίδευσης ειρηνευτικών αποστολών.  
3. Αρκετά μέλη του Τμήματος έχουν διαρκή συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης 
Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.  
4. Υπάρχει εποικοδομητική συνεργασία του Τμήματος με το Ίδρυμα Μελετών της Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ), ενώ μέλος ΔΕΠ του Τμήματος είναι μέλος του ΔΣ του 
Ιδρύματος. Με το ΙΜΧΑ συνδιοργανώνονται επιστημονικές εκδηλώσεις όπως συνέδρια, βιβλιοπαρουσιάσεις και ημερίδες.  
5. Το Τμήμα διατηρεί τα τελευταία χρόνια μια σχέση συνεργασίας με το Πολιτιστικό Κέντρο της Σχολής Αριστοτέλους στη Νάουσα και το Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Νάουσας. Μέλος ΔΕΠ του Τμήματος το Σεπτέμβριο του 2012 συμμετείχε στις εργασίες διημερίδας που διοργανώθηκε από το Κέντρο. Έκτοτε, η 
συνεργασία αυτή έχει περαιτέρω ενδυναμωθεί. Τον Αύγουστο του 2013, το Τμήμα και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Διεθνών Σπουδών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 
συνδιοργάνωσε με το Κέντρο το 1ο Θερινό Σχολείο της Σχολής του Αριστοτέλη επιδιώκοντας τη διατήρηση και εγκαθίδρυση του θεσμού. Επίσης, το Εργαστήριο 
διοργανώνει κινηματογραφικές προβολές με στόχο την ενίσχυση του ενδιαφέροντος και τη διεύρυνση των ερμηνευτικών προσεγγίσεων για το πεδίο των Διεθνών Σχέσεων.  
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6. Το Τμήμα συνεργάζεται επιστημονικά με τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Αστυνομικής Ακαδημίας στη Βέροια και με τη Σχολή Υπαξιωματικών 
Διοικητικών (ΣΕΔΕΣ) στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στις οποίες διδάσκουν τα τελευταία χρόνια μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.  
7. Το Τμήμα και τα μέλη ΔΕΠ διατηρούν συνεργασίες με Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Από το 2009, ένα μέλος ΔΕΠ είναι υπεύθυνο της οργάνωσης Νosmoke.gr, 
που επικεντρώνει τη δράση του στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης κατά του καπνίσματος. Σε αυτό το πλαίσιο, διοργανώνονται συχνές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης 
εντός και εκτός των χώρων του Πανεπιστημίου. Επίσης, ένα μέλος ΔΕΠ συμμετέχει ως μέλος στην "Εταιρεία για το Περιβάλλον και τη Αειφορία στη Γη". 
IV. Σημαντική καινοτομία του Τμήματος αποτελεί και η δημιουργία αρχείου αποφοίτων (alumni), πολλοί από τους οποίους απασχολούνται σε θέσεις ευθύνης του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ασκούν σημαντικούς κοινωνικούς ρόλους. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός δικτύου για την ενίσχυση της 
επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης του τμήματος με τους αποφοίτους του, την παρακολούθηση της πορείας τους στην αγορά εργασίας και την κοινωνία και την άντληση 
πολύτιμων πληροφοριών προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών (διδασκόντων και διδασκομένων).  
  
 
Ε. Διδακτικό έργο: Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολίτικης (ΕΚΠ)  
 
4.1. ΕΚΠ –Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος, οι οποίες προκύπτουν από την ανάλυση των 
ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι φοιτητές με βάση σχετικά σχόλια που περιλαμβάνονται στις «Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις» των οικείων Τμημάτων. 
 
(α) Η αξιολόγηση των διδασκόντων από τους φοιτητές είναι αρκετά υψηλή. Η βαθμολογία δείχνει ότι οι φοιτητές που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια έχουν γενικά θετική 
γνώμη για τους διδάσκοντες του Τμήματος ΕΚΠ. Η αξιολόγηση διδακτικού έργου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος ΕΚΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δίνει την 
παρακάτω εικόνα: 

 
Κριτήρια αξιολόγησης των διδασκόντων από τους 
φοιτητές 

Μέσος όρος Τυπική Απόκλιση 

Συνολική απόδοση διδάσκοντα 4,03 0,85 
Ποιότητα μαθήματος 3,97 0,87 
Οργάνωση και παρουσίαση του μαθήματος 3,96 0,89 
Επάρκεια διδακτικού υλικού 3,74 1,01 
Προετοιμασία διδάσκοντος 4,37 0,76 
Μεταδοτικότητα διδάσκοντος 3,94 1,00 
 Ενθάρρυνση συμμετοχής των φοιτητών στο μάθημα 4,11 0,90 
Συνέπεια τήρησης ωρών γραφείου 3,97 0,99 
Συνέπεια παρουσιών στα μαθήματα 4,45 0,78 
Ποιότητα φροντιστηριακού μαθήματος 3,82 0,92 
Συνολική απόδοση του επικουρικού διδακτικού 
προσωπικού 

3,89 0,88 
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Όσον αφορά το ποσοστό αξιοποίησης των διαφόρων μεθόδων διδασκαλίας από τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος ΕΚΠ, το γράφημα που ακολουθεί δίνει την παρακάτω εικόνα: 
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(β) Στο πρόγραμμα σπουδών και στην ιστοσελίδα του μαθήματος περιγράφονται αναλυτικά ο σκοπός του μαθήματος, οι μαθησιακοί στόχοι, τα περιεχόμενα και οι ενότητες 
των μαθημάτων. Οι εξετάσεις που διενεργούνται στο τέλος των μαθημάτων είναι ένας τρόπος μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων. Συγχρόνως, κατά τη 
διάρκεια των μαθημάτων, οι φοιτητές αξιολογούνται από τις εργασίες τις οποίες εκπονούν και παρουσιάζουν. Με άλλα λόγια, κατά τις εκτιμήσεις των φοιτητών, το 
ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων τηρείται επακριβώς και η δομή του ωρολόγιου προγράμματος κρίνεται ορθολογική.  
 
4.2. ΕΚΠ Αναφορά σε μεθόδους, χρήση νέων τεχνολογιών, βοηθήματα/συγγράμματα. 
 
Διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές όπως η εμπλουτισμένη εισήγηση, η μικροδιδασκαλία, οι εργασίες σε ομάδες, οι μελέτες περίπτωσης και ανάθεση μικρών εργασιών 
χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος από το διδακτικό προσωπικό.  
Η ανάθεση ομαδικών και ατομικών εργασιών αλλά και οι μελέτες περίπτωσης είναι οι συνηθέστεροι μέθοδοι διδασκαλίας των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.  
Τα διδασκόμενα μαθήματα παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του τμήματος (http://compus.uom.gr/). Οι φοιτητές ενημερώνονται κυρίως για τα προτεινόμενα συγγράμματα 
και την εξεταστέα ύλη, αλλά μπορούν να βρουν και πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό στην ιστοσελίδα, όπως οι διαφάνειες των παραδόσεων, θέματα εργασιών και 
προτεινόμενους ιστότοπους σχετικούς με την ύλη των μαθημάτων. 
Τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ (92,3%) του τμήματος κάνουν χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη διδασκαλία. Συνοπτικά, οι περισσότεροι 
χρησιμοποιούν στο πλαίσιο του μαθήματος διαφάνειες, τις οποίες προβάλλουν μέσω φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή και του αντίστοιχου μηχανήματος προβολής. 
Επίσης, πολλοί χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ή προβάλλουν ταινίες εκπαιδευτικού περιεχομένου.  
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Ένα μεγάλο ποσοστό των διδασκόντων (84,6%) χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του Πανεπιστημίου COMPUS για τη διαχείριση των μαθημάτων που διδάσκει. Οι 
συνηθέστερες εφαρμογές COMPUS που χρησιμοποιούνται είναι: ανάρτηση σημειώσεων (84,6%), ανάρτηση συμπληρωματικού υλικού και βιβλιογραφίας (76,9%), 
ανακοινώσεις προς φοιτητές (84,6%), ανάρτηση εξεταστέας ύλης (69,3%) ενώ η κατάθεση εργασιών (38,5%) και η ανάρτηση βαθμολογίας (7,7%) χρησιμοποιούνται 
λιγότερο συχνά. 
Για κάθε μάθημα, προσφέρονται ένα ή δύο βοηθήματα, τα οποία προτείνονται από τον εκάστοτε διδάσκοντα, και επιλέγονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία 
ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων Εύδοξος. Τα βοηθήματα αυτά συχνά συμπληρώνονται με πανεπιστημιακές σημειώσεις, οι οποίες 
διανέμονται στους φοιτητές σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή, με σκοπό να καλυφθούν συγκεκριμένες ανάγκες των μαθημάτων. 

 
 

4.3. ΕΚΠ Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές.  
 

Το Τμήμα συνεργάζεται ευρέως με σχολεία Γενικής & Ειδικής Αγωγής (πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), στο πλαίσιο εκπόνησης της 
πρακτικής άσκησης των φοιτητών μας. Επιπλέον, το Τμήμα εποπτεύει τη λειτουργία πειραματικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
συνεργάζεται με φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Διά βίου Μάθησης (ΚΕΕ, ΚΕΚ, ΣΔΕ) , καθώς και με συναφή Τμήματα άλλων ελληνικών ΑΕΙ (ΑΠΘ, ΕΚΠΑ, Παν/μιο 
Θεσσαλίας κλπ). Το 84,6% των μελών ΔΕΠ συνεργάζεται με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού. Το 38,40% των μελών ΔΕΠ συνεργάζεται με εκπαιδευτικά κέντρα του 
εξωτερικού. Εξ αυτών, το 60% συμμετέχει σε συνέδρια και ομιλίες, το 20% σε ανταλλαγές Erasmus, το 20% σε τριμελείς επιτροπές διδακτορικού και το 20% ως Visiting 
Scholar. Η πλειοψηφία των διδακτικού προσωπικού (84,6%) αναπτύσσει εκπαιδευτικές συνεργασίες με τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς φορείς, όπως με 
επαγγελματικούς συλλόγους εκπαιδευτικών (π.χ. ΕΛΜΕ) σε ημερίδες και συνέδρια (π.χ. με ΚΕΘΕΑ), με μη κυβερνητικές οργανώσεις (π.χ. ΠΥΞΙΔΑ), στην πρακτική 
άσκηση (π.χ σχολεία ειδικής αγωγής, ΙΔΕΚΕ κλπ). Ένα μεγάλο ποσοστό των συνεργασιών αυτών είναι με σχολεία γενικής (69,3%) και ειδικής αγωγής (53,8%), ενώ οι 
υπόλοιπες είναι με δήμους/νομαρχίες (30,8%), εταιρίες – οργανισμούς – ινστιτούτα ( π.χ. Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος) (38,4%) και συλλόγους (7,7%).  

 
 

Ζ. Διδακτικό έργο: Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (ΜΕΤ)  
 
 

ΜΕΤ –Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος, οι οποίες προκύπτουν από την ανάλυση των ερωτηματολογίων 
που συμπληρώνουν οι φοιτητές με βάση σχετικά σχόλια που περιλαμβάνονται στις «Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις» των οικείων Τμημάτων. 

 
Η ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας είναι πολύ καλή, όπως προκύπτει και από τις αξιολογήσεις των φοιτητών. Χρησιμοποιούνται διάφορες διδακτικές μέθοδοι, όπως η 
εμπλουτισμένη εισήγηση, οι εργασίες σε ομάδες, οι μελέτες και η ανάθεση μικρών εργασιών. Κατά κύριο λόγο όμως τα μαθήματα που προσφέρονται στο τμήμα είναι 
ατομικά μαθήματα, δηλαδή γίνονται μεταξύ ενός καθηγητή και ενός φοιτητή κάθε φορά. Η προσέγγισή του κάθε φοιτητή δηλαδή, είναι διαφορετική ανάλογα με το επίπεδο 
μόρφωσής του και αφομοίωσης των προσφερομένων πληροφοριών. Οφείλει ωστόσο να σημειωθεί ότι, κατά γενική ομολογία, η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της 
διδακτικής διαδικασίας απειλείται με υποβάθμιση από τις δύσκολες συνθήκες που επιτάσσουν οι σοβαρές ελλείψεις του Τμήματος σε μόνιμο διδακτικό προσωπικό και σε 
υλικοτεχνικό εξοπλισμό. 
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ΜΕΤ Αναφορά σε μεθόδους, χρήση νέων τεχνολογιών, βοηθήματα/συγγράμματα. 
 
Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα αφορούν κυρίως σε παρτιτούρες, δισκογραφία, άρθρα και μουσικά αποσπάσματα που επιλέγονται από το διδακτικό προσωπικό με κριτήριο την 
όσο το δυνατόν περισσότερο πιστή ανταπόκριση του περιεχομένου τους στην ύλη του σχετικού μαθήματος. Καθώς η προσφορά μουσικού υλικού (παρτιτούρες) ως 
συγγραμμάτων μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ, αφορά μόνο εκείνο το υλικό που αντιπροσωπεύεται από Έλληνες εκδότες, η απουσία και η έλλειψη μεγάλου όγκου 
μουσικού υλικού ως ελληνόγλωσση βιβλιογραφία καθιστά την διαχείριση αντιγράφων αναπόφευκτα αναγκαία. 
 

 
 

4.3.ΜΕΤ Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές. 
 

Οι Διδάσκοντες του ΤΜΕΤ έχουν ενεργή ερευνητική και καλλιτεχνική δράση τόσο εντός όσο και εκτός του πλαισίου του Τμήματος. Χαρακτηριστικά θα πρέπει να 
αναφερθεί ότι στις 31/12/2007 έληξε τριετές ερευνητικό πρόγραμμα με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Στάμου στα πλαίσια του Πυθαγόρας 2 με πλήθος ερευνητικών 
δραστηριοτήτων και παραδοτέων. Σημειωτέον ότι στα πλαίσια του προγράμματος αυτού σταθμίστηκαν 2 τεστ μουσικού ταλέντου τα μοναδικά σήμερα για χρήση στην 
Ελλάδα, που έχουν τύχει ευρείας αναγνώρισης από την ερευνητική κι εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας. Στο ίδιο πλαίσιο οργανώθηκαν προγράμματα ερευνητικής 
κατάρτισης για εκπαιδευτικούς τόσο στην ποιοτική όσο και στην ποσοτική έρευνα στην εκπαίδευση με έδρα το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  
Το Τμήμα έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και προγράμματα διακρατικής συνεργασίας, όπως το “Art and Culture with No Limits”, στο πλαίσιο του the Phare 
Programme, Small Projects Fund, Cross‐ border Cooperation Bulgaria – Greece, ενώ μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν σε Ευρωπαικά προγράμματα (χαρακτηριστική 
περίπτωση του μέλους ΔΕΠ Λ. Στάμου του τμήματος που ήταν project manager στο Ευρωπαικό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας INTERREG 
2007 ‐2013, με τίτλο «Egnatia VAE: Cross‐ border vertical axes of entrepreneurship in support of youth and women», με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 1.297.445 ευρώ και 
φορέα συντονισμού το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας). Το Τμήμα μπορεί να διεκδικεί ερευνητικές επιχορηγήσεις από το Πανεπιστήμιο καθώς και να μετέχει σε σχετικό ετήσιο 
διαγωνισμό για ερευνητικά βραβεία που αποδίδονται για δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα περιοδικά.  
Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2010, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος έλαβε ερευνητική επιχορήγηση για εκπόνηση ερευνητικής μελέτης με τίτλο «Το ‘οικοσύστημα’ της μουσικής 
επικοινωνίας στα πρώτα χρόνια της ζωής: Μελέτη της μουσικής συμπεριφοράς βρεφών και νηπίων».  
Πολλά μέλη ΔΕΠ έχουν βραβευτεί για την δουλειά τους (όπως φαίνεται από τα αναρτημένα βιογραφικά), ενώ έχουν βραβευτεί και αρκετοί φοιτητές του Τμήματος.  
 
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τις βραβεύσεις φοιτητών του τμήματος, γεγονός που αποδεικνύει την επαρκή, σωστή και επαγγελματική δουλειά που γίνεται από τους 
διδάσκοντες του ΜΕΤ:  

 
ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.  
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  
Δεστούνης Κωνσταντίνος 
 Β' Βραβείο στον 5ο Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου «Γ.ΘΥΜΗΣ» (Θεσσαλονίκη). (2010) 
 Α' Βραβείο στη μεγαλύτερη κατηγορία (GROUP G) του Διεθνή Διαγωνισμού Πιάνου (CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO “DE BACH AU JAZZ”) στο 
Παρίσι της Γαλλίας. (2013) 
 Β' Βραβείο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Πιάνου (Europäischen Klavierwettbewerb) στη Βρέμη της Γερμανίας. (2012) 
 Α' Βραβείο στο Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου (SOUTHERN HIGHLANDS INTERNATIONAL PIANO COMPETITION 2013) στην Καμπέρα της Αυστραλίας. (2013) 
 PRIX D’HONNEUR στο Διεθνή Διαγωνισμό (CONCOURS INTERNATIONAL DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE) στο Παρίσι της Γαλλίας. (2013) 
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Κουτσουμπίδης Χρόνης 
 Γ΄ βραβείο στο Διεθνή Διαγωνισμό Κιθάρας του GARGNANO της Ιταλίας (2007) 
 Α΄ βραβείο στον διεθνή Διαγωνισμό «ΑΠΟΛΛΩΝ» στην Αθήνα (2008) 
 Α΄ βραβείο στο Διεθνή Διαγωνισμό Κιθάρας του GARGNANO της Ιταλίας (2010) 
Παπανικολάου Βίκυ 
 Ειδική διάκριση στις ακροάσεις της Ευρωπαϊκής Ορχήστρας 2008-09 
Σαρακενίδης Αλέξανδρος 
 Γ' Βραβείο στον 9ο Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου “KONZERTEUM”. (2003). 
 Γ’ Βραβείο στον 12ο Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΡΡΗ» (2007) 
Σίσκου Γιώτα 
 Α' Βραβείο στο Διεθνές Χειμερινό Φεστιβάλ Κιθάρας Βόλου (2009) 
Τσιλιβάκου Παναγιώτα 
 Α' Βραβείο στο Διεθνή Διαγωνισμού Πιάνου (CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO “DE BACH AU JAZZ”) στο Παρίσι της Γαλλίας. (2013) 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
Αναστασιάδης Ευγένιος 
 Β’ Βραβείο στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φλάουτου, Urs Rüttimann του Ωδείου Αθηνών. 
Ανδρέογλου Παναγιώτης 
 Α’ Βραβείο στον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ακορντεόν στην Κοζάνη (2009) 
Δεστούνης Κωνσταντίνος 
 Επιλογή κατόπιν Πανελληνίου Διαγωνισμού ερμηνείας κοντσέρτου (Αθήνα, Ιούνιος 2009) και συμμετοχή του ως σολίστ με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. 
 Γ’ Βραβείο στον πανελλήνιο διαγωνισμό πιάνου «Γ.Θυμής» (2008) 
 Α’ Βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμού της ΕΡΤ στην Αθήνα (2010). Κατόπιν αυτής της νίκης ο Κ.Δεστούνης εκπροσώπευσε την Ελλάδα στο Πανευρωπαϊκό 
Διαγωνισμό “EUROVISION YOUNG MUSICIANS” στη Βιέννη της Αυστρίας. 
 Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, κατόπιν πανελλήνιου διαγωνισμού πιάνου (2011). 
 Α’ Βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πιάνου «ΤΕΧΝΗ» (Θεσσαλονίκη) 
Ευσταθόπουλος Γιάννης 
 Β' Βραβείο στον 7ο Πανελλήνιο διαγωνισμό Κιθάρας έως 21 ετών (2008) 
Ζιγκερίδης Κωνσταντίνος 
 Β' Βραβείο στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ακορντεόν στην Πτολεμαΐδα. (2012) 
Κουτσουμπίδης Χρόνης 
 Β΄ βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Κιθάρας της Βέροιας κατηγορία ως 21 ετών(2005) 
 Β΄ βραβείο και βραβείο καλύτερης ερμηνείας έργου Έλληνα συνθέτη στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Κιθάρας της Πάτρας (2006) 
 Α΄ βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Κιθάρας της Βέροιας (2008) 
Κουτσώνης Στέργιος 
 Γ' Βραβείο στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πιάνου Λάρισας. 
Παπανικολάου Βίκυ 
 Β΄ Βραβείο στον 33ο Πανελλήνιο διαγωνισμό Βιολοντσέλου του Πνευματικού Κέντρου “Φίλωνας” (2009) 
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Πασόπουλος Σταμάτης 
 Α’ Βραβείο στον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ακορντεόν στην Κοζάνη (2007) 
 Α’ Βραβείο στον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ακορντεόν στην Κοζάνη (2009) 
 Α’ Βραβείο στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ακορντεόν στην Πτολεμαΐδα (2012) 
Πόλκα Αριάδνη 
 Γ΄ Βραβείο στον Πανελλήνιο διαγωνισμό Βιολοντσέλου της “Τέχνης” Θεσσαλονίκη (2010) 
Σαρακενίδης Αλέξανδρος 
 Α’ Βραβείο στο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πιάνου του Συνδέσμου Αποφοίτων Ωδείων Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη. (2006). 
 Α’ Βραβείο στον Πανελλήνιο στον 4 ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πιάνου «ΜΑΡΙΑ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ–ΣΙΓΑΡΑ» (2012) 
 Α’ Βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πιάνου «ΦΙΛΩΝΑΣ» (2009) 
Σαπνάρα Δήμητρα 
 Β’ Βραβείο στον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ακορντεόν στην Κοζάνη (2009) 
Σπαθή Μαρία 
 Β’ Βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πιάνου του Συνδέσμου Αποφοίτων Ωδείων Θεσσαλονίκης (2010). 
Κουαρτέτο φλάουτων Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 
 Α' Βραβείο στο Διαγωνισμό για σύνολα φλάουτων – Flutemeeting Volos, Βόλος. (2005) 
Τρίο πιάνου Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 
 Β’ Βραβείο στο Διαγωνισμό Σύνθεσης και Ερμηνείας έργων Μουσικής Δωματίου του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας 
και του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Θεσσαλονίκη (2005) 
 Α’ Βραβείο του Κ.Δεστούνη στο εσωτερικό Διαγωνισμό Ερμηνείας Κοντσέρτου του Τμήματος ΜΕΤ (2010) 
 Α’ Βραβείο του Κ.Δεστούνη στο εσωτερικό Διαγωνισμό Μουσικής Δωματίου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2011) 
 Α’ Βραβείο στο εσωτερικό Διαγωνισμό Ερμηνείας Κοντσέρτου του Τμήματος ΜΕΤ της μαθήτριας Π.Τσιλιβάκου (2013) 
 
 

Η. Διδακτικό έργο: Τμήμα Οικονομικών Επιστήμων (ΟΕ)  
 
ΟΕ –Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος, οι οποίες προκύπτουν από την ανάλυση των ερωτηματολογίων 
που συμπληρώνουν οι φοιτητές με βάση σχετικά σχόλια που περιλαμβάνονται στις «Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις» των οικείων Τμημάτων. 

 
Η εικόνα που διαμορφώνουν οι φοιτητές σχετικά με το έργο των διδασκόντων, τη δομή του προγράμματος και το περιεχόμενο των μαθημάτων μπορεί να αποτυπωθεί από τις 
αξιολογήσεις των μαθημάτων των διδασκόντων που συλλέγονται κάθε Χειμερινό Εξάμηνο (ΧΕ) και Εαρινό Εξάμηνο( ΕΕ) και είναι στη διάθεση της ΜΟΔΙΠ 
( http://unievaluation.uom.gr). Σύμφωνα με την επεξεργασία των δεδομένων από το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων του Ιδρύματος (ΚΥΔ), τα εν λόγω 
ερωτηματολόγια αξιολόγησης συμπληρώθηκαν κατά μέσο όρο την τελευταία τετραετία από το17,32% (ΕΕ 2013-14), 31,13% (ΧΕ 2013-14), 17,16% (ΕΕ 2012 13), 28,49% 
(ΧΕ 2012 13), 25,98% (ΕΕ 2011 12), 30,93% (ΧΕ 2011 12), 18,30% (ΕΕ 2010 11), 31,06% (ΧΕ 2010 11) των φοιτητών που παρακολουθούν συστηματικά τις εβδομαδιαίες 
διαλέξεις/συναντήσεις κάθε μαθήματος και από το 15,24% (ΕΕ2013-14), 14,40% (ΧΕ 2013-14), 12,30% (ΕΕ 2012 13), 11,94% (ΧΕ 2012 13), 10,71% (ΕΕ 2011 12), 
12,16% (ΧΕ 2011 12), 6,85% (ΕΕ 2010 11), 9,04% (ΧΕ 2010 11) αντίστοιχα ανά εξάμηνο σπουδών των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος.  

http://unievaluation.uom.gr/
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Τα συλλεγόμενα σε συστηματική βάση ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθημάτων και διδασκόντων από τους φοιτητές αποκαλύπτουν αρκετά υψηλά επίπεδα ικανοποίησης 
των τελευταίων τόσο από τις ακολουθούμενες μεθόδους διδασκαλίας και την εν γένει παρουσία των μελών ΔΕΠ ως διδασκόντων στο Τμήμα, όσο και από το περιεχόμενο 
των μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι μέσοι όροι της βαθμολογίας σε ερωτήσεις που μετρήθηκαν σε πενταβάθμια κλίμακα 
όπου 1= ιδιαίτερα κακή και 5=ιδιαίτερα καλή που αφορούν τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των τεσσάρων ακαδημαϊκών ετών ανά εξάμηνο, ήταν: 
 

Χειμερινό Εξάμηνο 2010/2011: O Μέσος Όρος ήταν 4,06 με εύρος τιμών 3,39 ελάχιστο και μέγιστο 4,77 
Εαρινό Εξάμηνο 2010/2011: O Μέσος Όρος ήταν 4,10 με εύρος τιμών 3,17 ελάχιστο και μέγιστο 4,74 
Χειμερινό Εξάμηνο 2011/2012: O Μέσος Όρος ήταν 4,02 με εύρος τιμών 3,04 ελάχιστο και μέγιστο 4,78 
Εαρινό Εξάμηνο 2011/2012: O Μέσος Όρος ήταν 4,05 με εύρος τιμών 2,78 ελάχιστο και μέγιστο 4,72 
Χειμερινό Εξάμηνο 2012/2013: O Μέσος Όρος ήταν 3,98 με εύρος τιμών 2,52 ελάχιστο και μέγιστο 4,90 
Εαρινό Εξάμηνο 2012/2013: O Μέσος Όρος ήταν 4,00 με εύρος τιμών 2,75 ελάχιστο και μέγιστο 4,71 
Χειμερινό Εξάμηνο 2013/2014: O Μέσος Όρος ήταν 4,08 με εύρος τιμών 3,10 ελάχιστο και μέγιστο 4,87 
Εαρινό Εξάμηνο 2013/2014: O Μέσος Όρος ήταν 4,10 με εύρος τιμών 3,30 ελάχιστο και μέγιστο 4,84 
 

Το διδακτικό έργο στα τελευταία τέσσερα χρόνια προσεγγίζει και ξεπερνά ανά ακαδημαϊκό έτος το βαθμό «4», δηλαδή την καλή απόδοση στην πεντάβαθμη κλίμακα 
μέτρησης. 
Αναλύοντας μέσα από τα συγκεντρωτικά στατιστικά αξιολόγησης του τμήματος περαιτέρω τις ερωτήσεις σημειώνουμε ότι στις ερωτήσεις α) ερώτηση που αναφέρεται στην 
συνέπεια των διδασκόντων και την παρουσία τους στα μαθήματα, β) στην προετοιμασία των διδασκόντων σχετικά με τα μαθήματα και την ενθάρρυνση των φοιτητών για 
συμμετοχή καθώς και στο γ) το αντικείμενο μαθήματος είναι ενδιαφέρον και χρήσιμο για τις σπουδές τους οι αξιολογήσεις βάσει των μέσων όρων των απαντήσεων ανά 
ερώτηση ξεπερνούσαν ή προσέγγιζαν την καλή απόδοση. Είναι επίσης χαρακτηριστικό στοιχείο των αξιολογήσεων των φοιτητών ότι σε κανένα από τα σχετικά ερωτήματα 
που αφορούν την απόδοση του έργου διδασκαλίας από το ΧΕ 2010- 11 το τμήμα δεν παρουσιάζει βαθμό ΜΟ 3,5 ή χαμηλότερό του. 
 
 
ΟΕ Αναφορά σε μεθόδους, χρήση νέων τεχνολογιών, βοηθήματα/συγγράμματα. 

  
Μέθοδοι διδασκαλίας: Η διδακτική διαδικασία ποικίλει σημαντικά από μάθημα σε μάθημα, προσαρμοζόμενη στις ειδικές ανάγκες του κάθε μαθήματος. Οι διδακτικές 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι οι διαλέξεις, οι μελέτες περιπτώσεων, η εκπόνηση ομαδικών/ατομικών εργασιών, εργαστηριακές/φροντιστηριακές ασκήσεις. 
Παροτρύνεται η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στη διάρκεια των διαλέξεων με την έκφραση των αποριών/παρατηρήσεων/προβληματισμών/προτάσεών τους.  
Χρήση νέων τεχνολογιών: Οι ΤΠΕ που χρησιμοποιούνται στην παρουσίαση των μαθημάτων είναι η χρήση Η/Υ, η χρήση του διαδικτύου, η χρήση συγκεκριμένου 
λογισμικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς κ.λπ. Ωστόσο, η χρήση ψηφιακών μέσων διδασκαλίας, όπως ο διαδραστικός ψηφιακός πίνακας, τα ηλεκτρονικά συγγράμματα, η 
χρήση φορητών συσκευών πλοήγησης στο Διαδίκτυο, τα ηλεκτρονικά συστήματα εξέτασης και εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας, δεν χρησιμοποιούνται παρά ελάχιστα στη 
διεξαγωγή των μαθημάτων του Τμήματος γιατί δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες υποδομές/εξοπλισμός. Το σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης COMPUS του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας είναι η κατεξοχήν ΤΠΕ που χρησιμοποιείται στη διδασκαλία (περιέχει εκπαιδευτικό υλικό κάποιων μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος και 
σχετικές πληροφορίες).  
Βοηθήματα: Ο κατάλογος των διδακτικών συγγραμμάτων περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα προτεινόμενο διδακτικό σύγγραμμα ανά υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα, το 
οποίο προέρχεται από τα δηλωθέντα συγγράμματα στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ. Ο κατάλογος συντάσσεται ύστερα από εισηγήσεις των οικείων 
διδασκόντων ή υπευθύνων, καθώς και των λοιπών καθηγητών που κατέχουν θέση του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. 
Στους φοιτητές διανέμεται το σύγγραμμα του μαθήματος που επιλέγουν. Επιπλέον, μέσω του συστήματος COMPUS παρέχεται αρκετό βοηθητικό υλικό, όπως σημειώσεις, 
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διαφάνειες παρουσιάσεων, άρθρα επιστημονικών περιοδικών ή/και πρακτικών συνεδρίων, μελέτες περιπτώσεων, προβλήματα-ασκήσεις και οι λύσεις τους, βιβλιογραφικές 
αναφορές με ηλεκτρονικούς συνδέσμους κτλ. Η επικαιροποίηση των συγγραμμάτων υπόκειται στην κρίση των διδασκόντων. 

 
 
 

4.3.ΟΕ Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές. 
 
Το Τμήμα επιδιώκει να πλαισιώνει τη σύγχρονη γνώση με την ανάπτυξη της αναλυτικής και κριτικής σκέψης των φοιτητών του και την καλλιέργεια δεξιοτήτων που 
αφορούν την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης για την αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών και προβλημάτων της οικονομίας. Η εναρμόνιση και διατήρηση 
επαφής με την διεθνή πραγματικότητα, η ανάπτυξη του πνεύματος της επιχειρηματικότητας, η κατανόηση της σημασίας της καινοτομίας και η δημιουργία έφεσης στους 
φοιτητές για συνεχή γνώση και εξέλιξη, αποτελούν επίσης ουσιώδεις επιδιώξεις του Τμήματος. 
Καινοτομία του Προγράμματος Σπουδών αποτελεί η εισαγωγή των σεμιναριακών μαθημάτων στα μαθήματα επιλογής. Στο σεμιναριακό μάθημα απαιτείται η συγγραφή και 
παρουσίαση από τους φοιτητές/τριες μιας εργασίας, της οποίας το θέμα αντλείται από το περιεχόμενο μαθήματος το οποίο έχουν διδαχθεί και στο οποίο έχουν εξετασθεί με 
επιτυχία σε προηγούμενο εξάμηνο. Οι εργασίες παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού εξαμήνου ενώπιον του διδάσκοντα, συμφοιτητών/τριών και πιθανόν άλλων 
ενδιαφερομένων. Σεμιναριακές εργασίες μπορούν να δοθούν μόνο σε ορισμένα μαθήματα του Δεύτερου Kύκλου Σπουδών. Τα μαθήματα αυτά που προσφέρονται και ως 
σεμιναριακά, αναφέρονται για κάθε ακαδημαϊκή περίοδο, στον Οδηγό Σπουδών του Οικονομικού Τμήματος. Tο σεμιναριακό μάθημα αποτελεί ξεχωριστό μάθημα και 
αντιμετωπίζεται ως τέτοιο και βαθμολογικά.  
Επιπλέον το Τμήμα προσφέρει σεμινάρια μηχανογραφημένης λογιστικής (γνώσεις μηχανογραφημένου λογιστηρίου), όπως επίσης και σεμινάριο οικονομοτεχνικών μελετών.  

 
 

Θ. Διδακτικό έργο: Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών (ΒΣΑΣ) 
 
 
ΒΣΑΣ –Γενικές ποιοτικές παρατηρήσεις (α) για την μέθοδο διδασκαλίας και (β) για το περιεχόμενο του μαθήματος, οι οποίες προκύπτουν από την ανάλυση των 
ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι φοιτητές με βάση σχετικά σχόλια που περιλαμβάνονται στις «Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις» των οικείων Τμημάτων.  

 
Με βάση τα απογραφικά δελτία που συμπληρώθηκαν από τους διδάσκοντες, αλλά και τα φύλλα αξιολόγησης των διδασκόντων που συμπληρώθηκαν από τους φοιτητές, η 
αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού του τμήματος είναι αρκετά ικανοποιητική. Η διδασκαλία του συνόλου σχεδόν των διδασκόντων κρίνεται από καλή ως 
πολύ ικανοποιητική. Τα σχόλια των φοιτητών είναι εποικοδομητικά και από θετικά ως πολύ θετικά. Ορισμένοι διδάσκοντες κρίνονται ιδιαίτερα δημοφιλείς και χαρισματικοί 
και μεμονωμένες περιπτώσεις ως ιδιαίτερα αυστηροί και δύσκολοι.  
Η οργάνωση και η εφαρμογή του διδακτικού έργου κρίνεται από ικανοποιητική έως πολύ ικανοποιητική, πλην εξαιρέσεων. Ένας σημαντικός αριθμός διδασκόντων 
χρησιμοποιεί το διαθέσιμο ηλεκτρονικό εξοπλισμό (κάποιοι και το διαδίκτυο), για τις τακτικές διαλέξεις των μαθημάτων. Οι φοιτητές επισημαίνουν ότι η χρήση οπτικών 
μέσων (εικόνας) κάνει το μάθημα πιο ευχάριστο και ενθαρρύνουν τέτοιες μεθόδους.  
Οι φοιτητές/τριες πολλές φορές καλούνται να συμμετέχουν πιο ενεργά στη διδακτική διαδικασία με εκπόνηση εργασιών σε θέματα που εμπίπτουν στο αντικείμενο του 
μαθήματος. Σε αρκετά μαθήματα οι φοιτητές παρουσιάζουν τις εργασίες τους και το ακροατήριο συμμετέχει με σχολιασμό και ερωτήματα.  
Αρκετοί από τους διδάσκοντες ανανεώνουν, σε τακτά διαστήματα, το περιεχόμενο των μαθημάτων τους, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στον χώρο τους. Κύρια 
συνιστώσα της αποτελεσματικότητας αποτελεί και η ερευνητική προσπάθεια του διδάσκοντα που πρέπει συνεχώς να τροφοδοτεί τη διδακτική ύλη του μαθήματος.  
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ΒΣΑΣ Αναφορά σε μεθόδους, χρήση νέων τεχνολογιών, βοηθήματα/συγγράμματα. 
 
 Στα μαθήματα χρησιμοποιείται σύγχρονη και διεθνής βιβλιογραφία, ενώ γίνεται προσπάθεια συνεχούς εμπλουτισμού και επικαιροποίησης. Τα βοηθήματα επιλέγονται από 
τους καθηγητές με κριτήριο να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο στην ύλη του μαθήματος.  
Τα περισσότερα εκπαιδευτικά βοηθήματα κρίνονται επαρκή για τις ανάγκες των μαθημάτων. Σε πολλά επιστημονικά πεδία υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία, αλλά σε 
ορισμένα μαθήματα η ελληνική βιβλιογραφία είναι ελλιπής ή και ανύπαρκτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προκειμένου να καλύπτεται η ύλη, διανέμονται φωτοτυπίες άρθρων, 
αποσπάσματα άλλων βιβλίων και σημειώσεις του διδάσκοντα.  
Αρκετοί διδάσκοντες με την έναρξη του εξαμήνου μοιράζουν στους φοιτητές ολοκληρωμένα προγράμματα (syllabus) που περιλαμβάνουν το περιεχόμενο, τους σκοπούς, τη 
βιβλιογραφία, τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος. Στο syllabus ορισμένοι από τους διδάσκοντες καταγράφουν αναλυτικά το περιεχόμενο των μαθημάτων, δηλαδή, το 
περιεχόμενο των διαλέξεων και τη σχετική βιβλιογραφία ανά εβδομάδα. Το syllabus, οι διαλέξεις, όπως και σχετικές με το μάθημα ανακοινώσεις, αναρτώνται στον κεντρικό 
ιστότοπο του Πανεπιστημίου, COMPUS, όπου έχουν πρόσβαση οι φοιτητές κάθε μαθήματος.  
 

 
4.3. ΒΣΑΣ Αναφορά σε καινοτομίες και καλές πρακτικές.  
Παρά το γεγονός ότι οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές είναι συνήθως παλαιάς τεχνολογίας και ανταποκρίνονται με δυσκολία στις τεχνολογικές απαιτήσεις νέων λειτουργικών 
προγραμμάτων ή εφαρμογών, κάποιοι διδάσκοντες χρησιμοποιούν διεθνείς βάσεις δεδομένων και προγράμματα περιγραφικής ανάλυσης δεδομένων που είναι διαθέσιμα 
στην ιστοσελίδα οργανισμών όπως OECD, Eurostat, IMF, World Bank κ.λπ. Σε κάποιες επίσης περιπτώσεις, χρησιμοποιείται και η αίθουσα τηλεδιάσκεψης για την προβολή 
– και ανάλυση - ντοκιμαντέρ και ταινιών σχετικών με το αντικείμενο του μαθήματος.  
Το Τμήμα είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ανταλλαγών ΕRASMUS με πολλά Πανεπιστήμια όπως της Αυστρίας, Βουλγαρίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ουγγαρίας, Πολωνίας, 
Ρουμανίας, Σλοβενίας, Τουρκίας, Τσεχίας και Φινλανδίας, και έτσι κάποια από τα μαθήματα επιλογής διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα. Σε κάποια μαθήματα, οι 
διδάσκοντες οργανώνουν εκπαιδευτικές επισκέψεις ή/και διαλέξεις επισκεπτών από τον ακαδημαϊκό, επιχειρηματικό, και ευρύτερο κοινωνικό χώρο. 
Το Τμήμα έχει αναπτύξει συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Babeş-Bolyai University in Cluj-Napoca (Romania), Sofia University (Bulgaria), University of Graz (Austria), 
University of Ljubljana (Slovenia), University of Novi Sad (Serbia), University of Regensburg (Germany), και University of Zagreb (Croatia) για ένα “International Joint 
Master’s Programme in History of South-Eastern Europe”, μέσω του TEMPUS JoinSEE, “Example of Excellence for Joint (Degree) Programme Development in South 
Eastern Europe 2008-2013.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.5. Ερευνητικό Έργο της τελευταίας 4ετίας (Εισαγωγή)  
 

5.1. Ερευνητικές δραστηριότητες 
 

5.1.1. Χρηματοδότηση ερευνητικών έργων 
 

Αξιόλογες ερευνητικές δραστηριότητες έχουν καταγραφεί από όλα τα Τμήματα του ΠΑΜΑΚ, αποτιμώντας το σύνολο των χρηματοδοτούμενων έργων που εκπονήθηκαν ή 
εκπονούνται κατά την τελευταία 4ετία και την αναγνώριση του δημοσιευμένου έργου των μελών ΔΕΠ κατά την τελευταία 4ετία. Αξιοσημείωτη είναι η αξιοποίηση των 
διαθέσιμων πόρων χρηματοδότησης της έρευνας από μέλη ΔΕΠ των διαφόρων τμημάτων του ΠΑΜΑΚ στο πεδίο των οικονομικών και κοινωνικών επιστημών, σε 
ιδρυματικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς της ημεδαπής, όπως δήμους, περιφέρειες, υπουργεία και άλλα πανεπιστήμια ή ερευνητικά 
ιδρύματα, είτε σε συνεργασία με εταίρους της ευρωπαϊκής ένωσης, πανεπιστήμια της αλλοδαπής και διεθνείς οργανισμούς.  
 
Στους κάτωθι Πίνακες 1, 2, 3 και 4 αναγράφονται τα ερευνητικά έργα και η χρηματοδότησή τους, ανά έτος, Τμήμα και είδος προγράμματος, που εκπονήθηκαν ή 
εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κατά τα έτη 2010-2014. Στο Παράρτημα Α, παραθέτεται ο κατάλογος όλων των ερευνητικών έργων της τετραετίας. 

 
 
Πίνακας 1. Χρηματοδότηση και είδος ερευνητικών έργων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανά Τμήμα και συνολικά, για το έτος 2014  
                  (ΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2014). 
 

ΤΜΗΜΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ** 
(ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ) 

ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΠΗΓΕΣ/ΦΟΡΕΙΣ 

ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΕΡΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ) 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

128.217,68 127.817,68 400,00 
- 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

214.643,06 206.643,06 8.000,00 
- 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

178.347,87 100.494,50 77.853,37 
- 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

380.142,78 380.142,78 - 
- 
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ΤΜΗΜΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ** 
(ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ) 

ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΠΗΓΕΣ/ΦΟΡΕΙΣ 

ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΕΡΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ) 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

63.153,25 63.153,25 - - 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ-ΕΔΕΣΣΑ 

2.300,00 2.300,00 - - 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-
ΝΑΟΥΣΑ 

11.595,76 11.595,76 - - 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΗΣ 

2.860,88 2.860,88 - - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 290.981,03 286.981,03 - 4.000,00 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

126.184,40 85.349,51 36.834,89 4.000,00 

ΣΥΝΟΛΑ 1.398.426,71    
 
**ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
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Πίνακας 2. Χρηματοδότηση και είδος ερευνητικών έργων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανά Τμήμα και συνολικά, για το έτος 2013. 
 

ΤΜΗΜΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩ
Ν ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ** 
(ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ) 

ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΠΗΓΕΣ/ΦΟΡΕΙΣ 

ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΕΡΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ) 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 165.493,47 157.848,54 5.904,93 1.740,00 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 166.205,12 163.919,12 2.286,00 - 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 249.866,48 160.806,81 81.059,67 8.000,00 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1.058.599,81 1.058.599,81 - - 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 159.864,11 159.864,11 - - 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ-ΕΔΕΣΣΑ 125.423,49 125.423,49 - - 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-
ΝΑΟΥΣΑ 23.878,40 23.878,40 - - 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΗΣ 19.913,02 19.913,02 - - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1.031.448,45 1.031.448,45 - - 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 501.873,24 287.802,87 214.070,37 - 
ΣΥΝΟΛΑ 3.502.565,59     

**ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
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Πίνακας 3. Χρηματοδότηση και είδος ερευνητικών έργων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανά Τμήμα και συνολικά, για το έτος 2012. 
 

ΤΜΗΜΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ** 
(ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ) 

ΑΠΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΠΗΓΕΣ/ΦΟΡΕΙΣ 

ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΕΡΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ) 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

149.908,94 83.861,97 62.046,97 4.000,00 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

228.884,70 147.904,70 68.000,00 12.980,00 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

384.581,23 373.331,23 5.250,00 6.000,00 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 271.852,91 243.852,91 - 28.000,00 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

180.269,68 176.269,68 - 4.000,00 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ-ΕΔΕΣΣΑ 

52.372,00 52.372,00 - - 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-
ΝΑΟΥΣΑ 

35.782,50 31.782,50 - 4.000,00 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΗΣ 

9.977,00 9.977,00 -  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1.443.128,41 1.401.049,48 31.185,18 10.893,75 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

633.417,65 426.923,34 196.494,31 10.000,00 

ΣΥΝΟΛΑ 3.390.175,02    
 
**ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
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Πίνακας 4. Χρηματοδότηση και είδος ερευνητικών έργων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανά Τμήμα και συνολικά, για το έτος 2011. 
 

ΤΜΗΜΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ** 
(ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ) 

ΑΠΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΠΗΓΕΣ/ΦΟΡΕΙΣ 

ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΕΡΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ) 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

69.773,27 69.773,27 - - 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

133.592,80 133.592,80 - - 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

217.739,48 167.785,14 49.954,34 - 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 187.117,67 175.379,91 8.737,76 3.000,00 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

250.574,44 239.678,43 10.896,01 - 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ-ΕΔΕΣΣΑ 

39.632,80 39.632,80 - - 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-
ΝΑΟΥΣΑ 

41.991,84 41.991,84 - - 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΗΣ 

29.002,84 29.002,84 - - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 961.767,87 961.265,24 502,63 - 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

636.194,52 406.589,69 229.604,83 - 

ΣΥΝΟΛΑ 2.567.387,53    
 
**ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
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Πίνακας 5. Χρηματοδότηση και είδος ερευνητικών έργων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανά Τμήμα και συνολικά, για το έτος 2010. 
 

ΤΜΗΜΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ** 
(ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ) 

ΑΠΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΠΗΓΕΣ/ΦΟΡΕΙΣ 

ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΕΡΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ) 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

45.945,30 35.945,30 - 10.000,00 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

65.686,46 61.998,20 - 3.688,26 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

255.834,67 248.909,67 - 6.925,00 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 213.050,35 163.446,71 23.778,64 25.825,00 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

310.726,79 251.299,28 59.427,51 - 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ-ΕΔΕΣΣΑ 

16.748,04 16.748,04 - - 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-
ΝΑΟΥΣΑ 

24.193,74 24.193,74 - - 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΗΣ 

14.543,74 11.543,74 - 3.000,00 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 859.642,29 744.651,37 96.009,92 18.981,00 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

290.813,56 252.564,88 30.248,68 8.000,00 

ΣΥΝΟΛΑ 2.097.184,94    
 

**ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
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Από ιδρυματικούς πόρους για τα έτη 2010-14, μέλη ΔΕΠ σχεδόν όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έλαβαν κατ' επανάληψη χρηματοδότηση της βασικής 
έρευνας από το ίδρυμα μέσω της Επιτροπής Ερευνών, όπου η χρηματοδότηση ήταν αποτέλεσμα διαγωνιστικής διαδικασίας. Έτσι, την τελευταία τετραετία εκπονήθηκαν 51 
έργα βασικής έρευνας στους τομείς της επιχειρηματικότητας, πληροφορικής, πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων, μουσικής επιστήμης, ειδικής αγωγής και 
λογοθεραπείας. Οι τίτλοι των έργων βασικής έρευνας αναφέρονται στο Παράρτημα Α. 

 
Από εθνικούς πόρους για τα έτη 2010-14, υλοποιήθηκαν 173 έργα, με ή χωρίς συγχρηματοδότηση από την ευρωπαϊκή ένωση, τα περισσότερα σε συνεργασία με άλλα 
ιδρύματα της ημεδαπής. Σε εθνικό επίπεδο, υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ερευνών χρηματοδοτήθηκαν έργα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας γύρω από την «Εφαρμογή του 
Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Common Assessment Framework-CAF) σε συνεργασία με δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και έργα για την ενίσχυση του 
ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω τη υλοποίησης διδακτορικής έρευνας (HΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ) και την αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών. Σημαντική ήταν η 
ίδρυση "Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας" για τη σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας 
(ΟΔΕ). Σε συνεργασία με άλλα Ιδρύματα της ημεδαπής εκπονήθηκαν έργα στα πλαίσια των Πράξεων "ΘΑΛΗΣ", EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION 
PROGRAMME GREECE-BULGARIA 2007-2013, “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ”, “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ” , ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΑΞΗ Ι: «Συνεργατική Έργα μικρής και μεσαίας 
κλίμακας", ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ στην ΠΚΜ του Ε.Π. “Μακεδονία – Θράκη”, WAVE, eGovPoliNet, Linked2Media, Joint Research 
Funding, Telecommunications Advancement Foundation (TAF), (DHARE), (ΣΕΑΒ), DBTech EXT, ΣΤΗΡΙΖΩ, ΕΔΕT, "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ", "Μελέτες 2012" του Κοινωφελούς 
Ιδρύματος Ιωάννη Λάτση. 
 
Από ευρωπαϊκούς/διεθνείς πόρους για τα έτη 2010-14, υλοποιήθηκαν 26 έργα, μέσα στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο Cooperation Health και People- Initial 
Training of Researchers, Lifelong Learning Programme (LLP) and Erasmus, TEMPUS, LEONARDO DA VINCI, COST, LIFE+, Environment Policy & Governance, κα.  

 
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η χρηματοδότηση ήταν αποτέλεσμα διαγωνιστικής διαδικασίας. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στις παραπάνω ερευνητικές δραστηριότητες 
συμμετείχαν υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές και προπτυχιακοί φοιτητές των διαφόρων Τμημάτων και η συμμετοχή τους αυτή τους προσέδωσε επιπλέον 
επιστημονική γνώση καθώς και ακαδημαϊκή και ερευνητική εμπειρία. 
 
Σημαντική ήταν η ίδρυση της Έδρας Jean Monnet στο Τμήμα ΔΕΣ.  
 
5.1.2. Αναγνώριση ερευνητικού έργου μελών ΔΕΠ 
 
Τα μέλη ΔΕΠ του ΠΑΜΑΚ έχουν δημοσιεύσει πλειάδα άρθρων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους. Το ευρύ φάσμα του ερευνητικού/συγγραφικού έργου 
των μελών ΔΕΠ περιλαμβάνει επίσης βιβλία/μονογραφίες, εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές, εργασίες σε 
πρακτικά συνεδρίων με κριτές, εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) χωρίς 
πρακτικά και βιβλιοκρισίες. Αρκετά μέλη ΔΕΠ έχουν διατελέσει ως επιστημονικοί επιμελητές συλλογικών τόμων. 
Συνολικά οι ετεροαναφορές (citations) των μελών ΔΕΠ για τα 7 από τα 8 τμήματα (εκτός του ΜΕΤ) κατά την τελευταία πενταετία ανέρχονται στις 11.493. 
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Επιπρόσθετα, άλλες σημαντικές ερευνητικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν:  
 τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ σε 327 επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων  
 τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ σε 290 συντακτικές επιτροπές περιοδικών  
 προσκλήσεις μελών ΔΕΠ για 481 διαλέξεις  
την απονομή 9 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας  
πλούσιο καλλιτεχνικό έργο και πολυάριθμες συμπράξεις και καλλιτεχνικά προγράμματα στο Τμήμα ΜΕΤ.  
 
 

5.2. Σημαντικές ερευνητικές συνεργασίες 
 

Τα Τμήματα έχουν αναπτύξει σημαντικές συνεργασίες με πολλά πανεπιστήμια της αλλοδαπής και ημεδαπής, διεθνή ερευνητικά δίκτυα, επιστημονικές εταιρείες, 
επιχειρηματικούς συνδέσμους, εμπορικά επιμελητήρια, την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς. Οι συνεργασίες αυτές 
αναγράφονται για κάθε Τμήμα ξεχωριστά στις επιμέρους ενότητες. 
 
5.3. Ιδιαίτερα σημαντικές ερευνητικές διακρίσεις 
 
Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου έχουν λάβει σημαντικές διακρίσεις, βραβεία και τιμητικούς τίτλους, αναδεικνύοντας την ποιότητα και την αξία του παραγόμενου 
επιστημονικού έργου. Ειδικότερα, μέλη ΔΕΠ έχουν λάβει βραβείο καλύτερης επιστημονικής εργασίας σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια καθώς και διεθνή βραβεία για 
συγγραφή βιβλίων. Σε μέλη ΔΕΠ έχουν επίσης δοθεί υποτροφίες Marie Curie και έχουν απονεμηθεί βραβεία εξαίρετου εκπαιδευτή (π.χ. top 100 educators από το Αwards 
Βoard του International Biographical Centre, (Cambridge, England). Οι δράσεις μελών ΔΕΠ έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο δράσεων Αριστείας στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση (έκδοση 2012): http://excellence.minedu.gov.gr/listing/236-object-oriented-design. Επιπλέον, έχουν δεχτεί εύφημο μνεία (Δεκέμβριος 2012) από το 
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού για τη συμβολή τους σε διακεκριμένο επιστημονικό έργο. Μέλη ΔΕΠ έχουν αναγορευτεί Επίτιμοι 
Διδάκτορες Πανεπιστημίων Αλλοδαπής, Friend of the United Nations (F.U.N), Fellow, Honorary Fellow και Life Fellow κλπ. Μέλη ΔΕΠ έχουν διατελέσει εθνικοί 
εκπρόσωποι στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, σύμβουλοι σε Διεθνείς Οργανισμούς όπως OECD, WHO, Transparency International, επιστημονικοί σύμβουλοι σε 
Οργανισμούς και ΜΚΟ, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, επισκέπτες καθηγητές σε Πανεπιστήμια της αλλοδαπής και 
διδάσκοντες στο European University Institute. Έχουν επίσης υπηρετήσει στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, ως ad hoc Δικαστές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
 Σε μέλος ΔΕΠ έχει απονεμηθεί το παράσημο του «Ακαδημαϊκού Φοίνικα» από τη Γαλλική Δημοκρατία. 
Οι ιδιαίτερα σημαντικές ερευνητικές διακρίσεις καταγράφονται παρακάτω για κάθε Τμήμα ξεχωριστά.  
 
Ακολουθεί η περιγραφή και ανάλυση του ερευνητικού έργου ανά τμήμα του πανεπιστημίου.  
 
 
 
 

http://excellence.minedu.gov.gr/listing/236-object-oriented-design
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.5. Ερευνητικό Έργο της τελευταίας 4ετίας (Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων-ΟΔΕ)  
 

1. Αναφορά σε ιδιαίτερα σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος ερευνητικές δραστηριότητες.  
2. Σημαντικές ερευνητικές συνεργασίες.  
3. Αναφορά σε ιδιαίτερα σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος διακρίσεις.  
 
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από τα υποβληθέντα απογραφικά δελτία εννέα (9) μελών ΔΕΠ επί συνόλου δεκατεσσάρων (14) ενεργών μελών ΔΕΠ του Τμήματος ΟΔΕ 
(πριν από τη συγχώνευση με το Τμήμα ΜΔΛ της Έδεσσας) έχουν προκύψει οι εξής πληροφορίες. 

 
5.1.Ερευνητικές δραστηριότητες 

 

Χρηματοδότηση ερευνητικών έργων και λοιπών δράσεων 

Η παραγωγή ερευνητικού έργου υψηλών προδιαγραφών αποτελεί ισάξιο της παροχής άριστου διδακτικού έργου στόχο του Τμήματος. Διαφανή απόδειξη αυτού του 
ισχυρισμού αποτελεί το γεγονός ότι τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, τις δυνατότητες 
χρηματοδότησης της έρευνας στο πεδίο των οικονομικών και κοινωνικών επιστημών που παρέχονται σε μέλη της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας. Χαρακτηριστικά 
αναφέρεται ότι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν λάβει κατ' επανάληψη: 

- χρηματοδότηση της βασικής έρευνας από το Ίδρυμα μέσω της Επιτροπής Ερευνών  

- χρηματοδότηση της ερευνητικής τους συνεργασίας με άλλα Ιδρύματα της ημεδαπής από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους 

- χρηματοδότηση της ερευνητικής τους συνεργασίας με Ιδρύματα της αλλοδαπής από ευρωπαϊκούς πόρους 

 

Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά τα έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται: 

Σε εθνικό επίπεδο και κυρίως υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος υλοποιούνται ή έχουν ολοκληρωθεί πλήθος έργων, όπως η «Εφαρμογή του Κοινού 
Πλαισίου Αξιολόγησης (Common Assessment Framework-CAF) – η περίπτωση της Ελλάδας: Πρόκληση για Benchlearning» υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2012-2013), η επιστημονική υποστήριξη στην εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Common Assessment Framework) στους Δήμους 
Κατερίνης, Καλλικράτειας, Μυγδονίας και Πανοράματος (2009-2010), η ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας 
(Ηράκλειτος ΙΙ), η αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών και ενίσχυση επιχειρηματικότητας και καινοτομίας (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). 

Από το 2011 έχει σχεδιασθεί και υλοποιείται η Πράξη «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», η οποία έχει ενταχθεί στον 
Άξονα Προτεραιότητας 05 - Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την 
αγορά εργασίας στις τρεις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Η πράξη αυτή συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό 
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Ταμείο και στο πλαίσιο εφαρμογής της οργανώνονται μεταξύ άλλων μαθήματα και σεμινάρια, παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής και εκπονούνται μελέτες 
επιχειρηματικών περιπτώσεων. 

Σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο μέλη ΔΕΠ του τμήματος συμμετέχουν ως εταίροι ή ως συντονιστές σε μία σειρά από Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα 
(χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Ενδεικτικά αναφέρονται τα έργα του εβδόμου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα στην Ευρώπη (2011-2014) και τα 
έργα διασυνοριακής/διακρατικής συνεργασίας, όπως INTERREG, Ελλάδα -Βουλγαρία 2007-2013, Ν.Α. Ευρώπης. 

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι στις προαναφερόμενες ερευνητικές δράσεις εμπλέκονται ενεργά και επ' αμοιβή υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί 
φοιτητές του Τμήματος, η συμμετοχή των οποίων στις δράσεις αυτές αφενός τους παρέχει ανεκτίμητη ακαδημαϊκή εμπειρία, αφετέρου τους εντάσσει με τον βέλτιστο τρόπο 
σε ένα ευρύτερο δίκτυο ερευνητικών δράσεων και ανθρώπων που υπερβαίνουν τα όρια ενός μεμονωμένου ακαδημαϊκού Τμήματος της ημεδαπής. 

 

Αναγνώριση ερευνητικού έργου μελών ΔΕΠ 

Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος τυγχάνει ιδιαίτερης αναγνώρισης, η οποία διαπιστώνεται με πολλούς τρόπους. Κατ’ αρχήν τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος έχουν 
δημοσιεύσει πλειάδα άρθρων σχετικά με τις θεωρητικές και εμπειρικές έρευνες, που έχουν ολοκληρώσει ή υλοποιούν, σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους. 
Υπάρχουν, αντίστοιχα, πολυάριθμες ετεροαναφορές (citations) (984 για τα εννέα από τα 14 συνολικά ενεργά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία), 
συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων (11) ή σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών (5) και προσκλήσεις για διαλέξεις (2). Επίσης, ένα μέλος 
ΔΕΠ έχει εκπονήσει δύο βιβλιοκρισίες ενώ πολλά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν διατελέσει κριτές σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Έξι από τα μέλη ΔΕΠ 
έχουν συγγράψει βιβλία και μονογραφίες για μέρος ή για το σύνολο του διδακτικού και ερευνητικού τους πεδίου. Συνολικά τα μέλη ΔΕΠ επιβλέπουν 47 υποψήφιους 
διδάκτορες. 

 

5.2.Ερευνητικές συνεργασίες 

Σημαντική συνεργασία του τμήματος με αντίστοιχα τμήματα της Ελλάδας και του εξωτερικού υλοποιείται από το 2008 έως σήμερα στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: 
«SERMANTEQ». Φορέας του έργου είναι η Σχολή Διοίκησης της Grenoble Γαλλίας (Grenoble Ecole de Management, France). Φορείς υλοποίησης του έργου είναι οι: 
ENSIAS, PSUT, AHU, BIRZEIT University και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

Το Sermanteq είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος TEMPUS. Στόχος είναι να επιτρέψει στα ιδρύματα 
εταίρους τον εκσυγχρονισμό των μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών τους και των παιδαγωγικών μεθόδων, και να αναπτυχθούν οι υπηρεσίες τους που θα απευθύνονται στους 
μαθητές, καθώς και οι ικανότητές τους να είναι ανοικτά ιδρύματα προς την κοινωνία. 

Εξίσου σημαντική συνεργασία του τμήματος με αντίστοιχα τμήματα της Ελλάδας και του εξωτερικού πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Consumer 
Behaviour Research Network». Φορέας του έργου είναι το Πανεπιστήμιο της Leon Ισπανίας (University de Leon, Spain). Φορείς υλοποίησης του έργου είναι τριάντα (30) 
Πανεπιστήμια από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το COnsumer BEhaviour REsearch Network (COBEREN) είναι ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων στην καταναλωτική συμπεριφορά των εταίρων πανεπιστημίων από την 
Ευρώπη με σκοπό την ανάλυση και τη διάδοση των γνώσεων σχετικά με την καταναλωτική συμπεριφορά. Ο χαρακτήρας του είναι μη κερδοσκοπικός και αυτό έχει τις ρίζες 
του στη βάση των κεφαλαίων που άντλησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού αποδέχθηκε την πρόταση του Ακαδημαϊκού Δικτύου. 
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Πρόσφατα συγκροτήθηκε ομάδα συμβουλευτικής υποστήριξης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ Πανεπιστημίου Blagoevgrad και Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου Egnatia VAE, 2012-2013. 

Στο πλαίσιο του έργου «ERASMUS MUNDUS EXTERNAL COOPERATION WINDOW LOT6 for Georgia, Armenia and Azerbaijan (Specific Grant Agreement Number 
– 2009 – 1683 / 001 – 001 - ECW) με φορέα υλοποίησης το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης μέλη ΔΕΠ του τμήματος επέβλεψαν την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών στην αγγλική 
γλώσσα από φοιτητές σε πανεπιστήμια χωρών εκτός ευρωπαϊκής ένωσης. 

Γενικότερα, τα μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν σήμερα ως εταίροι ή συντονιστές έργου σε περισσότερα από δέκα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα (χρηματοδοτούμενα από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή), όπως του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (FP7). 

Επίσης, τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ του τμήματος έλαβαν μέρος σε Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα, όπως το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση» και «Ηράκλειτος», ως εκπρόσωποι του Τμήματος, ως Συντονιστές έργου ή ως εταίροι. 

Σημαντικό επίτευγμα του Τμήματος αποτελεί η ίδρυση και λειτουργία του Εργαστηρίου Επιχειρηματικής Αριστείας, το οποίο έχει συσταθεί το 2003 και έκτοτε 
δραστηριοποιείται στη διάχυση της έρευνας στην επιχειρηματική αριστεία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

 

5.3.Διακρίσεις μελών ΔΕΠ  

Πολλά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν κατά καιρούς λάβει για το επιστημονικό τους έργο σημαντικές διακρίσεις, βραβεία και τιμητικούς τίτλους, που αναδεικνύουν την 
ποιότητα του προσφερόμενου επιστημονικού έργου και λειτουργούν ως ένα ισχυρό εργαλείο υποκίνησης για όλο το τμήμα. Ειδικότερα, μέλη ΔΕΠ έχουν λάβει βραβείο 
καλύτερης επιστημονικής εργασίας σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.  

Επίσης, σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχει απονεμηθεί βραβείο εξαίρετου εκπαιδευτή. Πιο συγκεκριμένα, μέλη ΔΕΠ έχουν καταταγεί ανάμεσα σε κορυφαίους εκπαιδευτές, 
όπως στον κατάλογο των top 100 educators από το Αwards Βoard του International Biographical Centre, (Cambridge, England) και σε άλλους διεθνείς βιογραφικούς 
καταλόγους. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.5. Ερευνητικό Έργο της τελευταίας 4ετίας (Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - ΛΧ)  
 
1. Αναφορά σε ιδιαίτερα σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος ερευνητικές δραστηριότητες.  
2. Σημαντικές ερευνητικές συνεργασίες.  
3. Αναφορά σε ιδιαίτερα σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος διακρίσεις.  
 

1. Αναφορά σε ιδιαίτερα σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος ερευνητικές δραστηριότητες:  
    Σύσταση και Λειτουργία ερευνητικού εργαστηρίου με τίτλο: "Λογιστικής, Ελεγκτικής και Φορολογίας με Ηλεκτρονικές Εφαρμογές" 
2. Σημαντικές ερευνητικές συνεργασίες:  
    (α) Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, (β) Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), (γ) Institute for Internal Audits. 
3. Αναφορά σε ιδιαίτερα σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος διακρίσεις:  
4. Δημοσιεύσεις Μελών ΔΕΠ Τελευταίας Τετραετίας 2010-2013: 
 
A. Βιβλία/Mονογραφίες 
 

• Alexandridis, A. and A. Zapranis (2013). Weather Derivatives: Modelling and Pricing Weather-Related Risk. New York, USA, Springer-Verlag. 
• Λαζαρίδης Ι. και Παπαδόπουλος Δ. (2010), Επιχειρηματική Ανάλυση και Προσδιορισμός Αξίας (επιχείρησης, χρηματοδοτικών τίτλων) Με Τη Χρησιμοποίηση Των 

Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (στρατηγική, λογιστική και χρηματοοικονομική ανάλυση) Σύμφωνα με τα Ελληνικά & Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 
• Νεγκάκης, Χ. και Ταχυνάκης, Π. (2013), Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Εκδόσεις Διπλογραφία. 
• Νεγκάκης Χ.(2012), Λογιστική Εταιριών, Θεωρία και Πράξη, Β’ Έκδοση, Εκδόσεις Σοφία, Θεσσαλονίκη. 
• Νικολαΐδης, Χ. (2011), Στρατηγικό Μάνατζμεντ και Επιχειρησιακή Κουλτούρα, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 
B. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά με κριτές 
 

• Alexandridis A. and A. Zapranis (2013). "Wavelet neural networks: A practical guide." Neural Networks (Impact Factor: 2.633). 
• Alexandridis A. and A. Zapranis (2013). "Wind derivatives: Modelling and pricing." Computational Economics (Impact Factor: 0.514). 
• Kousenidis D. and Negakis C. (2013). “The Underperformance of Young Closed-End Funds in Greece”, Multinational Finance Journal, (forthcoming). 
• Kousenidis D., Ladas A. and Negakis, C. (2009), “Value Relevance of Conservative and Non-Conservative Accounting Information”, International Journal of 

Accounting, Vol. 44, Issue 3, pp. 219-238. 
• Kousenidis D., Ladas A. and Negakis, C. (2010), “Value Relevance of Accounting Information in the Pre- and Post-IFRS Accounting Periods”, European Research 

Studies, Vol. XIII, Issue 1, pp 143-152. 
• Kousenidis D., Ladas A. and Negakis, C. (2013), “The Effects of the European Debt Crisis on Earnings Quality”, International Review of Financial Analysis, Vol. 

30, pp. 351-362. 
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• Lazaridis I., Michalopoulos G., and Livanis E. (2013) “Analysis of Monetary Policy and Inflation in Greece and Portugal in the Pre-Euro Era Based on a Testing the 
Kumara Swamy Theorem”, Journal of Financial Management And Analysis, Vol. 26 (1), 2013. 

• Negakis C. (2013), “The Explanatory Power of Earnings for Stock Returns in the pre and post-IFRS Era: Some Evidence from Greece”, Managerial Finance, Vol. 
39, Issue 9, pp. 815-824. 

• Negakis C., Kousenidis D. and Ladas, A., (2010), “Value Relevance of Accounting Information in the Pre- and Post-IFRS Accounting Periods”, European Research 
Studies 

• Nicolaidis C. and Katsaros K. (2010), Emotions towards Change A Case of Northern Greek IT Industry, International Journal of Business & Economics, 10 (1), pp. 
65-74 (ABER).  

• Nicolaidis C. and Katsaros K. (2011), Tolerance of ambiguity and emotional attitudes in a changing business environment: a case of Greek IT CEOs, Journal of 
Strategy and Management, 4 (1), pp. 44-61 (Emerald). 

• Noulas A. and Genimakis G., (2011), The determinants of capital structure choice: evidence from Greek listed companies, Applied Financial Economics. 
• Noulas A. and Genimakis G., How do CFOs make capital structure decisions? A survey Greek listed companies, (with Genimakis G.), forthcoming in Studies in 

Economics and Finance. 
• Papadopoulos S. (2010), New Evidence on Banking Efficiency in Europe, International Journal of Monetary Economics and Finance (Vol. 3, No. 3, p.p 280-299). 
• Papadopoulos S. (2012), New Evidence on efficiency and productivity change in Southeast Asia, forthcoming στο International Journal of Economics (June)  
• Protogeros N., Apostolos Vontas, Grigorios Chatzikostas, Adamantios Koumpis (2010), ‘A software shell to support accounting for the environment’ Environmental 

Modelling & Software. doi:10.1016/j.envsoft.2010.07.003. 
• Protogeros N., Lathiras P., Zopidou A., Mylonakis J., Tahinakis P., Valachis I. (2010), “An evaluation of websites quality factors in agro travel and ecotourism” 

Tourism And Hospitality Management, Volume 16, Number 1, pp. 1 – 23, May 2010 
• Tahinakis P. and Samarinas, M. (2013), ‘R&D expenditures and investors’ perception for an input on innovation creation and firm growth: empirical evidence from 

Athens Stock Exchange’, The Journal of Applied Business Research, Vol. 29, No.1, pp. 125-138 
• Tahinakis P., Axenopoulos A., C. Doulaverakis, N. Protogeros and Mylonakis I., ‘The safety issue in a web travel booking services scenario based on business 

process execution language’, Computer and Information Science, (2010), Vol.3, N.4, pp.53-59. 
• Tahinakis P., Lathiras P., Zopidou A., Mylonakis I., Protogeros N. and Valachis I., ‘An evaluation of websites quality factors in agro travel and ecotourism’, 

Tourism αnd Hospitality Management, (2010), Vol.16, Nο.1, pp. 11-30. 
• Tahinakis P., Mylonakis I. and Daskalopoulou, E., ‘An appraisal of the impact of audit qualifications on firms’ stock exchange price fluctuations’, Enterprise Risk 

Management, (2010), Vol.2, No.1, pp. 86-99. 
• Zapranis A. and A. Alexandridis (2011). "Modeling and forecasting cumulative average temperature and heating degree day indices for weather derivative pricing." 

Neural Computing & Applications 20(6): 787-801 (DOI: 10.1007/s00521-010-0494-1, Impact Factor: 0.563). 
• Zapranis A. and P. Tsinaslanidis (2012). "A novel, rule-based technical pattern identification mechanism: Identifying and evaluating saucers and resistant levels in 

the US stock market." Expert Systems with Applications 39(7): 6301-6308, (DOI: 10.1016/j.eswa.2011.11.079, Impact Factor: 2.193). 
• Zapranis A. and P. Tsinaslanidis (2012). "Identifying and evaluating horizontal support and resistance levels." Applied Financial Economics 22(19): 1571-1585 

(DOI: 10.1080/09603107.2012.663469, Impact Factor: 0.887) 
• Πρωτόγερος N., Αθανασιάδης Γ., Βόντας Α., Γκίνογλου Ε., Ιγνατιάδης Ι., Κουμπής Α., (2010), ‘Εισαγωγή αρχών περιβαλλοντικής λογιστικής στις λογιστικές 

πρακτικές και τις καταστάσεις οικονομικής πληροφόρησης των ελληνικών επιχειρήσεων’, EPSILON 7, σελ 1227-1232 
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Γ. Συλλογικοί Τόμοι 
 

• Hatzigagios T., (2012), L’action civile communautaire en dommages et interest causes par les pratiques anticoncurrentielles, στον Τιμητικό Τόμο της Καθηγήριας 
Ελ.Αλεξανδρίδου, Θεσσαλονίκη. 

• Hatzigagios T., (2012), La notion d’enterprise en droit de la concurrence communautaire, στον Τιμητικό Τόμο του Καθηγητή κ. Μ. Χατζηπροκοπίου.  
• Hatzigagios T., Les instruments juridiques communautaires relatifs à la fusion intracommunataires des sociétés  
• Kousenidis D., Ladas A. and Negakis C. (2012), “The Information Content of Fixed Assets Revaluations in Greece: Implications from the Use of IFRS”, Μελέτες 

προς τιμήν του Καθηγητή Γ. Καφούση, του Παντείου Πανεπιστημίου, σσ. 38-44. 
• Lazaridis Ι., Livanis Ε. και Katsika Ε., Modern Forms of Financing: Evidence from a recent Survey of Cypriot Firms, Τιμητική Έκδοση του τμήματος Οικονομικής 

Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς για τον αποχωρήσαντα καθηγητή Πέτρου Λίβα. 
• Nicolaidis C. and Michalopoulos G. (2010) ‘Empowerment in the Greek Banking Sector: Private vs State controlled Banks’ in Volume of Εssays in honour of Prof. 

Ι. Vartholomeos, University of Pireaus, pp 689-700. 
• Nicolaidis, C. & Michalopoulos G. (2010), Empowerment in the Greek banking sector: private vs state controlled banks, Τιμητικός Τόμος Καθηγητή Ιωάννου 

Βαρθολομαίου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σελ. 685-695. 
• Nicolaidis, C. and Michalopoulos, G. (2010) ‘Empowerment in the Greek Banking Sector: Private vs State controlled Banks’ in Volume of Εssays in honour of Prof. 

Ι. Vartholomeos, University of Pireaus, pp 689-700. 
• Noulas A., 2011, Technical efficiency in EU banking sector. Volume of essays in honor of Professor D. Papadopoulos, University of Macedonia, 2011. 
• Papadopoulos S. (2010), Recent evidence on efficiency and Technical Change in Southern European banking, δημοσιεύθηκε στον Τιμητικό Τόμο του Καθηγητή Ι. 

Βαρθολομαίου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 
• Papanastasiou I. «Stability, Common Factors and Exogeneity in Dynamic Modeling: a Note», Τιμητικός τόμος Δ. Παπαδόπουλος, Τμήμα Λογιστικής-

Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 
• Tahinakis P., (2012) ‘The influence of goodwill impairments on stock prices: some Greek evidence’, Contributions to Accounting Research I, Πάντειο 

Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Vol.1, pp. 145-155. 
• Zapranis A. and A. Alexandridis (2009). Model Identification in Wavelet Neural Networks Framework. Artificial Intelligence Applications and Innovations III, IFIP 

Advances in Information and Communication Technology. I. V. L. Iliadis, and M. Bramer, New York, USA, Springer 296/2009: 267-276 (ISBN: 978-1-4419-0220-
7). 

• Zapranis A. and Tsinaslanidis P. (2010). A Comprehensive Review of Hedge Fund Investment and Trading Strategies. Essays in Honor of Late Professor J. 
Vartholomeos. University of Piraeus: 289-322. 

• Zapranis A. and Tsinaslanidis P. (2010). Identification of the Head-and-Shoulders Technical Analysis Pattern with Neural Networks. Lecture Notes in Computer 
Science, Artificial Neural Networks - ICANN 2010. K. Diamantidis, W. Dutch and L. S. Iliadis, Springer. 6354/2010: 130-136 (ISBN: 978-3-642-158284-7). 

• Βέρρου Ι. και Ταχυνάκης Π. (2010) ‘Η επίδραση του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή στην χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της 
ελεγχόμενης εταιρίας’, Τιμητικός Τόμος στη μνήμη του αποθανόντος Καθηγητή Ιωάννη Βαρθολομαίου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, Vol. I, pp. 89-106. 

• Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκης Π., Πρωτόγερος Ν. και Γκανταρά, Ε.,(2010) ‘Ο εσωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων με την χρήση λογιστικών πληροφοριακών 
συστημάτων’, Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Γεωργίου Λίβα, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, Vol. I, pp. 105-120. 

• Λαζαρίδης Ι. και Λιβάνης Ε., (2010), Η ανταγωνιστικότητα των Κυπριακών Ξενοδοχειακών Μονάδων σε θέματα Υποδομής και Χρηματοοικονομικής Δομής – 
Εμπειρική Έρευνα, Τιμητική έκδοση του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς στη μνήμη του καθηγητή Ιωάννη Βαρθολομαίο. 
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• Λαζαρίδης, Ι. και Λαζαρίδου Α., (2010), Προβλέψεις Εταιρικών Πτωχεύσεων με το Υπόδειγμα του Altman: Ενδεικτικά στοιχεία από την Ελλάδα, Τιμητική Έκδοση 
του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς στη μνήμη του καθηγητή Ιωάννη Βαρθολομαίου. 

• Παπαδόπουλος, Σ. (2010), “Δομή, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του Ευρωπαικού Τραπεζικού Συστήματος”, δημοσιεύθηκε στον Τιμητικό Τόμο του 
Καθηγητή Χρήστου Ναούμ, Πανεπιστήμιου Πειραιώς. 

• Ταχυνάκης Π., (2011) ‘Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: Η λογιστική προσέγγιση της παροχής συμμετοχικών τίτλων από μητρική εταιρία σε 
εργαζόμενους θυγατρικής – Διεταιρικές καταβολές’, Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Γεώργιου Αρτίκη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, δεκτό προς 
δημοσίευση, (βεβαίωση αποδοχής). 

• Ταχυνάκης Π., (2011) ‘Λογιστική παρακολούθηση των προϋπολογισμών δημόσιων μονάδων υγείας’, Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Δημητρίου 
Παπαδόπουλου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, δεκτό προς δημοσίευση, (βεβαίωση αποδοχής). 

• Χατζηγάγιος Θ., Χρήση Σημείου Πανομοιότυπου με Λεκτικό Σήμα ως Επωνυμίας, Τιμητικός Τόμος για την αποχώρηση του Καθηγητή Β. Αντωνόπουλου, Τμήμα 
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σελ. 19. 

 
Δ. Επιστημονικές Eργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές 
 

• Alexandridis A. and A. Zapranis (2011). Wind derivatives: Modeling and pricing. 1st International Conference of the Financial Engineering and Banking Society 
(F.E.B.S). Chania, Greece. 

• Axenopoulos A., Doulaverakis C., Protogeros N. (2010),"Modeling Business using BPEL – a Web Travel Booking Service Scenario" Proceedings of the 3rd 
International Conference on Accounting and Finance, Vol. 1, Pp 1819-1919, Skiathos 2010 

• Axenopoulos A., Doulaverakis C., Protogeros N., (2010), "Modeling Business using BPEL – a Web Travel Booking Service Scenario" Proceedings of the 3rd 
International Conference on Accounting and Finance, Vol. 1, Pp 1819-1919, Skiathos 2010 

• Hatzigagios T., (2011), Sociètas Europaea (SE): Is its creation compatible with the european internal market?, Economics and Management in the 21st Century – 
Solutions for Sustainability and Growth, Svistof 8-9/11/2011, Vol. 6, σελ. 321-329. 

• Katsaros K., Tsirikas A., and Nicolaidis, C. (2011), Towards a tolerance of ambiguity model in greek tourism industry: locus of control, involvement, job 
satisfaction and organizational commitment, in the proceedings of the International Conference on Tourism - - Tourism in an Era of Uncertainty, April 27-30, , 
Rhodes island, Greece. 

• Kosmidou K., Kousenidis D. and Negakis, C. (2013), “The Effectiveness of the EU/IMF Bailout Programs for Greece: Risk and Wealth Effects on the Financial and 
Real Sectors of the ASE during the Greek Sovereign Crisis”. 3rd International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, Paris, France, 6-8 
Ιουνίου, 2013. 

• Kosta G.C. (2011), Entrepreneurship, organizational culture and innovation in Greek organizations: A preliminary study, 11th International Conference on 
Knowledge, Culture and Change in Organization, July 15-17, Madrid, Spain  

• Kousenidis D., Ladas A. and Negakis C. (2010), “The Effects of the IFRS on the Earnings Attributes”. 17th Annual Conference of the Multinational Finance 
Society, Barcelona, Spain, 27 Ιουνίου-29 Ιουνίου, 2010. 

• Kousenidis D., Ladas A. and Negakis C. (2012), “Incentives for Earnings Management and Financial Crises: The Case of IAS 12”. 11th Annual Conference of the 
Hellenic Finance and Accounting Association, Αθήνα, 14-15 Δεκεμβρίου, 2012. Επίσης παρουσιάστηκε σε πρότερη εκδοχή στο 4rd International Conference on 
Accounting and Finance, Κέρκυρα, 30-31 Αυγούστου, 2012. 

• Kousenidis D., Ladas A. and Negakis C. (2012), “Methodological Issues on the Estimation of Price and Return Models”. 19th Annual Conference of the 
Multinational Finance Society, Krakow, Poland, 24-27 Ιουνίου, 2012. 
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• Kousenidis D., Ladas A. and Negakis C. (2012), “On the Measurement of Accounting Conservatism: A Unifying Approach”. 35th Annual Congress of the European 
Accounting Association, Ljubljana, Slovenia, 9-11 Μαΐου, 2012. Επίσης παρουσιάστηκε σε πρότερη εκδοχή στο 10th Annual Conference of the Hellenic Finance 
and Accounting Association, Πειραιάς, 16-17 Δεκεμβρίου, 2011. 

• Kousenidis D., Ladas A. and Negakis, C. (2011), “Asset Impairments and Financial Reporting Quality”. 18th Annual Conference of the Multinational Finance 
Society, Rome, Italy, 26-29 Ιουνίου, 2011. Επίσης παρουσιάστηκε σε πρότερη εκδοχή στο 9th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting 
Association, Λεμεσός, 17-18 Δεκεμβρίου, 2010 και στο 3rd International Conference on Accounting and Finance, Σκιάθος, 26-27 Αυγούστου, 2010. 

• Kousenidis D., Ladas A. and Negakis, C. (2013), “Capital Market Effects on Financial Reporting Incentives”. 20th Annual Conference of the Multinational Finance 
Society, Izmir, Turkey, 30 Ιουνίου-3 Ιουλίου, 2013. 

• Kousenidis D., Ladas A. and Negakis, C. (2013), “Fair Value Effects on the Information Content of Accounting Data”. 36th Annual Congress of the European 
Accounting Association, Paris, France, 6-8 Μαΐου, 2013. 

• Lazaridis I. and Archbold S., (2010), Capital Structure Decisions and Decision Making: Survey Evidence from the UK and Greece, 17th Annual Conference of the 
Multinational Finance Society, Barcelona, Spain, 27-30 June. 

• Lazaridis I., Livanis E. and Michopoulos I., (2011), Problems of Capital Transfer to Neighboring Countries of Greece: The Case of Chios, 7th International 
Conference on New Horizons in Industries, Business and Education , Chios, Greece, 25 – 26 August. 

• Lazaridis I., Livanis E. and Vogiatzi F., (2010), The Financial and Operating Performance of Greek’s Athens Stock Exchange Newly Listed Firms, 3rd International 
Conference on Accounting and Finance, Skiathos, Greece, 25 – 27 August. 

• Messis P., A. Zapranis, et al. (2012). Herding towards higher moment CAPM, contagion of herding and macroeconomic shocks: Evidence from five major 
developed markets. 5th International Conference MAF 2012, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. Venice, Italy, Sestiere San 
Marco 2842, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti - Palazzo Cavalli Franchetti, 30124 - Venice, Italy. 

• Michalopoulos G. and Papanastasiou J. (2010) «Bank retail interest rate convergence within the euro area», (σε συνεργασία με Γ. Μιχαλόπουλο), Deutsche 
Bundesbank and APF International Conference on ‘Regulatory responses to the financial crisis’, Frankfurt, Germany, July 29-31, 2010. 

• Michalopoulos G. and Vogiatzis N. (2010) ‘The impact of the process of monetary unification in the EU to the financing function of the Small and Medium Sized 
Enterprises: the case of Greece’, 3rd International Conference on Accounting and Finance, Dept of Accounting and Finance, University of Macedonia, Skiathos, 
Greece, 26th – 27th August 2010. 

• Michalopoulos G. and Vogiatzis, N. (2011) ‘The demand for trade credit in a changing financial environment: the case of the Greek SMEs’, 7th International 
Conference: on New Horizons in Industry, Business and Education Chios, Greece / 25-26 August, 2011. 

• Michalopoulos G., Vogiatzis N. (2012) “An empirical investigation of the supply of and the demand for trade credit in the Greek SMEs sector” Paper presented at 
the 4th International Conference on Accounting and Finance Corfu Island, Greece, August 30-31, 2012 organized by the Department of Accounting & Finance, 
University of Macedonia, Thessaloniki, Greece. 

• Michalopoulos G., Vogiatzis N. (2013) “Bank financing of SMEs in a changing financial environment: the experience of Greece’s participation to the Euro zone”, 
paper presented at the 12th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Thessaloniki, Greece, 13-14 December, 2013. 

• Michalopoulos G., Vogiatzis N. (2013) “Trade credit versus bank credit in a changing financial environment: the case of Greek SMEs financing” in the Proceedings 
of the 8th International Conference: New Horizons in Industry, Business and Education, Chania, August 29-30, 2013, pp 362-72 

• Nicolaidis C. & Katsaros K., (2010), Greek banks managers’ job satisfaction in a changing business environment: The effect of their emotions 
towards change, in the Proceedings of the 3rd International Conference οn Accounting & Finance, August 26-27, Skiathos 
Greece. 
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• Nicolaidis C. & Kosta, G. (2011), Intrapreneurship as a unique competitive advantage, ICBPM 2011 International Conference on Business Project Management, 
November 28-30, Venice, Italy. 

• Nicolaidis C., (2010), Green strategic management polices, art, and social welfare: A photo essay, Proceedings of the 11th International  Conference of the 
Economic Society of Thessaloniki, November 25-27 , Thessaloniki Greece 

• Nicolaidis C., Katsaros K., (2010), Εxploring Greek hotel managers readiness to change: the effect of locus of control, involvement 
and job satisfaction, in the Proceedings of the International Congress on Tourism Heritage and Innovation, June 21-23 , Porto, Portugal 

• Papadopoulos S. (2010), New Evidence on efficiency and productivity change in European banking, 3rd International Conference on Accounting and Finance, 
University of Macedonia, Skiathos, Greece, August. 

• Papadopoulos S. (2011), New Evidence on efficiency and productivity change in Southeast Asia, 8th International Scientific Conference on the Financial 
management of firms and financial institutions, Ostrava, Czech Republic, September. 

• Papadopoulos S. (2011), The effects of market power in Asian banking, 1st International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, FEBS, 
Chania, Greece, June. 

• Papanastasiou I. «Convergence of Health Expenditures: an application of modified LLC test to ECD countries», 3ο Διεθνές Συνέδριο στη Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική, 26-27 Αυγούστου 2010, Σκιάθος.  

• Protogeros N., Ginoglou D. and Tahinakis P., (2011) ‘End user developed information systems: technologies and trends’, Proceedings of the 7th International 
Conference New Horizons in Industry, Business and Education, 25th – 26th August, Chios Island, Greece. 

• Protogeros N., Ginoglou D., Tachinakis P., (2011) ‘End User Developed Information Systems: Technologies and Trends’, New Horizons in Industry, Business and 
Education" Chios Island 25-26 August 2011. 

• Protogeros N., Ginoglou D., Tachinakis P., (2011), ‘End User Developed Information Systems: Technologies and Trends’, New Horizons in Industry, Business and 
Education" Chios Island 25-26 August 2011. 

• Protogeros N., Tzafilkou K., Yakithos C. (2013) ‘Human Factors in End-User Development of Marketing-IS: A Behavioral User Profiling Approach’. Proceedings 
of the 2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing, (IC-SIM ’13), Elsevier, Prague 2013 

• Samarinas M. and Tahinakis P., ‘Does Greece value innovation? R & D expenses and the case of ASE’, Proceedings of the 3rd International Conference on 
Accounting and Finance, 28th – 29th August 2010, Skiathos Island, Greece.  

• Samarinas M. and Tahinakis P., ‘The relation between R & D expenditures and earnings management: Evidence from ASE’, Proceedings of the 9th Annual 
Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA), 17th – 18th December 2010, Lemesos, Cyprus.  

• Tahinakis P. (2013) ‘R&D Expenditures and Earnings Management: Evidence from the IFRS Post-Implementation Period in South Europe’, Proceedings of the 20th 
Annual Meeting of the Multinational Finance Society, June 30 - July 3, 2013, Izmir, Turkey. 

• Tahinakis P. (2013) ‘The role of R&D expenses in earnings management: Evidence from three sovereign debt challenged countries’, Proceedings of the 12th Annual 
Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA), 13th – 14th December, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece. 

• Tahinakis P. and Samarinas M. (2012) ‘An audit game: the case of tax audit certificate’, Proceedings of the 11th Annual Conference of the Hellenic Finance and 
Accounting Association (HFAA), 14th – 15th December, Hellenic Open University, Athens, Greece. 

• Tahinakis P. and Samarinas M. (2012) ‘Market’s reaction on the disclosure of auditor’s opinion’, 4th International Conference on Accounting and Finance, 29th -
31st August, Corfu Island, Greece. 

• Tahinakis P. and Samarinas M. (2013) ‘Recession’s impact on market perception of audit opinion: Evidence from the Euro zone countries’, Proceedings of the 12th 
Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA), 13th – 14th December, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece. 
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• Tahinakis P. and Samarinas M. (2013) ‘Strategic Considerations for an Audit Game: Tax Audit Certificate’, Proceedings of the 20th Annual Meeting of the 
Multinational Finance Society, June 30 - July 3, 2013, Izmir, Turkey. 

• Tahinakis P. and Samarinas M., (2011) ‘Information content of auditors report and stock prices’, Proceedings of the 10th Annual Conference of the Hellenic Finance 
and Accounting Association (HFAA), 16-17 December, University of Piraeus, Piraeus, Greece. 

• Tahinakis P. and Samarinas M., ‘Information Content of Auditors Report and Stock Prices’, Proceedings of the 10th Annual Conference of the Hellenic Finance and 
Accounting Association (HFAA), 16-17 December 2011, University of Piraeus, Piraeus, Greece. 

• Tahinakis P. and Samarinas, M. (2013) ‘The Incremental information content of auditor opinion’, Proceedings of the 36th Annual Congress of European Accounting 
Association, 6th -8th May, Paris, France. 

• Tahinakis P., (2011) ‘Determinants of auditor independence: preliminary results”, Proceedings of the 10th Annual Conference of the Hellenic Finance and 
Accounting Association (HFAA), 16-17 December, University of Piraeus, Piraeus, Greece. 

• Tahinakis P., (2011) ‘R&D expenditures and earnings management: Results after the implementation of IFRS in Greece’, Proceedings of the 18th Annual Meeting 
of the Multinational Finance Society, 26th - 30th June, LUISS Guido Carli University, Rome, Italy. 

• Tahinakis P., ‘Determinants of Auditor Independence: Preliminary Results”, Proceedings of the 10th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting 
Association (HFAA), 16-17 December 2011, University of Piraeus, Piraeus, Greece. 

• Tahinakis P., ‘Earnings management using intangible assets in Greece: Some empirical evidence’, Proceedings of the 9th Annual Conference of the Hellenic Finance 
and Accounting Association (HFAA), 17th – 18th December 2010, Lemesos, Cyprus. 

• Tahinakis P., ‘R&D expenditures and earnings management: Results after the implementation of IFRS in Greece’, Proceedings of the 18th Annual Meeting of the 
Multinational Finance Society, 26th -30th June 2011, LUISS Guido Carli University, Rome, Italy.Tsirikas A. & Nicolaidis C., (2010) ‘Linking Universities with 
Industry. A Functional Approach on Creating an effective Knowledge Management Framework’ Proceedings of the 3rd International Conference On Accounting & 
Finance, August 26-27, Skiathos, Greece. 

• Yakithos C., Protogeros N. (2013), ‘Negotiation Models For The European Energy Market Heletel Fast Prototype’. Proceedings of the 2nd International Conference 
on Strategic Innovative Marketing, (IC-SIM ’13), Elsevier, Prague 2013 

• Zapranis A. and P. Tsinaslanidis (2010) A behavioral view of the head-and-shoulders technical analysis pattern. 3rd International Conference in Accounting and 
Finance (ICAF). Skiathos, Greece, University of Macedonia 1515-1529. 

• Zapranis A. and P. Tsinaslanidis (2010). Identification of the head-and-shoulders technical analysis pattern with neural networks. 20th International Conference on 
Artificial Neural Networks (ICANN), Thessaloniki, Greece. Also in Lecture Notes in Computer Science, Artificial Neural Networks - ICANN 2010 (2010). K. 
Diamantidis, W. Dutch and L. S. Iliadis, Springer. 6354/2010: 130-136 (ISBN: 978-3-642-158284-7). 

• Μιχαλόπουλος Γ., Βογιατζής Ν. (2011) ‘Η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και οι επιπτώσεις της στην τραπεζική χρηματοδότηση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων’, Proceedings or the 11th International Conference of the Economic Society of Thessaloniki, Thessaloniki, 2011. 

• Τσίχλη Β., Αστερίου Δ., Παπαναστασίου Ι. (2013) «Η Ελληνική Χρηματοοικονομική Κρίση και η Μετάδοση της στις Χώρες τις ΕΕ: Εμπειρική Ανάλυση με 
Πολυμεταβλητά Garch Υποδείγματα», (σε συνεργασία με Δ. Αστερίου, Β. Τσίχλη), 12ο Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και 
Λογιστικής Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 13-14 Δεκεμβρίου 2013.  

• Χατζηγάγιος Θ. (2011), Ο Έλεγχος της Ορθότητας της Σχέσης Ανταλλαγής των Μετοχών στη Συγχώνευση Ανωνύμων Εταιριών, Καβάλα, 8-9 Απριλίου, 
Ακαδημαϊκό Συνέδριο ΤΕΙ Καβάλας, σελ. 28. 
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Ε. Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέρια (με κριτές) χωρίς πρακτικά 
 

• Michalopoulos, G. and Papanastasiou J. (2012) “The impact of the financial crisis on the Euro area banking market integration: evidence from the interest rate 
convergence process”, paper presented at the Athenian Policy Forum 11th biennial conference on the “Asymmetric Economic Consequences of the Global Financial 
Crisis, Chalkidiki, Greece, July 1-3, 2012. 

• Michalopoulos G. and Papanastasiou J., (2010) ‘Bank retail interest rate convergence within the euro area’, Deutsche Bundesbank and APF International Conference 
on ‘Regulatory responses to the financial crisis’, Frankfurt, Germany, July 29-31, 2010. 

 
 
 
ΣΤ. Άλλες εργασίες 
 

• Νικολαϊδης Χρήστος (2010) Διάλεξη 1. ‘Εισαγωγή στη Διευθυντική’ και Διάλεξη 2. ‘Στρατηγική Σχεδίαση Μάνατζμεντ’ Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, 
Σεπτέμβριος, Θεσσαλονίκη  

• Νικολαϊδης Χρήστος (2010), Στρατηγικό Μάνατζμεντ & Επιχειρηματικότητα. Η Άθληση του Νου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Εκπαίδευση Δήμου Θεσσαλονίκης, 
Φεβρουάριος.  

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ IV.5. Ερευνητικό Έργο της τελευταίας 4ετίας (Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - ΕΠ)  
 
• Αναφορά σε ιδιαίτερα σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος ερευνητικές δραστηριότητες. 
Η παραγωγή ερευνητικού έργου υψηλών προδιαγραφών αποτελεί πρωταρχικό στόχο του διδακτικού προσωπικού του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Τα μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος έχουν αξιοποιήσει, κατά τη διάρκεια της τετραετίας 2010-2014, το σύνολο των δυνατοτήτων χρηματοδότησης της έρευνας τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα, τα μέλη ΔΕΠ έχουν λάβει τις παρακάτω ερευνητικές δραστηριότητες: 
(a) χρηματοδότηση της βασικής έρευνας από το Ίδρυμα μέσω του έργου “Πιλοτικό Πρόγραμμα Ερευνητικών Επιχορηγήσεων στα πλαίσια ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας” 
της Επιτροπής Ερευνών-ΕΛΚΕ (ύψους έως 4000€ ανά έργο). Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τίτλοι των έργων. 
i. «Υλοποίηση αλγορίθμων υπολογισμού μετρικών στο πλαίσιο της ανάλυσης βιβλιογραφικών αναφορών» 
ii. «Διεπιχειρησιακές Ηλεκτρονικές Αγορές: Βαθμός Υιοθέτησης & Παράγοντες Διαφοροποίησης Μεταξύ των Συμμετεχουσών Επιχειρήσεων» 
iii. «Βελτιστοποίηση Υλοποιήσεων “SLA” σε Εικονικά Δίκτυα με την Χρήση Θεωρητικών Μοντέλων» 
iv. «Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας και Απόδοσης Δικτύων με την Χρήση Μοντέλων Επιχειρησιακής Έρευνας» 
v. «Διερεύνηση Ιστορικών Δεδομένων Αναφορικά με Προβλήματα Σχεδίασης σε Αντικειμενοστρεφή Συστήματα Λογισμικού» 
vi. «Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αποσύνθεση πολύπλοκων και μη-συνεκτικών τμημάτων κώδικα σε αντικειμενοστρεφή συστήματα με χρήση τεχνικών τεμαχισμού 
(slicing)» 
vii. «Αυτόματος εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων σχεδίασης σε Αντικειμενοστρεφή Συστήματα» 
viii. «Ένα βελτιωμένο υβριδικό σχήμα χρήσης των ECN & RED για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων των κεντρικών δρομολογητών του διαδικτύου» 
ix. «Ανάλυση, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Νέων Μοντέλων Γραφικών Κωδικών» 
x. «Γλωσσική Πολιτική» 
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xi. «Υποστήριξη Δυναμικής Εξατομίκευσης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών: Μοντελοποίηση Απαιτήσεων Ευχρηστίας, Ασφάλειας και Κινητικότητας» 
xii. «Συγκριτική Αξιολόγηση των Μεθόδων Data Envelopment Analysis (DEA) και Stochastic Frontier Analysis (SFA) στη Μέτρηση της Απόδοσης Δικτύων Η/Υ» 
xiii. «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Καινοτόμων μεθόδων εξατομίκευσης υπηρεσιών Ιστού σε περιβάλλοντα κινητού ηλεκτρονικού επιχειρείν» 
xiv. «Optimization models and methods in telecommunications network design and management» 
 
(β) χρηματοδότηση της ερευνητικής συνεργασίας με άλλα Ιδρύματα της ημεδαπής στο πλαίσιο της Πράξης "ΘΑΛΗΣ" (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου). Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τίτλοι των έργων. 
i. «STEREO: Software Engineering Research Platform» 
 
 
(γ) χρηματοδότηση της ερευνητικής προσπάθειας στο πλαίσιο των Πράξεων “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ”, “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ” (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου). Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τίτλοι των έργων. 
i. «APIvsAPP: A Comparative Study of Library and Application Software in Open-Source and Industrial Applications» 
ii. «Integrated Process and Production Planning» 
 
(δ) χρηματοδότηση της ερευνητικής προσπάθειας στο πλαίσιο της Πράξης “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ”. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τίτλοι των έργων. 
i. «Ευφυή συστήματα στο σημασιολογικό ιστό» 
ii. «Λήψη αποφάσεων σε μη αιτιοκρατικά περιβάλλοντα» 
 
(ε) χρηματοδότηση της ερευνητικής προσπάθειας στο πλαίσιο της Πράξης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΑΞΗ Ι: «Συνεργατική Έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας", ΕΣΠΑ 2007-2013, 
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τίτλοι των έργων. 
i. «Εξατομικευμένο Σύστημα Προγραμματισμού Πολιτιστικών Διαδρομών – myVisitPlanner» 
 
(στ) χρηματοδότηση της ερευνητικής προσπάθειας στο πλαίσιο της Πράξης Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ του Ε.Π. “Μακεδονία – Θράκη”, με τη 
συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τίτλοι των έργων. 
i. «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
ii. «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ» 
 
(ζ) χρηματοδότηση της ερευνητικής προσπάθειας σε άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τίτλοι των έργων. 
i. «EC Lifelong Learning Programme (LLP) ICT Transversal project: “Innovative Enterprise Architecture Education and Training Based on Web2.0 Technologies: 
EATrain2” (http://www.eatraining.eu/)» 
ii. «eParticipation Preparatory Action project: “Welcoming Visual Argumentation in Europe” (WAVE, http://www.wave-project.eu/)» 
iii. «Building a global multidisciplinary digital governance and policy modeling research and practice community (eGovPoliNet)» 
iv. «An open linked data platform for semantically-interconnected online, social media leveraging the corporate brand and market sector reputation analysis and response 
optimization services (Linked2Media)» 
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v. «Joint Research Funding, Telecommunications Advancement Foundation (TAF), Japan, research work “Haptic media transmission in which a server in Greece (University 
of Macedonia, Department of Technology Management, Naousa), a server in Korea (Gwangju Institute of Science and Technology), and a client in Japan (Nagoya Institute of 
Technology) are connected through the Internet”» 
vi. «Cross – Border Vertical Axes of Entrepreneurship in Support of Youth and Women (EGNATIA VAE)" του έργου "European Territorial Cooperation Programme 
“Greece-Bulgaria 2007-2013”» 
vii. «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
(Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013 – Άξονας προτειραιότητας 5"» 
viii. «Αρχείο Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Οντοτήτων (DHARE)” του έργου “Προηγμένες Κεντρικές Υπηρεσίας για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες” του Συνδέσμου 
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) και του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)» 
ix. «OpenCourses – ανάπτυξη ανοικτού εκπαιδευτικού υλικού (ΕΠΕΑΕΚ)» 
x. «DBTech EXT» 
xi. «Ανάπυξη Πληροφοριακού Συστήματος MOΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EΠΕΑΕΚ)» 
xii. «ΣΤΗΡΙΖΩ- Οριζόντιο έργο ανάπτυξης και υποστήριξης νέων υπηρεσιών στο δρόμο για το Ψηφιακό Σχολείο» 
xiii. «Κέντρο Αριστείας Ελεύθερου-Ανοικτού Λογισμικού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΕΔΕT)» 
  
Προκειμένου να καταδειχθεί η αξία των παραπάνω ερευνητικών χρηματοδοτήσεων, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι όλες προέκυψαν από διαγωνιστική διαδικασία, 
συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της χρηματοδότησης της βασικής έρευνας από το ίδιο το Ίδρυμα στην οποία περίπτωση ακολουθήθηκε εσωτερική εντός του 
Ιδρύματος διαγωνιστική διαδικασία. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι στις παραπάνω ερευνητικές δραστηριότητες εμπλέκονται υποψήφιοι διδάκτορες, 
μεταπτυχιακοί φοιτητές και προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος, η συμμετοχή των οποίων στις δράσεις αυτές τους προσφέρει σημαντική ακαδημαϊκή και ερευνητική 
εμπειρία. 
 
2. Σημαντικές ερευνητικές συνεργασίες 

Οι ερευνητικές συνεργασίες που έχει αναπτύξει το Τμήμα είναι με τους ακόλουθους φορείς:  

Ελληνική Εταιρεία Πληροφορικής (ΕΠΥ), Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ), 
Ελληνική Εταιρεία Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωργία και στο Περιβάλλον (ΕΕΠΕΓΕ), Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ), Ελληνική Εταιρία 
Τεχνητής Νοημοσύνης (ΕΕΤΝ), Γνώμων Πληροφορική, Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτική Τεχνολογίας (ΙΠΕΤ), Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ), 
Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, Α.Π.Θ., το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το SEERC (South East European Research Center), University of East London, Eleni 
Mariola Finance Department, Iona College NY. 

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην πλατφόρμα συνεργασίας που επεγράφη μεταξύ του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ). Ο κύριος στόχος της πλατφόρμας συνεργασίας είναι να προάγει την καινοτομία και να υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα με 
τη δημιουργία θυλάκων έρευνας μέσα στις επιχειρήσεις. Κύρια αντικείμενα αυτής της συνεργασίας αποτελούν: 

Α) Πρόσβαση σε επιχειρηματική εμπειρία και τρέχουσες εφαρμογές πληροφορικής 
Β) Ευκαιρίες απασχόλησης και επαγγελματικής αποκατάστασης για τους αποφοίτους μας 
Γ) Συμμετοχή στην υλοποίηση ερευνητικών προτάσεων και έργων 
Δ) Υποστήριξη για την ανανέωση των σχετικών προγραμμάτων σπουδών σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς 
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Ε) Ενεργή συνεισφορά στη διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας και στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών». 
 
3. Αναφορά σε ιδιαίτερα σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος διακρίσεις. 

Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής τυγχάνει σημαντικής αναγνώρισης, η οποία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους. Κατά τα έτη 
2010-2014 οι επιστημονικές εργασίες των μελών ΔΕΠ έχουν λάβει υψηλούς αριθμούς ετεροαναφορών (citations). Συγκεκριμένα έλαβαν 2742 ετεροαναφορές (στοιχεία 
υπήρχαν μόνο για τα έτη 2010, 2011 και 2012). Τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος συμμετείχαν σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων (οργανωτικές και επιστημονικές) ενώ 
πολλά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν διατελέσει κριτές σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.  
Σε πολλά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν απονεμηθεί σημαντικές διακρίσεις (έτη 2010-2014) για τα ερευνητικά τους επιτεύγματα. Ειδικότερα:  
 

1. Σύμφωνα με το άρθρο «Revealing the Nature of Contemporary Tourism Research: Extracting Common Subject Areas through Bibliographic Coupling» του 
περιοδικού International Journal of Tourism Research (2014) DOI: 10.1002/jtr.2004, η εργασία του καθηγητή Νικολάου Δριτσάκη του Τμήματος Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Tourism as a long-run economic growth factor: An empirical investigation for Greece using causality 
analysis», που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Tourism Economics, Vol. 10, No.3, pp. 305 – 316, το 2004 συγκαταλέγεται στα πέντε καλύτερα στην περιοχή της 
τουριστικής οικονομίας τα τελευταία 10 χρόνια. 

2. Best Paper Award στην εργασία Saprikis, V., Vlachopoulou, M. & Manthou, V. (2010), «The Greek B2B e-Marketplace environment: An empirical investigation», 
IADIS International Conference on e-Commerce. July 28-30, Freiburg, Germany. 

3. Best Paper Award στην εργασία Chatzigeorgiou, A., Manakos, A. (2010). "Investigating the Evolution of Bad Smells in Object-Oriented Code", 7th International 
Conference on the Quality of Information and Communications Technology (QUATIC'2010), Porto, Portugal, September 29-October 2. 

4. Best Paper Award στην εργασία Basdavanos, M., Chatzigeorgiou, A. (2010). "Placement of Entities in Object-Oriented Systems by means of a Single-Objective 
Genetic Algorithm", 5th International Conference on Software Engineering Advances (ICSEA 2010), Nice, France, August 22-27. 

5. Διάκριση του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου FP7 "i-Treasures" στο οποίο συμμετέχει ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υπό τον συντονισμό του 
καθηγητή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής κ.Αθανασίου Μανιτσάρη. 

6. Ακαδημαϊκή και Επιστημονική Αριστεία - Συμπερίληψη στον κατάλογο δράσεων Αριστείας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (έκδοση 2012): 
http://excellence.minedu.gov.gr/listing/236-object-oriented-design  

7. Excellence in Higher Education Conference organized by HELLENIC REPUBLIC, Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs, Invited Poster, 
Award for studies, certificate of merit, joint research work entitled, QoE Assessment of Group Synchronization Control in Distributed Virtual Environments with 
Avatars, Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE established in May 1917, Japan), Technical Committee on Communication 
Quality, December 2012. [Excellence.minedu.gov.gr] 

8. Εύφημος μνεία (Δεκέμβριος 2012) από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού για τη συμβολή με το διακεκριμένο επιστημονικό 
έργο «Έρευνα ως προς την ανάλυση δεδομένων βάσης βιβλιογραφικών αναφορών» στα πλαίσια της δράσης Ανάδειξη και στήριξη της Ακαδημαϊκής & 
Επιστημονικής Αριστείας στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (http://excellence.minedu.gov.gr).  

 

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=99&tmima=6&categorymenu=2
http://excellence.minedu.gov.gr/listing/236-object-oriented-design
http://excellence.minedu.gov.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.5. Ερευνητικό Έργο της τελευταίας 4ετίας (Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών - ΔΕΣ)  
 

Χρηματοδότηση ερευνητικών έργων και λοιπών δράσεων 
Η παραγωγή ερευνητικού έργου υψηλών προδιαγραφών αποτελεί ισάξιο της παροχής άριστου διδακτικού έργου στόχο του Τμήματος. Διαφανή απόδειξη αυτού του 
ισχυρισμού αποτελεί το γεγονός ότι τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν αξιοποιήσει, κατά τη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας, το σύνολο των δυνατοτήτων 
χρηματοδότησης της έρευνας στο χώρο των οικονομικών και κοινωνικών επιστημών για μέλη της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος έχουν λάβει κατ' επανάληψη: 
(α) χρηματοδότηση της βασικής έρευνας από το Ίδρυμα μέσω της Επιτροπής Ερευνών (ύψους έως 4000€ ανά έργο), 
(β) χρηματοδότηση της ερευνητικής τους συνεργασίας με άλλα Ιδρύματα της ημεδαπής στο πλαίσιο της Πράξης "ΘΑΛΗΣ" από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 95% 
(συνολικού ύψους 1.048.500€), 
(γ) χρηματοδότηση πρότασης δημιουργίας ερευνητικών θυλάκων αριστείας στο πλαίσιο της Πράξης "Αριστεία ΙΙ" από κονδύλια της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας (συνολικού ύψους 125.000€), 
(δ) χρηματοδότηση της συμμετοχής μελών ΔΕΠ και υποψηφίων διδακτόρων σε ερευνητικά δίκτυα στο πλαίσιο των Προγραμμάτων COST της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
(ε) χρηματοδότηση δράσεων διερεύνησης ζητημάτων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και διάχυσής τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Διά Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Life-Long Learning Programme - European Commission) και της Έδρας Jean Monnet, 
(στ) χρηματοδότηση δράσεων διοργάνωσης συναντήσεων εργασίας (workshops) μεταξύ ερευνητών ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων στο πλαίσιο του Δικτύου Μελέτης της 
Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας (Life-Long Learning Programme - European Commission). 
 
Προκειμένου να καταδειχθεί η αξία των παραπάνω ερευνητικών χρηματοδοτήσεων, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι όλες προέκυψαν από διαγωνιστική διαδικασία, 
συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της χρηματοδότησης της βασικής έρευνας από το ίδιο το Ίδρυμα στην οποία περίπτωση ακολουθήθηκε εσωτερική εντός του 
Ιδρύματος διαγωνιστική διαδικασία. Ιδιαιτέρως για την περίπτωση (β), αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της Πράξης "ΘΑΛΗΣ", χρηματοδοτήθηκαν δύο (2) διαφορετικά 
έργα μελών ΔΕΠ του Τμήματος, το ένα εκ των οποίων μάλιστα αναδείχθηκε κατά τη διαγωνιστική διαδικασία πρώτο μεταξύ του συνόλου των προτάσεων στο γνωστικό 
αντικείμενο των οικονομικών και κοινωνικών επιστημών πανελληνίως. Προκειμένου να καταδειχθεί η τάξη μεγέθους της επιτυχίας αυτής, σημειώνεται ότι τα έργα που 
χρηματοδοτήθηκαν πανελληνίως στο γνωστικό αντικείμενο των οικονομικών και κοινωνικών επιστημών ήταν δεκαέξι (16), ενώ αντιστοίχως τα έργα που υποβλήθηκαν από 
μέλη ΔΕΠ του οικείου Ιδρύματος και διακρίθηκαν μέσω της χρηματοδότησης στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο ήταν πέντε (5). Ομοίως, για την περίπτωση (γ), αξίζει να 
σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της Πράξης " Αριστεία ΙΙ", το έργο που χρηματοδοτήθηκε αναδείχθηκε μεταξύ των εννέα (9) καλύτερων που τελικά έλαβαν χρηματοδότηση στο 
γνωστικό αντικείμενο των οικονομικών και κοινωνικών επιστημών σε ένα σύνολο εκατόν σαράντα (140) περίπου προτάσεων. Προκειμένου να καταδειχθεί η τάξη μεγέθους 
της διάκρισης, σημειώνεται ότι το εν λόγω έργο είναι το μόνο υποβληθέν από μέλη ΔΕΠ του οικείου Ιδρύματος που έλαβε τη χρηματοδότηση. 
 
Παρακάτω καταγράφονται αναλυτικά οι τίτλοι των έργων που χρηματοδοτήθηκαν ή χρηματοδοτούνται βάσει της κατηγοριοποίησης που χρησιμοποιήθηκε παραπάνω: 
(α) χρηματοδότηση της βασικής έρευνας από το Ίδρυμα μέσω της Επιτροπής Ερευνών (ύψους έως 4000€ ανά έργο) 
- Διερεύνηση της εξέλιξης του πολιτικού λόγου της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, 1974-2009: ένα πείραμα αναδρομικής αξιολόγησης 
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- Η επίδραση της προσωπικότητας ως παράγοντας ετερογένειας στην ερμηνεία μοντέλων εκλογικής συμπεριφοράς 
- Η επενδυτική δραστηριότητα σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 
- Οι ξένες άμεσες επενδύσεις σε Ελλάδα, Αλβανία και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και οι ευρωπαϊκές προοπτικές των Βαλκανίων 
 (β) χρηματοδότηση της ερευνητικής τους συνεργασίας με άλλα Ιδρύματα της ημεδαπής στο πλαίσιο της Πράξης "ΘΑΛΗΣ" από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 95% 
(συνολικού ύψους 1.048.500€) 
- Μελέτη του μεγέθους και των επιδράσεων της σκιώδους οικονομίας στην ελληνική περίπτωση 
- Σχεδιασμός και διαχείριση συστήματος εμπειρικής καταγραφής του πολιτικού και κοινωνικού ριζοσπαστισμού στην Ελλάδα 
(γ) χρηματοδότηση πρότασης δημιουργίας ερευνητικών θυλάκων αριστείας στο πλαίσιο της Πράξης "Αριστεία ΙΙ" από κονδύλια της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας (συνολικού ύψους 125.000€) 
- Η συλλογική δράση των «αγανακτισμένων πολιτών» στην Ελλάδα: αίτια, περιεχόμενο, ενέργειες, και συμπεράσματα για φορείς χάραξης πολιτικής 
(δ) χρηματοδότηση της συμμετοχής μελών ΔΕΠ και υποψηφίων διδακτόρων σε ερευνητικά δίκτυα στο πλαίσιο των Προγραμμάτων COST της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
- COST: IS1107- European Network for Conflict Research (ENCoRE) 
-  COST: IS1309 Innovation in Climate Governance : Sources, Patterns and Effects (INOGOV) 
(ε) χρηματοδότηση δράσεων διερεύνησης ζητημάτων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και διάχυσής τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα στο πλαίσιο του Προγράμματος Διά 
Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Life-Long Learning Programme - European Commission) και της Έδρας Jean Monnet 
- Δράση Jean Monnet 2012, Πρόγραμμα Δια βίου μάθησης (Life-Long Learning Programme- European Commission)  
- Δράση Jean Monnet της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012-2013) με θέμα “New Challenges in the Dynamics of the EU Integration Process”  
(στ) χρηματοδότηση δράσεων διοργάνωσης συναντήσεων εργασίας (workshops) μεταξύ ερευνητών ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων στο πλαίσιο του Δικτύου Μελέτης της 
Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας (Life-Long Learning Programme - European Commission) 
- Parliamentary Democracy in Europe Network (PADEMIA) (Life-Long Learning Programme- European Commission): Συντονισμός Πακέτου Εργασίας No.8 
 
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι στις παραπάνω ερευνητικές δράσεις εμπλέκονται ενεργότατα και επ' αμοιβή υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί 
φοιτητές του Τμήματος, η συμμετοχή των οποίων στις δράσεις αυτές αφενός τους παρέχει ανεκτίμητη ακαδημαϊκή εμπειρία, αφετέρου τους εντάσσει με τον βέλτιστο τρόπο 
σε ένα ευρύτερο δίκτυο ερευνητικών δράσεων και ανθρώπων που ξεπερνούν τα όρια ενός μεμονωμένου ακαδημαϊκού Τμήματος της ημεδαπής. 
 
 
Αναγνώριση ερευνητικού έργου μελών ΔΕΠ 
Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος τυγχάνει ιδιαίτερης αναγνώρισης, η οποία διαπιστώνεται με πολλούς τρόπους. Σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν απονεμηθεί 9 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Υπάρχουν υψηλοί αριθμοί ετεροαναφορών (citations) σε εργασίες των μελών ΔΕΠ (1029 κατά την τελευταία πενταετία), συμμετοχών σε 
επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων (71) ή σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών (70) και προσκλήσεων για διαλέξεις (149), ενώ πολλά μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος έχουν διατελέσει κριτές σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. 
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Πολλά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν κατά καιρούς λάβει για το επιστημονικό τους έργο σημαντικές διακρίσεις, βραβεία και τιμητικούς τίτλους, που αναδεικνύουν την 
ποιότητα του προσφερόμενου επιστημονικού έργου και λειτουργούν ως ένα ισχυρό εργαλείο υποκίνησης για όλο το τμήμα. Ειδικότερα:  

1. Σε επίπεδο ιδρύματος (ΠΑΜΑΚ), ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος έχει λάβει βραβείο για δημοσίευσή του σε κορυφαίο διεθνές επιστημονικό περιοδικό.  

2. Σε διεθνές επίπεδο, σε ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος έχει απονεμηθεί διάκριση με την τοποθέτησή του ως ad hoc Δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου. 

3. Σε διεθνές επίπεδο, ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος έχει λάβει δύο διεθνή βραβεία για ένα βιβλίο του.  

4. Οι τιμητικοί τίτλοι που έχουν απονεμηθεί σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος είναι: Επίτιμη Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Neophyt Rilsky Blagoevgrad της Βουλγαρίας, Friend 
of the United Nations (F.U.N.), Fellow of Royal Statistical Society UK, Επισκέπτης Καθηγητής της Ecole de Droit, Sciences Po.  

5. Ένα μέλος ΔΕΠ ήταν μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής (2004-2007).  

6. Το 2011 απονεμήθηκε από τη Γαλλική Δημοκρατία σε μέλος ΔΕΠ το παράσημο του «Ακαδημαϊκού Φοίνικα». 

7. Δύο μέλη ΔΕΠ έχουν χρηματίσει (2007-2009) εθνικοί εκπρόσωποι στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. 

8. Δύο μέλη ΔΕΠ είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.5. Ερευνητικό Έργο της τελευταίας 4ετίας (Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολίτικης - ΕΚΠ)  

Η ερευνητική πολιτική του Τμήματος καθορίζεται κυρίως από τους σκοπούς του Τμήματος, καθώς και από τις διεθνείς εξελίξεις στα επιστημονικά πεδία της Διά Βίου 
Μάθησης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Οι ερευνητές του Τμήματος δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη διενέργεια ερευνών που θα τύχουν διεθνούς αναγνώρισης, 
καθώς όλοι αποδέχονται τη σημασία της έρευνας για την ποιότητα των σπουδών και την προβολή του Τμήματος. H ερευνητική πολιτική δεν είναι μεν καταγεγραμμένη με τη 
μορφή ενός πλήρως αναπτυγμένου συστήματος αρχών, ωστόσο παρακολουθείται τακτικά και εν μέρει δημοσιοποιείται, μέσω της συμπλήρωσης από τα μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος, σε εξαμηνιαία βάση, των ατομικών απογραφικών Δελτίων αλλά και της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης.  
 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.1, τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν να παρουσιάσουν έναν σημαντικό αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων. Παρατηρείται μια συνεπής 
προσπάθεια αύξησης της ποιότητας και της ποσότητας των δημοσιεύσεων. Εκδόθηκαν συνολικά 18 μονογραφίες, δημοσιεύτηκαν 158 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, 
192 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων και 66 κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους. Επιπρόσθετα υλοποιήθηκαν 72 ανακοινώσεις σε Ημερίδες και Συνέδρια (χωρίς πρακτικά), 
διεθνούς, εθνικής και τοπικής εμβέλειας. 
 
 Πίνακας 5.1. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
 

 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι 
2010-2011 7 31 1 53 1 12 0 10 16 7 

2011-2012 5 41 0 52 0 22 5 7 17 5 

2012-2013 1 37 0 35 0 19 4 10 14 3 
2013-2014 5 49 0 52 0 13 1 7 25 2 

Σύνολο 18 158 1 192 1 66 10 34 72 17 
 
Επεξηγήσεις: 
Α = Βιβλία/μονογραφίες 
Β =Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 
Γ =Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 
Δ =Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές 
Ε =Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές  
ΣΤ =Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 
Ζ =Συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός εκδότης είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος  
Η = Άλλες εργασίες 
Θ = Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά 
Ι =Βιβλιοκρισίες που συντάχθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
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Ο βαθμός αναγνώρισης της ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος εμφανίζεται στον Πίνακα 5.2 και κρίνεται ικανοποιητικός. Πιο συγκεκριμένα, κατά την τελευταία 
πενταετία, σημειώθηκαν υψηλοί αριθμοί ετερο-αναφορών (citations) σε εργασίες των μελών ΔΕΠ του Τμήματος: 1021 με βάση το Scopus. Επιπλέον σημειώθηκαν 45 
συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων, 44 συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών και 24 προσκλήσεις για διαλέξεις. Επίσης 11 από 
τα 15 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν διατελέσει κριτές σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ όλα τα μέλη ΔΕΠ έχουν κρίνει άρθρα ελληνικών περιοδικών  
 
 
Πίνακας 5.2. Αναγνώριση του ερευνητικού έργου του Τμήματος 
 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 
2010-2011 

228 1 6 9 7 7 0 

2011-2012 236 3 3 12 9 3 0 
2012-2013 292 0 1 12 12 6 0 
2013-2014 265 0 0 12 16 8 0 

Σύνολο 1021 4 10 45 44 24 0 
 
 
Επεξηγήσεις: 
Α = Ετεροαναφορές (με βάση μόνο το Scopus) 
Γ = Βιβλιοκρισίες τρίτων για δημοσιεύσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Δ = Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων 
Ε = Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών 
ΣΤ = Προσκλήσεις για διαλέξεις 
Ζ = Διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
 
 
Οι ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος έχουν κυρίως χαρακτήρα διαπροσωπικών επαφών των μεμονωμένων ερευνητών με συναδέλφους άλλων ιδρυμάτων, για 
συγκεκριμένες ερευνητικές προσπάθειες, κι όχι στοιχεία συλλογικότητας. Σημειώνεται, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, μία τάση σύμπραξης των μελών του τμήματος σε 
συνεργασίες με ιδρύματα του εξωτερικού. Επιπλέον, μετά τη δημιουργία Σχολών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αρχίζουν να διαφαίνονται εντονότεροι ρυθμοί συνεργασιών 
των μελών ΔΕΠ του Τμήματος με μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων της ίδιας Σχολής. Ερευνητικές συνεργασίες έχει να επιδείξει το Τμήμα και στο πεδίο της εκπόνησης 
διδακτορικών διατριβών. 
 
Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν να επιδείξουν, κατά την τελευταία πενταετία, συμμετοχές σε συνολικά 34 ερευνητικά προγράμματα, όπως φαίνεται στον πίνακα 5.3. Στο 
77% περίπου αυτών των 39 προγραμμάτων συντονιστές ή κύριοι ερευνητές ήταν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Επίσης τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν να επιδείξουν 6 
χρηματοδοτήσεις από διεθνείς φορείς και 7 περιπτώσεις κατοχής διοικητικών θέσεων σε διεθνείς οργανισμούς. Στα ερευνητικά προγράμματα που συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ 
του Τμήματος έχουν συμμετάσχει επίσης και εξωτερικοί συνεργάτες. Επισημαίνεται η εμφανής βελτίωση της σχετικής εικόνας κατά τα δύο τελευταία έτη.  
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Πίνακας 5.3. Διεθνής Ερευνητική/Ακαδημαϊκή Παρουσία Τμήματος 
 
  2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 Σύνολο 

Αριθμός συμμετοχών σε διεθνή 
ανταγωνιστικά ερευνητικά 
προγράμματα 

Ως συντονιστές 4 4 1  9 

Ως συνεργάτες 
(partners) 13 12 6 3 34 

Αριθμός μελών ΔΕΠ με 
χρηματοδότηση από διεθνείς φορείς ή 
διεθνή προγράμματα έρευνας 

 2 2 1 1 6 

Αριθμός μελών ΔΕΠ με διοικητικές 
θέσεις σε διεθνείς 
ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς 
οργανισμούς ή επιστημονικές 
εταιρείες 

 2 2 2 1 7 

 
 
Η ποιότητα της συστηματικής ερευνητικής προσπάθειας των μελών του ΔΕΠ του Τμήματος έχει αναγνωριστεί διαμέσου μιας σειράς διακρίσεων, βραβείων και τιμητικών 
τίτλων. Ειδικότερα: (α) σε επίπεδο ιδρύματος (ΠΑΜΑΚ) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν λάβει χρηματικά βραβεία για δημοσιεύσεις τους σε περιοδικά με υψηλό δείκτη 
απήχησης, (β) σε εθνικό επίπεδο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος έχει λάβει ερευνητικό βραβείο από ιδιωτικό Ίδρυμα και Επιστημονική Εταιρεία και (γ) σε διεθνές επίπεδο μέλος 
ΔΕΠ του Τμήματος έχει λάβει σειρά βραβείων από αμερικανικές και βρετανικές επιστημονικές εταιρείες. Οι τιμητικοί τίτλοι που έχουν απονεμηθεί σε μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος είναι Fellow, Honorary Fellow και Life Fellow. 
 



ΜΟΔΙΠ - ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΜΑΚ 2010-2014  203 

   203 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ IV.5. Ερευνητικό Έργο της τελευταίας 4ετίας (Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης - ΜΕΤ)  
 
1. Αναφορά σε ιδιαίτερα σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος ερευνητικές δραστηριότητες. 
 
 Οι Διδάσκοντες του ΤΜΕΤ έχουν ενεργή ερευνητική και καλλιτεχνική δράση τόσο εντός όσο και εκτός του πλαισίου του Τμήματος. Χαρακτηριστικά θα πρέπει να 
αναφερθεί ότι στις 31/12/2007 έληξε τριετές ερευνητικό πρόγραμμα με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Στάμου στα πλαίσια του Πυθαγόρας 2 με πλήθος ερευνητικών 
δραστηριοτήτων και παραδοτέων. Σημειωτέον ότι στα πλαίσια του προγράμματος αυτού σταθμίστηκαν 2 τεστ μουσικού ταλέντου τα μοναδικά σήμερα για χρήση στην 
Ελλάδα, που έχουν τύχει ευρείας αναγνώρισης από την ερευνητική κι εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας. Στο ίδιο πλαίσιο οργανώθηκαν προγράμματα ερευνητικής 
κατάρτισης για εκπαιδευτικούς τόσο στην ποιοτική όσο και στην ποσοτική έρευνα στην εκπαίδευση με έδρα το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  
 
Το Τμήμα μπορεί να διεκδικεί ερευνητικές επιχορηγήσεις από το Πανεπιστήμιο καθώς και να μετέχει σε σχετικό ετήσιο διαγωνισμό για ερευνητικά βραβεία που αποδίδονται 
για δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα περιοδικά. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2010, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος έλαβε ερευνητική επιχορήγηση για εκπόνηση ερευνητικής 
μελέτης με τίτλο «Το ‘οικοσύστημα’ της μουσικής επικοινωνίας στα πρώτα χρόνια της ζωής: Μελέτη της μουσικής συμπεριφοράς βρεφών και νηπίων».  
 
 
Ερευνητικά προγράμματα που εκπονήθηκαν κατά τα τελευταία χρόνια αφορούν στα κάτωθι: 
 
• 2010 Ερευνητική Επιχορήγηση για την ερευνητική μελέτη «Το ‘οικοσύστημα’ της μουσικής επικοινωνίας στα πρώτα χρόνια της ζωής: Μελέτη της μουσικής 
συμπεριφοράς βρεφών και νηπίων». 
 
- 2012: Ερευνητικό έργο: "Μαθαίνοντας τον πολιτισμό μέσα από τα ηχοτοπία της πόλης – Ένα εργαλείο διδασκαλίας". Εκπονήθηκε στο πλαίσιο των "Μελετών 2012" του 
Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Λάτση. 
 
• Τον Σεπτέμβριο του 2013 υποβλήθηκε επίσης από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος έργο με τίτλο «Ενεργά Δίκτυα Πολιτισμού στην Εκπαίδευση», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 
με κωδ. 164, για την κατηγορία πράξης «Δράσεις για τον πολιτισμό στην εκπαίδευση», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (ΑΠ 2), της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». Το έργο αυτό αξιολογήθηκε και ήρθε 5ο σε όλη την Ελλάδα σε σύνολο 71 προτάσεων που υποβλήθηκαν. 
Για το έργο αυτό αναμένεται σχετική απόφαση περί της ένταξής του. 
 
Πρέπει και πάλι να σημειωθεί ότι το καλλιτεχνικό έργο, οι συμπράξεις και τα καλλιτεχνικά προγράμματα στο Τμήμα είναι πολυάριθμα. Ωστόσο δεν παρουσιάζονται εδώ 
(παρά τη σχετική αντιστοίχιση) για λόγους οικονομίας χώρου. Ωστόσο, η παραπομπή στα βιογραφικά σημειώματα των μελών ΔΕΠ το καταμαρτυρεί αυτόματα. 
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2. Σημαντικές ερευνητικές συνεργασίες. 

Το Τμήμα έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και προγράμματα διακρατικής συνεργασίας, όπως το “Art and Culture with No Limits”, στο πλαίσιο του the Phare 
Programme, Small Projects Fund, Cross-border Cooperation Bulgaria – Greece, ενώ μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά προγράμματα (χαρακτηριστική 
περίπτωση του μέλους ΔΕΠ Λ. Στάμου του τμήματος που ήταν project manager στο Ευρωπαικό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας INTERREG 
2007-2013, με τίτλο «Egnatia VAE: Cross-border vertical axes of entrepreneurship in support of youth and women», με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 1.297.445 ευρώ και 
φορέα συντονισμού το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.)  
 
3. Αναφορά σε ιδιαίτερα σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος διακρίσεις.  
 
Πολλά μέλη ΔΕΠ έχουν βραβευτεί για την δουλειά τους (όπως φαίνεται από τα αναρτημένα βιογραφικά), ενώ έχουν βραβευτεί και αρκετοί φοιτητές του Τμήματος. 
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τις βραβεύσεις φοιτητών του τμήματος, γεγονός που αποδεικνύει την επαρκή, σωστή και επαγγελματική δουλειά που γίνεται από τους 
διδάσκοντες του ΜΕΤ: 
 
ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
Δεστούνης Κωνσταντίνος 

• Β' Βραβείο στον 5ο Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου «Γ.ΘΥΜΗΣ» (Θεσσαλονίκη). (2010) 
• Α' Βραβείο στη μεγαλύτερη κατηγορία (GROUP G) του Διεθνή Διαγωνισμού Πιάνου (CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO “DE BACH AU JAZZ”) στο 

Παρίσι της Γαλλίας. (2013) 
• Β' Βραβείο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Πιάνου (Europäischen Klavierwettbewerb) στη Βρέμη της Γερμανίας. (2012) 
• Α' Βραβείο στο Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου (SOUTHERN HIGHLANDS INTERNATIONAL PIANO COMPETITION 2013) στην Καμπέρα της Αυστραλίας. 

(2013) 
• PRIX D’HONNEUR στο Διεθνή Διαγωνισμό (CONCOURS INTERNATIONAL DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE) στο Παρίσι της Γαλλίας. (2013) 
• Κουτσουμπίδης Χρόνης 
• Γ΄ βραβείο στο Διεθνή Διαγωνισμό Κιθάρας του GARGNANO της Ιταλίας (2007) 
• Α΄ βραβείο στον διεθνή Διαγωνισμό «ΑΠΟΛΛΩΝ» στην Αθήνα (2008) 
• Α΄ βραβείο στο Διεθνή Διαγωνισμό Κιθάρας του GARGNANO της Ιταλίας (2010) 

Παπανικολάου Βίκυ 
• Ειδική διάκριση στις ακροάσεις της Ευρωπαϊκής Ορχήστρας 2008-09 

Σαρακενίδης Αλέξανδρος 
• Γ' Βραβείο στον 9ο Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου “KONZERTEUM”. (2003). 
• Γ’ Βραβείο στον 12ο Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΡΡΗ» (2007) 

Σίσκου Γιώτα 
• Α' Βραβείο στο Διεθνές Χειμερινό Φεστιβάλ Κιθάρας Βόλου (2009) 

Τσιλιβάκου Παναγιώτα 
• Α' Βραβείο στο Διεθνή Διαγωνισμού Πιάνου (CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO “DE BACH AU JAZZ”) στο Παρίσι της Γαλλίας. (2013) 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
Αναστασιάδης Ευγένιος 

• Β’ Βραβείο στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φλάουτου, Urs Rüttimann του Ωδείου Αθηνών. 
Ανδρέογλου Παναγιώτης 

• Α’ Βραβείο στον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ακορντεόν στην Κοζάνη (2009) 
Δεστούνης Κωνσταντίνος 

• Επιλογή κατόπιν Πανελληνίου Διαγωνισμού ερμηνείας κοντσέρτου (Αθήνα, Ιούνιος 2009) και συμμετοχή του ως σολίστ με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. 
• Γ’ Βραβείο στον πανελλήνιο διαγωνισμό πιάνου «Γ.Θυμής» (2008) 
• Α’ Βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμού της ΕΡΤ στην Αθήνα (2010). Κατόπιν αυτής της νίκης ο Κ.Δεστούνης εκπροσώπευσε την Ελλάδα στο Πανευρωπαϊκό 

Διαγωνισμό “EUROVISION YOUNG MUSICIANS” στη Βιέννη της Αυστρίας. 
• Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, κατόπιν πανελλήνιου διαγωνισμού πιάνου (2011). 
• Α’ Βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πιάνου «ΤΕΧΝΗ» (Θεσσαλονίκη) 

Ευσταθόπουλος Γιάννης 
• Β' Βραβείο στον 7ο Πανελλήνιο διαγωνισμό Κιθάρας έως 21 ετών (2008) 

Ζιγκερίδης Κωνσταντίνος 
• Β' Βραβείο στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ακορντεόν στην Πτολεμαΐδα. (2012) 

Κουτσουμπίδης Χρόνης 
• Β΄ βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Κιθάρας της Βέροιας κατηγορία ως 21 ετών(2005) 
• Β΄ βραβείο και βραβείο καλύτερης ερμηνείας έργου Έλληνα συνθέτη στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Κιθάρας της Πάτρας (2006) 
• Α΄ βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Κιθάρας της Βέροιας (2008) 

Κουτσώνης Στέργιος 
• Γ' Βραβείο στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πιάνου Λάρισας. 

Παπανικολάου Βίκυ 
• Β΄ Βραβείο στον 33ο Πανελλήνιο διαγωνισμό Βιολοντσέλου του Πνευματικού Κέντρου “Φίλωνας” (2009) 

Πασόπουλος Σταμάτης 
• Α’ Βραβείο στον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ακορντεόν στην Κοζάνη (2007) 
• Α’ Βραβείο στον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ακορντεόν στην Κοζάνη (2009) 
• Α’ Βραβείο στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ακορντεόν στην Πτολεμαΐδα (2012) 

Πόλκα Αριάδνη 
• Γ΄ Βραβείο στον Πανελλήνιο διαγωνισμό Βιολοντσέλου της “Τέχνης” Θεσσαλονίκη (2010) 

Σαρακενίδης Αλέξανδρος 
• Α’ Βραβείο στο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πιάνου του Συνδέσμου Αποφοίτων Ωδείων Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη. (2006). 
• Α’ Βραβείο στον Πανελλήνιο στον 4 ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πιάνου «ΜΑΡΙΑ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ–ΣΙΓΑΡΑ» (2012) 
• Α’ Βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πιάνου «ΦΙΛΩΝΑΣ» (2009) 

Σαπνάρα Δήμητρα 
•  Β’ Βραβείο στον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ακορντεόν στην Κοζάνη (2009) 

 



ΜΟΔΙΠ - ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΜΑΚ 2010-2014  206 

   206 

Σπαθή Μαρία 
• Β’ Βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πιάνου του Συνδέσμου Αποφοίτων Ωδείων Θεσσαλονίκης (2010). 

Κουαρτέτο φλάουτων Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 
• Α' Βραβείο στο Διαγωνισμό για σύνολα φλάουτων – Flutemeeting Volos, Βόλος. (2005) 

Τρίο πιάνου Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 
• Β’ Βραβείο στο Διαγωνισμό Σύνθεσης και Ερμηνείας έργων Μουσικής Δωματίου του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας 

και του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Θεσσαλονίκη (2005) 
• Α’ Βραβείο του Κ.Δεστούνη στο εσωτερικό Διαγωνισμό Ερμηνείας Κοντσέρτου του Τμήματος ΜΕΤ (2010) 
• Α’ Βραβείο του Κ.Δεστούνη στο εσωτερικό Διαγωνισμό Μουσικής Δωματίου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2011) 
• Α’ Βραβείο στο εσωτερικό Διαγωνισμό Ερμηνείας Κοντσέρτου του Τμήματος ΜΕΤ της μαθήτριας Π.Τσιλιβάκου (2013)__ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.5. Ερευνητικό Έργο της τελευταίας 4ετίας (Τμήμα Οικονομικών Επιστήμων - ΟΕ)  
 
1. Σημαντικές ερευνητικές δραστηριότητες.  
Το Τμήμα έχει εκπονήσει ή εκπονεί τα κάτωθι χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα: 
• 2012-2015. Το ανθρώπινο δυναμικό ως βασική συνιστώσα της αναπτυξιακής δυναμικής και διαφοροποίησης των περιοχών: Η περίπτωση της Ελλάδας. Χρηματοδότηση 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» - Υπουργείο Παιδείας (Πράξη: ΘΑΛΗΣ). 107  
• 2011-12 Restructuring in SME’s coordinated by D. Smallbone University of Kingston, Funded by European Foundation for thew Improvement of Living and 
Working Conditions.  
• 2008-12. M. L. Fonseca (Επιστημ. Υπεύθυνος) FLUL- University of Lisbon Portugal, “Generating Interethnic Tolerance and Neighbourhood Integration in European 
Urban Spaces (Geitonies)”, (http://geitonies.fl.ul.pt/), P. Lindo IMES- University of Amsterdam The Netherlands; Josef Kohlbacher ISR- Austrian Academy of Science 
Austria; J. Gonzalez University of Deusto Spain, Labrianidis L. RDPRU- University of Macedonia Greece, A. Grzymała-Kazłowska CMR- University of Warsaw, Poland. 
Χρηματοδότηση Δ/νση Ερευνας Ευρωπαϊκής Επιτροπής (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο STRΕP).  
• Ερευνητικό πρόγραμμα: “Thalis – Athens University of Economics and Business - Optimal Management of Dynamical Systems of the Economy and the Environment: 
The Use of Complex Adaptive Systems” co-financed by the European Union (European Social Fund – ESF) and Greek national funds.Διάρκεια: 2012-2013  
• Πρόγραμμα «3-LENSUS, Lifelong Network for sustainable development – Lifelong Learning Network» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού κατά ποσοστό 75% και 25% από Εθνικούς Πόρους. Επιστημονικά υπεύθυνος της συμμετοχής του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας. 
Διάρκεια: 01/09/2009 έως 31/12/2012. (http://www2.leuphana.de/3lensus/)  
• Η Συμβολή του Αγροτικού Τομέα στην Οικονομική Ανάπτυξη της Ελλάδος (Ακαδημία Αθηνών), Συντονιστής: Γ. Καραγιάννης Food Industry Dynamics and 
Methodological Advances-FOODIMA, Συμμετέχων ερευνητής: Γ. Καραγιάννης.  
• Μέτρηση της Παραγωγικότητας της Ελληνικής Οικονομίας και των Βασικών της Κλάδων, Συμμετέχων ερευνητής: Γ. Καραγιάννης.  
• The Impact of CAP Reform on the Employment Levels in Rural Areas-CARERA, Συμμετέχων ερευνητής: Γ. Καραγιάννης.  
• Μετα-έρευνα αποτίμησης έργων σε έξυπνα κτίρια, Συντονιστής: Α. Οικονομίδης. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων, 
Συντονιστής: Α. Οικονομίδης. 108. 
• FlexLEARN - Flexible electronic learning environment using adaptive learning and testing methodologies combined with advanced biometrics and user personalization 
technologies, Συμμετέχων ερευνητής: Α. Οικονομίδης.  
• Παροχή εξατομικευμένης μάθησης με επαναχρησιμοποιούμενο τρόπο, Συμμετέχων ερευνητής: Α. Οικονομίδης.  
• Βελτιστοποίηση της μεθόδου ελέγχου προσπέλασης μέσου του πρωτοκόλλου ασύρματων τοπικών δικτύων ΙΕΕΕ 802.11, Συμμετέχων ερευνητής: Α. Οικονομίδης.  
• Development of online consumer education tools for adults, Συμμετέχων ερευνητής: Α. Οικονομίδης.  
• Πρακτική Άσκηση φοιτητών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Συμμετέχων: Α. Οικονομίδης.  
 
Tα μέλη ΔΕΠ έχουν δημοσιεύσει τα τελευταία πέντε χρόνια ένα σημαντικό αριθμό βιβλίων/μονογραφιών και άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Ο ετήσιος 
αριθμός των δημοσιεύσεων αυτών είναι σχετικά σταθερός κατά την τελευταία πενταετία. Επιπλέον, εκτός από την ποσότητα και η ποιότητα των δημοσιεύσεων κρίνεται 
αρκετά ικανοποιητική (όπως φαινεται από την αναλυτική περιγραφή των δημοσιεύσεων στο παράρτημα) καθώς αρκετά άρθρα έχουν δημοσιευθεί σε πολύ καλά διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά της οικονομικής επιστήμης. Τα μέλη ΔΕΠ δεν έχουν δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές, ούτε και εργασίες σε πρακτικά 
συνεδρίων χωρίς κριτές. Σε αντίθεση, εμφανίζεται ένας σημαντικός αριθμός εργασιών σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές, καθώς επίσης και ένας αρκετά σημαντικός αριθμός 
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κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους. Υπάρχει επίσης ένας σημαντικός αριθμός συλλογικών τόμων στους οποίους ο επιστημονικός εκδότης είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος. 
Τα μέλη ΔΕΠ έχουν παρουσιάσει έναν αρκετά υψηλό αριθμό εργασιών σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές που δεν εκδίδουν πρακτικά. Τέλος, τα μέλη ΔΕΠ έχουν συντάξει 
ένα αξιόλογο αριθμό βιβλιοκρισιών την τελευταία πενταετία. Τα παραπάνω απεικονίζονται στο γράφημα 1 που δείχνει την διαχρονική πορεία των διαφόρων κατηγοριών 
δημοσιεύσεων του Τμήματος και στο γράφημα 2 που δείχνει την διαχρονική πορεία των δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές.  
 
Ο βαθμός αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα από τρίτους είναι πολύ σημαντικός και τεκμηριώνεται με αρκετούς δείκτες που παρουσιάζονται στον Πίνακα 16. 
Κατά πρώτο λόγο, με βάση την βάση δεδομένων Scopus, ο αριθμός των ετεροαναφορών (citations) που αναφέρεται στις δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ του Τμήματος είναι 
περίπου 1.400. (στήλη Α του πίνακα 16). Δεύτερον, υπάρχει επίσης ένας αξιόλογος αριθμός αναφορών του ειδικού/επιστημονικού τύπου στο ερευνητικό έργο των μελών 
ΔΕΠ του Τμήματος (στήλη Β). Τρίτο, τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν σε αρκετά υψηλό βαθμό σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών (στήλη Ε) 
καθώς ο αριθμός συμμετοχών για την πενταετία 2009-2013 είναι περίπου 120. Τέταρτο, με βάση τα στοιχεία της στήλης Δ υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός συμμετοχών των 
μελών ΔΕΠ σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων. Η αναγνώριση του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ παρουσιάζει αυξητική πορεία διαχρονικά όπως φαίνεται από την 
σημαντική αύξηση των ετεροαναφορών στην τελευταία πενταετία από 261 το 2009 σε 344 το 2013. Τα στοιχεία του Πίνακα 16 απεικονίζονται στο γράφημα 3 που δείχνει 
την διαχρονική πορεία των διαφόρων μορφών αναγνώρισης του ερευνητικού έργου του Τμήματος και στο γράφημα 4 που δείχνει τον αριθμό ετεροαναφορών που προκύπτει 
από την βάση δεδομένων Scopus διαχρονικά. 
 

2. Σημαντικές ερευνητικές συνεργασίες 

Ένας σημαντικός αριθμός ερευνητικών συνεργασιών υπάρχει μεταξύ μελών ΔΕΠ του Τμήματος και συναδέλφων Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Αυτό 
καταδεικνύεται από τον υψηλό αριθμό δημοσιεύσεων σε συνεργασία με καθηγητές και ερευνητές από πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του 
εξωτερικού. Οι συνεργασίες αυτές είναι κυρίως σε ατομικό επίπεδο και όχι σε επίπεδο Τμήματος. 

3. Αναφορά σε ιδιαίτερα σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος διακρίσεις 

Αρκετά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν λάβει ένα σημαντικό αριθμό ερευνητικών βραβείων που έχει θεσπίσει το ίδρυμα τα τελευταία τέσσερα χρόνια με βάση το υψηλό 
επίπεδο των δημοσιεύσεών τους σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. 

Το σημαντικό ερευνητικό έργο που επιτελείται στο Τμήμα καταδεικνύεται από την υψηλή θέση που κατέχει το Τμήμα σε κατατάξεις Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών 
Ελληνικών πανεπιστημίων με βάση το ερευνητικό τους έργο (πχ. Βάση δεδομένων RePec). Τα πρόσφατα στοιχεία (Ιανουάριος 2014) δείχνουν ότι το Τμήμα μας 
κατατάσσεται τρίτο πίσω από τα αντίστοιχα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Κρήτης.  

 

Ένας πολύ μικρός αριθμός βραβείων έχει απονεμηθεί σε μέλη του Τμήματος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV.5. Ερευνητικό Έργο της τελευταίας 4ετίας (Τμήμα Βαλκανικών, Σλάβικων & Ανατολικών Σπουδών - ΒΣΑΣ)  
 

1. Αναφορά σε ιδιαίτερα σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος ερευνητικές δραστηριότητες.  
Οι διδάσκοντες του Τμήματος έχουν ενεργή παρουσία στο χώρο της έρευνας παρουσιάζοντας αξιόλογη ερευνητική πορεία, προάγουν την έρευνα στο αντικείμενο που 
θεραπεύουν προσπαθώντας να αυξήσουν τις συνεργασίες με φορείς της Βαλκανικής, Σλαβικής και Ανατολικής περιοχής. Τα μέλη ΔΕΠ συνεργάζονται, σε μεγάλο βαθμό, 
μεταξύ τους προωθώντας την έρευνα μέσω της συγγραφής άρθρων ή βιβλίων, και διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων και συνεδρίων.  
Η ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος χαρακτηρίζεται ως σημαντική και καλύπτει ένα ευρύ πεδίο δράσεων: Βιβλία/Μονογραφίες, Εργασίες σε 
επιστημονικά περιοδικά με κριτές, Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές, Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές, Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς 
κριτές, Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, Συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός εκδότης είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια 
(με κριτές) χωρίς πρακτικά, Βιβλιοκρισίες. 
Από τη συγκριτική μελέτη των ποσοστιαίων κατανομών κατά τα πέντε τελευταία ακαδημαϊκά έτη, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η ερευνητική δραστηριότητα των μελών 
ΔΕΠ του Τμήματος επικεντρώνεται σε εργασίες δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, και ανακοινώσεις σε επιστημονικά 
συνέδρια, με κριτές, χωρίς πρακτικά. 
Το ερευνητικό έργο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος κρίνεται πολύ ικανοποιητικό και τυγχάνει της εκτεταμένης αναγνώρισης των συναδέλφων τόσο σε εγχώριο όσο και 
διεθνές επίπεδο. Αυτό αποδεικνύεται από τις πολλές ετεροαναφορές στο έργο μελών ΔΕΠ του Τμήματος, τις αναφορές του ειδικού ή του επιστημονικού τύπου σε 
ερευνητικά αποτελέσματα , τις συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων και σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών, και τις προσκλήσεις από 
άλλους ακαδημαϊκούς – ερευνητικούς φορείς για διαλέξεις/παρουσιάσεις. 
Τα ερευνητικά προγράμματα είναι αρκετά, ανταποκρίνονται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ και προάγουν τις επιστήμες που θεραπεύονται στο Τμήμα. Τα 
σημαντικότερα από αυτά είναι τα εξής :  
 
• East Bord Net: «Remaking Eastern Borders In Europe: A Network exploring social, moral and material relocations of Europe’s Eastern Peripheries».  
• 518362-LLP-1-2011-1-ES-ERASMUS-ENW, «European Universities on Professionalization on Humanitarian Action (EUPRHA)», 2011-2014. 
• ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

(ΕΠΕΔΒΜ),«Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας».  
• EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE-BULGARIA 2007-2013. «Cross border vertical axes of entrepreneurship in support of youth 

and women (EGNATIA VAE)» 
• EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE-BULGARIA 2007-2013 «Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food 

subsectors through benchmarking (F.IND. CONSULTING)»  
• ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

"ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ", «Δημιουργία Ψηφιακού Παρατηρητηρίου Αποφοίτων Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Προστιθέμενης 
Αξίας 

• European Commission Framework Programme 7 “Health equity and financial protection in Asia”, 2009-2013. 
• Πρόγραμμα Θαλής (2013-2015), «Ανίχνευση κρίσιμων διεπιστημονικών διασυνδέσεων σε γηράσκουσες κοινωνίες»  
• TEMPUS «Entrepreneurship and Local Economic Development (ELED) in Albania, Kosovo and FYR Macedonia»  
• Βασική Έρευνα Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2011-2012 «Stock market dynamics: Before and after stock market crashes». 
• Δράση Αριστεία «Migration management and international organizations: a history of the establishment of the international organization for Migration»  
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• FP7 «EUBORDERREGIONS. European regions, EU external borders and the immediate neighbours», 2012-2014 
• Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, « Η Ελλάδα από τον Β΄ Παγκόσμιο στον Ψυχρό Πόλεμο. Διεθνείς Σχέσεις και εσωτερικές εξελίξεις» 
• Δράση Αριστεία ΙΙ, «The collective action of ‘indignant’ citizens: causes, content, agency, and implications for policy makers». 
 
2. Σημαντικές ερευνητικές συνεργασίες 
Το Τμήμα έχει, και σχεδιάζει να ενισχύσει, σημαντικές ερευνητικές συνεργασίες με Τμήματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Οι διεθνείς ακαδημαϊκές συνεργασίες 
περιλαμβάνουν τα πανεπιστήμια: L’ Université de Provence (Aix-Marseille I) της Γαλλίας, Lucian Blaga University of Sibiou, University of Architecture and Urbanism Ion 
Mincu, καθώς και το University Babeş-Bolyai, της Ρουμανίας. Το Τμήμα συνεργάζεται επίσης με πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως το Charles University (Prague), το 
Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας και το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Καΐρου. 
Το Τμήμα έχει αναπτύξει, και σχεδιάζει να αναπτύξει περισσότερο, σημαντικές συνεργασίες με πολλούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς. Συνεργάζεται 
πολυσχιδώς με ιδιωτικές επιχειρήσεις, κοινωφελείς οργανώσεις, με τους συνδέσμους βιομηχάνων, τα εμπορικά επιμελητήρια, την τοπική αυτοδιοίκηση, και την κοινωνία 
των πολιτών της Θεσσαλονίκης. 
 
3. Αναφορά σε ιδιαίτερα σημαντικές κατά την άποψη του Τμήματος διακρίσεις.  
Μέλη ΔΕΠ του Tμήματος έχουν λάβει βραβεία – διακρίσεις για το ερευνητικό τους έργο, και διετέλεσαν ή διατελούν επιστημονικοί σύμβουλοι σε Οργανισμούς και ΜΚΟ. 
Πιο συγκεκριμένα, μέλη ΔΕΠ έχουν λάβει χρηματικά βραβεία από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για το υψηλό επίπεδο του δημοσιευμένου ερευνητικού τους έργου (prizes 
for excellence in research), έχουν λάβει υποτροφία Marie Curie, πρόσφεραν/προσφέρουν τις υπηρεσίες του στο European University Institute, είναι επισκέπτες καθηγητές σε 
Πανεπιστήμια του εξωτερικού, διατελούν ή διετέλεσαν σύμβουλοι σε Διεθνείς Οργανισμούς όπως OECD, WHO, Transparency International κ.λπ. 
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 Κατάλογος ερευνητικών έργων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τα έτη 2010-14 
 
 
ΤΜΗΜΑ  Προέλευση Φορέα 

Χρηματοδότησης 
Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Ελληνικός Πλαίσιο Χρηματοδότησης Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

ΟΔΕ Διεθνής Φορέας 80210 STUDY AND SUPPLY OF SERVICES ON THE 
DEVELOPMENT OF ePARTICIPATION IN THE EU 

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 114.800,00 

ΟΔΕ Διεθνής Φορέας 80304 PAIDEIA - ACADEMIC COOPERATION 
AGREEMENT ON A STUDY ABROAD PROGRAM 
BETWEEN THE UNIVERSITY OF MACEDONIA 
AND THE CENTER FOR HELLENIC STUDIES 

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 134.227,12 

ΟΔΕ Εθνικός Φορέας 80033 Υποέργο: «Χρηματοδοτήσεις για Διδακτορική Έρευνα 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», Διδακτορική 

Διατριβή: Συμβολή στη δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου μεθοδολογικού πλαισίου για τη 

μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας 
επιχειρήσεων με τη χρήση ποσοτ 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, 
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ 

45.000,00 

ΟΔΕ Εθνικός Φορέας 80096 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΩΡΕΕΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΕ 

Επιτροπής Ερευνών 585.200,00 

ΟΔΕ Εθνικός Φορέας 80212 ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 13.231,87 

ΟΔΕ Εθνικός Φορέας 80236 METER (MONITORING, EVALUATING AND 
IMPROVING eTRAINERS COMPETENCES IN A 

LIFELONG LEARNING ENVIRONMENT) 

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 87.467,00 

ΟΔΕ Εθνικός Φορέας 80347 ΠΕΝΕΔ 824 ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 54.000,00 
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ΤΜΗΜΑ  Προέλευση Φορέα 
Χρηματοδότησης 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Ελληνικός Πλαίσιο Χρηματοδότησης Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

ΟΔΕ Εθνικός Φορέας 80386 REGIONAL BUSINESS DEVELOPMENT 
THROUGH THE USE OF INFORMATION AND 

COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

167.727,63 

ΟΔΕ Εθνικός Φορέας 80388 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ- DEFI- E!4085 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 9.337,38 

ΟΔΕ Εθνικός Φορέας 80389 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΕ 
ΑΠΕΙΡΗ ΚΛΙΜΑΚΟΠΟΙΗΣΗ- ADSPIS-E!4083 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 9.337,38 

ΟΔΕ Εθνικός Φορέας 80390 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
ΜΕ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ- DELFI- E! 

4084 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 9.337,38 

ΟΔΕ Εθνικός Φορέας 80415 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΠΑ) ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 30.849,98 

ΟΔΕ Εθνικός Φορέας 80476 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΠΑ) ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

Έργα Παροχής Υπηρεσιών 32.453,58 

ΟΔΕ Εθνικός Φορέας 80478 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΠΑ) ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 

Έργα Παροχής Υπηρεσιών 30.747,26 

ΟΔΕ Εθνικός Φορέας 80505 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΠΑ) ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 32.284,35 



ΜΟΔΙΠ - ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΜΑΚ 2010-2014  213 

   213 

ΤΜΗΜΑ  Προέλευση Φορέα 
Χρηματοδότησης 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Ελληνικός Πλαίσιο Χρηματοδότησης Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

ΟΔΕ Εθνικός Φορέας 80611 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. 1.3 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 

486.654,91 

ΟΔΕ Εθνικός Φορέας 80635 Υποέργο με τίτλο: «Μονάδα Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας» και α/α «01», της Πράξης 
(αρ.πρωτ.1618/03-02-2011 Απόφαση Ένταξης) με 

τίτλο: «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 
(ΜΚΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, 
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

267.429,03 

ΟΔΕ Εθνικός Φορέας 80660 Υποστήριξη στην ανάπτυξη του Περιφερειακού 
Σχεδίου Δράσης καθώς και δράσεις δικτύωσης για τη 

δημιουργία/ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και 
συνεργασιών για νέες επιχειρήσεις 

Έργα Παροχής Υπηρεσιών 9.495,97 

ΟΔΕ Εθνικός Φορέας 80676 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ 

ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
SEE/B/0039/1.3/X-FORSEE 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΛΟΙΠΑ ΕΣΠΑ 228.375,48 
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ΤΜΗΜΑ  Προέλευση Φορέα 
Χρηματοδότησης 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Ελληνικός Πλαίσιο Χρηματοδότησης Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

ΟΔΕ Εθνικός Φορέας 80687 Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και Αναδιάρθρωση 
των Υποκλάδων Τροφίμων μέσω Benchmarking 

(“Enhancement of the Competitiveness and 
Restructuring of the Food Subsectors through 

Benchmarking - F.IND. CONSULTING – B.2 – 3.2” 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

136.796,00 

ΟΔΕ Εθνικός Φορέας 80797 Υποέργο με ίδια μέσα και α/α «2» με τίτλο: «Μονάδα 
Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Β’ ΦΑΣΗ)», στο πλαίσιο 
υλοποίησης της με αριθμ. πρωτ. 1618/03.02.2011 

ενταγμένης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου 
Μάθηση» ομότιτλης Πρά 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, 
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

54.569,60 

ΟΔΕ Ευρωπαϊκός 
Φορέας 

80070 WAVE- WELCOMING ARGUMENT 
VISUALISATION TO EUROPE 

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 160.680,68 

ΟΔΕ Ευρωπαϊκός 
Φορέας 

80548 ΔΙΚΤΥΟ ERASMUS ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 3.461,64 

ΟΔΕ Ευρωπαϊκός 
Φορέας 

80634 Διασυνοριακοί Κάθετοι Άξονες Επιχειρηματικότητας 
για την Υποστήριξη Νέων και Γυναικών (“Cross Border 
Vertical Axes Of Entrepreneurship in Support Of Youth 

and Woman”/Egnatia VAE - B1 - 3.2) 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

555.605,00 
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ΤΜΗΜΑ  Προέλευση Φορέα 
Χρηματοδότησης 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Ελληνικός Πλαίσιο Χρηματοδότησης Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

ΟΔΕ Εθνικός Φορέας 80466 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Δ ΚΥΚΛΟΣ) - Ε.Π. Ι. 
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31/12/2011 

Επιτροπής Ερευνών 4.000,00 

ΟΔΕ Εθνικός Φορέας 80490 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΔΚΥΚΛΟΣ)- Ε.Π. 
ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΦΙΑΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ - 

ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ 

Επιτροπής Ερευνών 4.000,00 

ΟΔΕ Εθνικός Φορέας 80529 The Democracy Network <DEMO_Net IST – 2005 – 
027219>_ ΓΓΕΤ 2008 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 4.356,63 

ΟΔΕ Εθνικός Φορέας 80531 ΤΟ ΜΒΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1995-2010: ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ, ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

(Δ.Π.Μ.Σ.) ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 10.691,81 

ΟΔΕ Εθνικός Φορέας 80602 Welcoming Argument Visualisation to Europe 
<WAVE> ΕP – 08 – 01 - 002 _ ΓΓΕΤ 2009 

Προκηρύξεις Χωρίς Πλαίσιο 10.574,14 

ΟΔΕ Εθνικός Φορέας 80603 The Democracy Network <Demonet> IST – 2005 – 
027219 - ΓΓΕΤ 2009 

Προκηρύξεις Χωρίς Πλαίσιο 41.988,00 

ΟΔΕ Εθνικός Φορέας 80697 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Ε ΚΥΚΛΟΣ) Ε.Π.2011-
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.-Πρόταση για την υλοποίηση Workshop 

-συνεργασίας της ερευνητικής ομάδος του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την ερευνητική ομάδα 

Aston Business School της Μεγάλης Βρετανίας 

Επιτροπής Ερευνών 4.000,00 
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ΤΜΗΜΑ  Προέλευση Φορέα 
Χρηματοδότησης 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Ελληνικός Πλαίσιο Χρηματοδότησης Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

ΟΔΕ Εθνικός Φορέας 80700 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Επιτροπής Ερευνών 5.414,53 

ΟΔΕ Εθνικός Φορέας 80701 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Ε ΚΥΚΛΟΣ) Ε.Π. 2011-
ΤΣΙΟΤΡΑΣ Γ.Η εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου 
Αξιολόγησης (ΚΠΑ) -Η περίπτωση της Ελλάδος: 

Πρόκληση για Benchlearning 

Επιτροπής Ερευνών 3.000,00 

ΟΔΕ Εθνικός Φορέας 80745 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΕΚΥΚΛΟΣ)Ε.Π.2011-
ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜ.-Μοντελοποίηση των 

αποδόσεων και της μεταβλητότητας των 
κεφαλαιαγορών έπειτα από την πρόσφατη 

χρηματοπιστωτική κρίση: εφαρμογή οικονομετρικών 
μοντέλων GARCH 

Επιτροπής Ερευνών 3.000,00 

ΟΔΕ Εθνικός Φορέας 80797 Υποέργο με ίδια μέσα και α/α «2» με τίτλο: «Μονάδα 
Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Β’ ΦΑΣΗ)», στο πλαίσιο 
υλοποίησης της με αριθμ. πρωτ. 1618/03.02.2011 

ενταγμένης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου 
Μάθηση» ομότιτλης Πράξης 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, 
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

54.569,60 

ΟΔΕ Εθνικός Φορέας 80831 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Ε ΚΥΚΛΟΣ) Ε.Π. 2011-
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-«Η Εμπιστοσύνη ως 

Παράγοντας Επιτυχίας των Διεθνών Κοινοπρακτικών 
Επιχειρήσεων: Η Περίπτωση των Ελληνικών 

Επιχειρήσεων». 

Επιτροπής Ερευνών 4.000,00 

ΟΔΕ Εθνικός Φορέας 80374-
80377 

ΕΣΟΔΑ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΑΠΌ ΑΛΛΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΕ 

(ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 41468,96 

ΟΔΕ Εθνικός Φορέας 80636 ΕΣΟΔΑ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΕΣΠΑ-ΜΕΛΗ 
ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΕ(ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 18830 



ΜΟΔΙΠ - ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΜΑΚ 2010-2014  217 

   217 

ΤΜΗΜΑ  Προέλευση Φορέα 
Χρηματοδότησης 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Ελληνικός Πλαίσιο Χρηματοδότησης Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

Λ/Χ Εθνικός Φορέας 80099 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΩΡΕΕΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓ.& 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

Επιτροπής Ερευνών 405.300,00 

Λ/Χ Εθνικός Φορέας 80123 Υποέργο με τίτλο: «Δομή Απασχόλησης και 
Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 
και α/α «01», της Πράξης (αρ. πρωτ. 719/17.01.2011 

Απόφαση Ένταξης) με τίτλο: «Δομή Απασχόλησης και 
Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 

με κωδικό ΟΠΣ 32746 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, 
ΔΑΣΤΑ 

138.038,79 

Λ/Χ Εθνικός Φορέας 80158 3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 48.720,86 

Λ/Χ Εθνικός Φορέας 80419 LANCASTER: ΚΟΙΝΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 
SCHOOL ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ 

LANCASTER (ΜΕΓΑΛΗ Β 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 294.600,00 

Λ/Χ Εθνικός Φορέας 80575 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ-ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ -ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β2-

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 4 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ, 

ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ 

25.000,00 

Λ/Χ Εθνικός Φορέας 80604 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 1 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

146.940,62 
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ΤΜΗΜΑ  Προέλευση Φορέα 
Χρηματοδότησης 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Ελληνικός Πλαίσιο Χρηματοδότησης Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

Λ/Χ Εθνικός Φορέας 80614 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Ε. 1.5 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 

266.045,37 

Λ/Χ Εθνικός Φορέας 80795 Υποέργο με ίδια μέσα και α/α «2» με τίτλο: «Γραφείο 
Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Β’ ΦΑΣΗ)», 

στο πλαίσιο υλοποίησης της με αριθμ. πρωτ. 
20546/01.11.2010 ενταγμένης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση & 

Δια Βίου Μάθηση» ομότιτλης Πράξης, όπως 
τροποποιήθηκε με τις 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

145.567,28 

Λ/Χ Ευρωπαϊκός 
Φορέας 

80186 The European IFRS Revolution Compliance, 
Consequences and Policy Lessons (INTACCT) 

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 213.634,80 

Λ/Χ Ευρωπαϊκός 
Φορέας 

80196 3-LENSUS, LIFELONG NETWORK FOR 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT - LIFELONG 

LEARNING NETWORK 

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, LIFE+, Environment 
Policy & Governance 

64.348,91 

Λ/Χ Εθνικός Φορέας 80155 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
2010 - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 2.550,00 

Λ/Χ Εθνικός Φορέας 80392 8ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Συνέδρια 7.000,00 

Λ/Χ Εθνικός Φορέας 80532 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
2011- ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 2.775,50 

Λ/Χ Εθνικός Φορέας 80629 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 1. ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΜΕ ΣΗΜΕΙΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΔΟΓΕΝΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΑ - 2. 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 
ΣΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ 

Επιτροπής Ερευνών 1.440,50 
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ΤΜΗΜΑ  Προέλευση Φορέα 
Χρηματοδότησης 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Ελληνικός Πλαίσιο Χρηματοδότησης Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

Λ/Χ Εθνικός Φορέας 80641 Ερευνητική Πολιτική 2011 _ Πρόγραμμα Ερευνητικών 
Επιχορηγήσεων στο πλαίσιο ενίσχυσης της Βασικής 

Έρευνας (Ε΄ κύκλος (ΜΕΙΖΟΝ ΕΡΓΟ) 

Επιτροπής Ερευνών 23.300,00 

Λ/Χ Εθνικός Φορέας 80673 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
2012-ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 

Επιτροπής Ερευνών 3.500,00 

Λ/Χ Εθνικός Φορέας 80707 Διοργάνωση διαγωνισμού καινοτομικών και 
επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων σε επίπεδο 

Ιδρύματος», με στόχο την ενθάρρυνση ανάληψης 
καινοτομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας από 
τους φοιτητές και την επιβράβευση των προσπαθειών 

τους, στο πλαίσιο υλοποίησης 

Επιτροπής Ερευνών 18.000,00 

Λ/Χ Εθνικός Φορέας 80728 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Ε ΚΥΚΛΟΣ) Ε.Π. 2011-
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι.-Κοινωνική σταθερότητα και 
ετερογένεια μελών μιας ομάδος: η σύγκλιση μεταξύ 

των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Επιτροπής Ερευνών 4.000,00 

Λ/Χ Εθνικός Φορέας 80752 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Ε ΚΥΚΛΟΣ) Ε.Π. 2011-
ΚΑΡΤΑΣΙΔΟΥ ΛΕΥΚ.-Διερεύνηση της ποιότητας 

ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία-μια πιλοτική 
έρευνα των δεικτών αυτοπροσδιορισμού & 

διαπροσωπικών σχέσεων 

Επιτροπής Ερευνών 4.000,00 

Λ/Χ Εθνικός Φορέας 80756 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Ε ΚΥΚΛΟΣ) Ε.Π. 2011-ΣΙΩΚΗΣ 
Φ.-Ανάλυση χρηματιστηριακών κρίσεων: συγκριτική 

μελέτη των προ-σεισμικών και μετασει-σμικών 
ακολουθιών των χρηματιστηριακών κρίσεων 

Επιτροπής Ερευνών 1.740,00 

Λ/Χ Εθνικός Φορέας 80791 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Ε ΚΥΚΛΟΣ) Ε.Π. 2011-
Α.ΟΚΑΛΙΔΟΥ-Ανάπτυξη νορμών ποσοστιαίας 

ρινικότητας (nasalance) σε παιδιά ελληνόπουλα με 
φυσιολογική ανάπτυξη 

Επιτροπής Ερευνών 4.000,00 

Λ/Χ Εθνικός Φορέας 80801 Υποέργο με ίδια μέσα και α/α «2» με τίτλο: «Δομή 
Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Β’ ΦΑΣΗ)», στο πλαίσιο 
υλοποίησης της με αριθμ. πρωτ. 719/17.01.2011 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, 
ΔΑΣΤΑ 

103.521,34 
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ΤΜΗΜΑ  Προέλευση Φορέα 
Χρηματοδότησης 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Ελληνικός Πλαίσιο Χρηματοδότησης Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

ενταγμένης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου 
Μάθηση» ομότιτλης Πράξης, όπως 

Λ/Χ Εθνικός Φορέας 80832 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Ε ΚΥΚΛΟΣ) Ε.Π. 2011-
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-Change in the order of 

integration 

Επιτροπής Ερευνών 4.000,00 

Λ/Χ Εθνικός Φορέας 80374-
80377 

ΕΣΟΔΑ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΑΠΟ ΑΛΛΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓ. 

ΧΡΗΜΑ. (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 30.260,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80000 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 194.968,52 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80042 Υποέργο: «Χρηματοδοτήσεις για Διδακτορική Έρευνα 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», Διδακτορική 
Διατριβή: Λήψη αποφάσεων σε μη-αιτιοκρατικά 

περιβάλλοντα 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, 
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ 

45.000,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80044 Υποέργο: «Χρηματοδοτήσεις για Διδακτορική Έρευνα 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», Διδακτορική 

Διατριβή: Ευφυή συστήματα στο σημασιολογικό ιστό 
και λοιπά ενδιάμεσα παραδοτέα 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, 
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ 

45.000,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80097 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΩΡΕΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Επιτροπής Ερευνών 264.350,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80108 ΕΣΟΔΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤ-ΕΡΜΗΣ Επιτροπής Ερευνών 8.107,02 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80109 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 

Επιτροπής Ερευνών 97.530,85 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80110 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Επιτροπής Ερευνών 83.352,31 
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ΤΜΗΜΑ  Προέλευση Φορέα 
Χρηματοδότησης 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Ελληνικός Πλαίσιο Χρηματοδότησης Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80111 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ Επιτροπής Ερευνών 67.560,41 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80114 ΕΣΟΔΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Επιτροπής Ερευνών 8.000,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80195 ENABLING GRIDS FOR E-SCIENCE III - EGEE III ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 26.039,68 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80311 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΜΕΙΩΣΗ 
ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... ΠΕΝΕΔ 2003 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 5.464,80 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80315 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 
ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 3.300,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80331 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΑΠΟ ΕΤΕΡΟΚΛΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 23.500,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80333 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ: ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ 

ΔΙΚΤΥΑ - ΥΠΗΡ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 99.000,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80334 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ 

ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΤΟΛΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 44.800,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80345 ΠΕΝΕΔ 2003-ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ 
Ε-ΑΓΟΡΩΝ Β2Β ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 121.249,55 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80387 «Εξατομικευμένο Σύστημα Προγραμματισμού 
Πολιτιστικών Διαδρομών» (myVisitPlannerGR) 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

104.995,00 
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ΤΜΗΜΑ  Προέλευση Φορέα 
Χρηματοδότησης 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Ελληνικός Πλαίσιο Χρηματοδότησης Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80576 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ-ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ -ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β2- 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-

ΥΠΟΕΡΓΟ 5 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ, 

ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ 

192.500,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80584 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ-Ενίσχυση, Προσαρμογή και Υποστήριξη-

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ 
ΗΛ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΚ. 

42.000,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80597 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (HELLAS HPC) 

Προκηρύξεις Χωρίς Πλαίσιο 2.439,02 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80615 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.Ε. 1.1 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 

352.241,51 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80684 «Υλοποίηση Πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ –εργασίες 
αρμοδιότητας Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και α/α 
«7», με ίδια μέσα της Πράξης με τίτλο: «ΣΤΗΡΙΖΩ - 

Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών 
και μαθητών στο δρόμο για το Ψηφιακό Σχολείο, νέες 

υπηρεσίες Πανελλήνιου 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

856.914,58 
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ΤΜΗΜΑ  Προέλευση Φορέα 
Χρηματοδότησης 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Ελληνικός Πλαίσιο Χρηματοδότησης Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80712 ΑΝΟΙΧΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 2- 

Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού και 
λογισμικού παραγωγής ψηφιακών μαθημάτων 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

34.500,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80746 ΑΝΟΙΧΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 1-

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

332.500,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80755 I-TREASURES-600676-Άυλοι Θησαυροί – Καταγραφή 
άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και μετάδοση σπάνιας 

τεχνογνωσίας. 

7o Πρόγραμμα Πλαίσιο, Cooperation, 
Information and Communication Technologies 

483.500,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80803 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014, 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (STA) 

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, LIFELONG 
LEARNING PROGRAMME 2007-2013, 

Erasmus 

15.175,14 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80804 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕRASMUS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ,ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2013-2014, 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (SΤT) 

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, LIFELONG 
LEARNING PROGRAMME 2007-2013, 

Erasmus 

2.700,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80805 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2013-2014, 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ (SMP) 

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, LIFELONG 
LEARNING PROGRAMME 2007-2013, 

Erasmus 

153.851,62 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80806 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕRASMUS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-

2014, ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 
(SMS) 

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, LIFELONG 
LEARNING PROGRAMME 2007-2013, 

Erasmus 

274.315,72 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80807 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2013-2014, 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΟΜ) 

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, LIFELONG 
LEARNING PROGRAMME 2007-2013, 

Erasmus 

31.920,00 

ΕΠ Ευρωπαϊκός 
Φορέας 

80012 DBTech EXT ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, LIFELONG 
LEARNING PROGRAMME 2007-2013 

28.032,00 
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ΤΜΗΜΑ  Προέλευση Φορέα 
Χρηματοδότησης 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Ελληνικός Πλαίσιο Χρηματοδότησης Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

ΕΠ Ευρωπαϊκός 
Φορέας 

80214 E-trust: Building trust for quality assurance in emerging 
e-commerce markets for food chains 

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 60.000,00 

ΕΠ Ευρωπαϊκός 
Φορέας 

80261 LEONARDO DA VINCI No SK/06/B/F/PP-177443 
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING FOR 
QUALITY OF LIFE THROUGH E-HEALTHCARE 

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 44.130,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80159 ΔΙΕΥΡΕΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 

CCS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 8.000,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80479 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Δ ΚΥΚΛΟΣ) - Ε.Π. 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΥ ΣΕ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Επιτροπής Ερευνών 4.000,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80483 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΔΚΥΚΛΟΣ)- Ε.Π. 
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ 

ΣΥΝΕΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΣΕ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ (SLICING) 

Επιτροπής Ερευνών 4.000,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80484 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΔΚΥΚΛΟΣ)- Ε.Π. ΣΑΜΑΡΑΣ- 
ΕΝΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ECN ΚΑΙ RED ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 

Επιτροπής Ερευνών 3.000,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80485 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΔΚΥΚΛΟΣ)- Ε.Π. 
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 
30/6/2011 ΣΥΝ ΕΕ 124 

Επιτροπής Ερευνών 2.000,00 
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ΤΜΗΜΑ  Προέλευση Φορέα 
Χρηματοδότησης 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Ελληνικός Πλαίσιο Χρηματοδότησης Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80486 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΔΚΥΚΛΟΣ)- Ε.Π. 
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ- ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΒΑΘΜΟΣ 
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

ΕΩΣ 31/03/2011 ΣΥΝ ΕΕ 124 

Επιτροπής Ερευνών 3.840,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80489 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΔΚΥΚΛΟΣ)- Ε.Π. ΜΑΝΘΟΥ- 
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΒΑΘΜΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS 

ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΓΟΡΑ 

Επιτροπής Ερευνών 2.985,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80491 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Δ ΚΥΚΛΟΣ) - Ε.Π. 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 28/02/2011 ΣΥΝ ΕΕ 124 

Επιτροπής Ερευνών 3.000,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80493 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Δ ΚΥΚΛΟΣ) - Ε.Π. 
ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΤΥΛ 

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ SCORM 

Επιτροπής Ερευνών 3.000,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80533 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Δ ΚΥΚΛΟΣ) - ΕΠ. 
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ- ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΚΩΔΙΚΩΝ 

Επιτροπής Ερευνών 3.000,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80558 Building Trust for Quality Assurance in Emerging E-
Commerce Markets for Food Chains <E-TRUST 

043056> _ ΓΓΕΤ 2008 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 1.119,98 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80582 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

63.400,00 
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ΤΜΗΜΑ  Προέλευση Φορέα 
Χρηματοδότησης 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Ελληνικός Πλαίσιο Χρηματοδότησης Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ- ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 1 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ 
ΗΛ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΚ. 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80606 Building Trust for Quality Assurance in Emerging E-
Commerce Markets for Food Chains <E-TRUST 

043056>_ΓΓΕΤ 2009 

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 8.321,29 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80696 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΕΚΥΚΛΟΣ)Ε.Π.2011-
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛ.-Διερεύνηση ιστορικών 

Δεδομένων αναφορικά με προβλήματα σχεδίασης σε 
αντικειμενοστρεφή Συστήματα Λογισμικού 

Επιτροπής Ερευνών 4.000,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80698 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Ε ΚΥΚΛΟΣ)-Ε.Π. 2011-
ΦΟΥΛΗΡΑΣ ΠΑΝ.-Βελτιστοποίηση Υλοποιήσεων 
SLA σε Εικονικά Δίκτυα με τη Χρηση Θεωρητικών 

Μοντέλων 

Επιτροπής Ερευνών 2.000,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80718 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Ε ΚΥΚΛΟΣ) Ε.Π. 2011-
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡ.-Υποστήριξη Δυναμικής 
Εξατομίκευσης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών: 

Μοντελοποίηση Απαιτήσεων Ευχρηστίας,Ασφάλειας & 
Κινητικότητας 

Επιτροπής Ερευνών 4.000,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80722 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ(Ε ΚΥΚΛΟΣ), Ε.Π.2011-
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜ.-Συγκριτική αξιολόγηση των 

Μεθόδων Data Envelopment Analysis (DEA) & 
Stochastic Frontier Analysis (SFA) στη Μέτρηση της 

Απόδοσης Δικτύων ΗΥ 

Επιτροπής Ερευνών 2.000,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80725 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Ε ΚΥΚΛΟΣ) Ε.Π. 2011-
ΣΑΜΑΡΑΣ Ν.-Ψηφιακή επεξεργασία σήματος για την 
ανάλυση και στοχαστική μοντελοποίηση αγιορείτικης 

μουσικής ερμηνείας 

Επιτροπής Ερευνών 3.000,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80727 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Ε ΚΥΚΛΟΣ) Ε.Π. 2011-ΠΕΚΟΣ 
Γ.-Όραση Η/Υ στην αναγνώριση μουσικών 

αλληλεπιδράσεων 

Επιτροπής Ερευνών 4.000,00 
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ΤΜΗΜΑ  Προέλευση Φορέα 
Χρηματοδότησης 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Ελληνικός Πλαίσιο Χρηματοδότησης Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80737 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Ε ΚΥΚΛΟΣ) Ε.Π. 2011-
ΜΑΝΙΤΣΑΡΗΣ ΑΘ.-Οραση Η/Υ για την αναγνώριση 

κινήσεων σπάνιας τεχνογνωσίας 

Επιτροπής Ερευνών 4.000,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80753 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Ε ΚΥΚΛΟΣ) Ε.Π. 2011-
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Γ.-Χαρτογράφηση σήματος ασύρματου 

σταθμού (WI-FI) σε δεδομένο χώρο 

Επιτροπής Ερευνών 2.000,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80754 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Ε ΚΥΚΛΟΣ) Ε.Π. 2011-
ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι.-«Ανάπτυξη νέου βελτιωμένου 

βασισμένου σε ρόλους μοντέλου ελέγχου πρόσβασης 
υπηρεσιών ιστού σε περιβάλλοντα πλέγματος/σύννεφου 

και εργαστηριακή υλοποίησή του για πειραματικές 
δοκιμές». 

Επιτροπής Ερευνών 3.000,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80815 Συμβολή στην ερευνητική διαδικασία – 
Επικαιροποίηση καταλόγου εγκρίτων επιστημονικών 

περιοδικών στα γνωστικά αντικείμενα που 
θεραπεύονται στα ακαδημαϊκά Τμήματα του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών & 

Κοινωνικών Επιστημών 

Επιτροπής Ερευνών 1.000,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80819 ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Νέες Τεχνολογίες στην Υπηρεσία της 
Αρχαιογνωστικής Έρευνας» 

Επιτροπής Ερευνών 1.000,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80374-
80377 

ΕΣΟΔΑ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΑΠΟ ΑΛΛΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 8.455,00 

ΕΠ Εθνικός Φορέας 80636 ΕΣΟΔΑ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΕΣΠΑ-ΜΕΛΗ 
ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡ 

(ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 8.212,88 

ΔΕΣ Εθνικός Φορέας 80014 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, UN 
MODELS 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 133.584,20 

ΔΕΣ Εθνικός Φορέας 80098 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΩΡΕΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΣ Επιτροπής Ερευνών 283.300,00 
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ΤΜΗΜΑ  Προέλευση Φορέα 
Χρηματοδότησης 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Ελληνικός Πλαίσιο Χρηματοδότησης Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

ΔΕΣ Εθνικός Φορέας 80396 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

Συνέδρια 11.918,50 

ΔΕΣ Εθνικός Φορέας 80504 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΕ 

ΦΠΑ) 

Συνέδρια 544,4 

ΔΕΣ Εθνικός Φορέας 80514 ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Η 
ΣΚΙΩΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ(ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ: ΜΕΓΕΘΟΣ, ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, 
ΘΑΛΗΣ 

599.959,60 

ΔΕΣ Εθνικός Φορέας 80522 ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, 
ΘΑΛΗΣ 

448.500,00 

ΔΕΣ Εθνικός Φορέας 80607 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ICIB) 2011 (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

Συνέδρια 22.335,53 

ΔΕΣ Εθνικός Φορέας 80613 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ & 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. 1.6 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 

250.407,78 

ΔΕΣ Εθνικός Φορέας 80658 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ICIB) 2011 (ΜΕ ΦΠΑ) 

Συνέδρια 1.054,32 

ΔΕΣ Ευρωπαϊκός 
Φορέας 

80747 JEAN MONNET CHAIR NO.529399-LLP-1-2012-1-
GR-AJM-CH- ΝΕΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, LIFELONG 
LEARNING PROGRAMME 2007-2013, Jean 

Monnet 

45.000,00 

ΔΕΣ Ευρωπαϊκός 
Φορέας 

80748 JEAN MONNET PROJECT NO.528932-LLP-1-2012-
1-GR-AJM-IC- ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, LIFELONG 
LEARNING PROGRAMME 2007-2013, Jean 

Monnet 

30.295,10 
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Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Ελληνικός Πλαίσιο Χρηματοδότησης Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

ΔΕΣ Ευρωπαϊκός 
Φορέας 

80765 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταπτυχιακών στα Δικαιώματα 
του Παιδιού- 527696-LLP-1-2012-1-DE-ERASMUS 

NETWORK 

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, LIFELONG 
LEARNING PROGRAMME 2007-2013, 

Erasmus 

5.715,00 

ΔΕΣ Εθνικός Φορέας 80468 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Δ ΚΥΚΛΟΣ) - ΥΠ. ΜΠΙΤΙΖΕΙΣ- 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ 4 ΑΡΘΡΩΝ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ 

ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

Επιτροπής Ερευνών 2.000,00 

ΔΕΣ Εθνικός Φορέας 80695 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Ε ΚΥΚΛΟΣ) ΥΠ. 2011-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ι.-Διερεύνηση της εξέλιξης του 

πολιτικού λόγου ΠΑΣΟΚ και ΝΔ 1974-2009 ένα 
πείραμα αναδρομικής αξιολόγησης 

Επιτροπής Ερευνών 3.980,00 

ΔΕΣ Εθνικός Φορέας 80732 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Ε ΚΥΚΛΟΣ) ΥΠ. 2011-
ΜΠΙΤΖΕΝΗΣ ΑΡ.-ΣΥΓΓΡΑΦΗ 4 ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ Ι 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

Επιτροπής Ερευνών 4.000,00 

ΔΕΣ Εθνικός Φορέας 80734 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Ε ΚΥΚΛΟΣ) ΥΠ. 2011-
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΜ.-ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ 

ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ:ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

Επιτροπής Ερευνών 3.000,00 

ΔΕΣ Εθνικός Φορέας 80739 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Ε ΚΥΚΛΟΣ) Ε.Π. 2011-
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.-Η επίδραση της 

προσωπικότητας ως παράγοντα ετερογένειας στην 
ερμηνευτική ισχύ μοντέλων εκλογικής συμμετοχής 

Επιτροπής Ερευνών 2.000,00 

ΔΕΣ Εθνικός Φορέας 80374-
80377 

ΕΣΟΔΑ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΑΠΌ ΑΛΛΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΣ 

 35.461,76 

ΔΕΣ Εθνικός Φορέας 80636 ΕΣΟΔΑ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΕΣΠΑ-ΜΕΛΗ 
ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΣ 

 25.508,58 

ΕΚΠ Εθνικός Φορέας 80011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Συνέδρια 24.738,76 

ΕΚΠ Εθνικός Φορέας 80045 Υποέργο με τίτλο: «Χρηματοδοτήσεις για Διδακτορική 
Έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», Διδακτορική 
Διατριβή: Έρευνα των χαρακτηριστικών της προσωδίας 
και της φωνής παιδιών προσχολικής ηλικίας (3-6 χρ.) 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, 
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ 

45.000,00 
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ΤΜΗΜΑ  Προέλευση Φορέα 
Χρηματοδότησης 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Ελληνικός Πλαίσιο Χρηματοδότησης Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

με κοχλιακό εμφύτευμα και λοιπά ενδιάμεσα 
παραδοτέα 

ΕΚΠ Εθνικός Φορέας 80391 Βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας της 
νοσοκομειακής περίθαλψης: η σχέση μεταξύ 
οργανωτικής κουλτούρας, επαγγελματικής 

εξουθένωσης και ποιότητας εργασίας (“Improving 
quality and safety in the hospital: The link between 

organisational culture, burnou 

7o Πρόγραμμα Πλαίσιο, Cooperation, Health 332.000,00 

ΕΚΠ Εθνικός Φορέας 80513 ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- 
ΚΑΙΚΟΣ: Ακουστική και Απτική Πρόσβαση στη 

Γνώση για τα Άτομα με Οπτική Αναπηρία 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, 
ΘΑΛΗΣ 

600.000,00 

ΕΚΠ Εθνικός Φορέας 80554 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

Συνέδρια 6.440,00 

ΕΚΠ Εθνικός Φορέας 80586 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ- ΓΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

65.300,00 

ΕΚΠ Εθνικός Φορέας 80587 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ-ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ-ΥΠΟΕΡΓΟ 3 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

127.000,00 

ΕΚΠ Εθνικός Φορέας 80616 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Π.Ε. 1.7 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 

138.909,03 
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ΤΜΗΜΑ  Προέλευση Φορέα 
Χρηματοδότησης 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Ελληνικός Πλαίσιο Χρηματοδότησης Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

ΕΚΠ Εθνικός Φορέας 80674 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, Β-ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΛΟΙΠΑ ΕΣΠΑ 16.800,00 

ΕΚΠ Εθνικός Φορέας 80675 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΠΕ, Α 

ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΛΟΙΠΑ ΕΣΠΑ 28.180,00 

ΕΚΠ Εθνικός Φορέας 80710 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ:ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

150.000,00 

ΕΚΠ Ευρωπαϊκός 
Φορέας 

80632 Υποστήριξη και Συμπερίληψη φοιτητών με αναπηρίες 
στα Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρύματα στο 

Μαυροβούνιο _ Support and Inclusion of Disabled 
Students in Higher Education Institutions in 

Montenegro (SINC@HE) (Agreement Number – 2011-
2542/001-001, Project Number: 

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, TEMPUS 81.313,20 

ΕΚΠ Ευρωπαϊκός 
Φορέας 

80726 Ευρωπαϊκό δίκτυο για τον αλφαβητισμό_EUR-
ALPHA_ Reseau europeen pour l’ alphabetation des 

adultes/European Network for Adult Literacy and 
Numeracy 2009-2012» (Project Number: 50523-2009-

LLP-BE-GRUNDTVIG-GNW)/Lifelong Learning 
Programme 

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, LIFELONG 
LEARNING PROGRAMME 2007-2013, 

Grundtvig 

5.250,00 

ΕΚΠ Ευρωπαϊκός 
Φορέας 

80751 Improved Children Auditory REhabilitation- Speech 
processing cues in children with hearing impairment 

(iCARE)-FP7-PEOPLE-2013-ITN-607139 

7o Πρόγραμμα Πλαίσιο, People, Initial training 
of researchers 

233.068,88 

ΕΚΠ Ευρωπαϊκός 
Φορέας 

80778 «Ίδρυση ενός ιδρύματος για την ένταξη των ατόμων με 
αναπηρίες στα Α.Ε.Ι. του Αζερμπαϊτζάν_“The 

Establishment of a Foundation for the Integration of 
Disabled People into HEIs of Azerbaijan 

(ESFIDIP)/Grant Agreement Number For An Action 
With Multiple Benefi 

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, TEMPUS 55.696,71 
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ΤΜΗΜΑ  Προέλευση Φορέα 
Χρηματοδότησης 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Ελληνικός Πλαίσιο Χρηματοδότησης Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

ΕΚΠ Ευρωπαϊκός 
Φορέας 

80800 «Συμμετοχική Πρόληψη Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων σε 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις_”Participative Prevention 

of Psychosocial Emergent Risks in SMEs” 
(PPPER)_Programme Industrial Relations and Social 

Dialogue VP/2013/001_Grant Agreement Number For 
An Action With Mu 

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, INDUSTRIAL 
RELATIONS AND SOCIAL DIALOGUE 

24.000,66 

ΕΚΠ Ευρωπαϊκός 
Φορέας 

80817 PROJECT NO 543316-LLP-1-2013-1-GR-KA3-
KA3MP Καθορισμός των συμβόλων που 

χρησιμοποιούνται σε ακουστικο-απτικούς χάρτες για 
άτομα με τύφλωση (ATMAPS) 

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, LIFELONG 
LEARNING PROGRAMME 2007-2013 

111.000,00 

ΕΚΠ Εθνικός Φορέας 80361 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - LEONARDO 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 22.015,00 

ΕΚΠ Εθνικός Φορέας 80495 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Δ ΚΥΚΛΟΣ)- Ε.Π. 
ΔΑΓΔΙΛΕΛΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INTERACTIVE WHITEBOARD 
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ) ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Επιτροπής Ερευνών 2.925,00 

ΕΚΠ Εθνικός Φορέας 80498 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Δ ΚΥΚΛΟΣ)- Ε.Π. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ.- ΠΟΛΛΑΠΛΗ 

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΟΡΑΣΗΣ 

Επιτροπής Ερευνών 4.000,00 

ΕΚΠ Εθνικός Φορέας 80702 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Ε ΚΥΚΛΟΣ) Ε.Π. 2011-
Μ.ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ-Η ανάπτυξη της συναισθηματικής 
νοημοσύνης σε γονείς που συμμετέχουν σε Σχολές 

Γονέων: Αξιολόγηση των παρεχομένων εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων ως προς τη βελτίωση των 

οικογενειακών σχέσεων των συμμετεχόντων 

Επιτροπής Ερευνών 3.000,00 

ΕΚΠ Εθνικός Φορέας 80730 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Ε ΚΥΚΛΟΣ) Ε.Π. 2011-
ΔΑΓΔΙΛΕΛΗΣ Β.-Γλωσσική Πολιτική στην Ελλάδα 

Επιτροπής Ερευνών 3.000,00 
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ΤΜΗΜΑ  Προέλευση Φορέα 
Χρηματοδότησης 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Ελληνικός Πλαίσιο Χρηματοδότησης Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

ΕΚΠ Εθνικός Φορέας 80374-
80377 

ΕΣΟΔΑ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΑΠΌ ΑΛΛΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠ 

(ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 145.916,42 

ΕΚΠ Εθνικός Φορέας 80636 ΕΣΟΔΑ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΕΣΠΑ-ΜΕΛΗ 
ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 61.221,77 

ΜΕΤ Εθνικός Φορέας 80618 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ Π.Ε. 1.8 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 

118.195,21 

ΜΕΤ Εθνικός Φορέας 80681 ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΤΑ ΗΧΟΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Προκηρύξεις Χωρίς Πλαίσιο, Κοινωφελές 
Ίδρυμα Λάτσης 

12.000,00 

ΜΕΤ Εθνικός Φορέας 80686 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΩΡΕΕΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤ 

Επιτροπής Ερευνών 1.500,00 

ΜΕΤ  80487 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΔΚΥΚΛΟΣ)- Ε.Π. ΣΤΑΜΟΥ - 
ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ: 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ 

Επιτροπής Ερευνών 3.000,00 

ΜΕΤ Εθνικός Φορέας 80374-
80377 

ΕΣΟΔΑ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΑΠΌ ΑΛΛΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 800,00 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80062 Κεντρικές Δράσεις για Διδακτορική Έρευνα του 
Πανεπιστήμιου Μακεδονίας 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, 
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ 

20.000,00 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80095 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΩΡΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Επιτροπής Ερευνών 589.050,00 
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ΤΜΗΜΑ  Προέλευση Φορέα 
Χρηματοδότησης 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Ελληνικός Πλαίσιο Χρηματοδότησης Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80203 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 75.650,00 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80239 Κινητικότητα ERASMUS στο πλαίσιο του 
προγράμματος Δια βίου μάθηση, ακαδημαϊκού έτους 

2009-2010 {Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές 
(SMS)} 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 327.171,00 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80240 Κινητικότητα ERASMUS στο πλαίσιο του 
προγράμματος Δια βίου μάθηση, ακαδημαϊκού έτους 

2009-2010 {Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική 
άσκηση (SMP)} 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 35.234,00 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80241 Κινητικότητα ERASMUS στο πλαίσιο του 
προγράμματος Δια βίου μάθηση, ακαδημαϊκού έτους 
2009-2010 {Κινητικότητα προσωπικού με σκοπό τη 

διδασκαλία (STA)} 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 3.133,23 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80242 Κινητικότητα ERASMUS στο πλαίσιο του 
προγράμματος Δια βίου μάθηση, ακαδημαϊκού έτους 
2009-2010 {Κινητικότητα προσωπικού με σκοπό την 

επιμόρφωση προσωπικού (STT)} 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 3.875,68 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80243 Κινητικότητα ERASMUS στο πλαίσιο του 
προγράμματος Δια βίου μάθηση, ακαδημαϊκού έτους 

2009-2010 {Οργάνωση Κινητικότητας (OM)} 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 18.451,00 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80393 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

2007-2013 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 27.000,00 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80519 ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΤΟ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΩΣ ΒΑΣΙΚΗ 

ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 
& ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: Η 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, 
ΘΑΛΗΣ 

600.000,00 
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ΤΜΗΜΑ  Προέλευση Φορέα 
Χρηματοδότησης 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Ελληνικός Πλαίσιο Χρηματοδότησης Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80525 ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΟΥΣΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DEA) 
& ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, 
ΘΑΛΗΣ 

485.440,00 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80541 Υποέργο με τίτλο: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης 
Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και α/α 

«01» -ΥΠΟΕΡΓΟ 1-με ίδια μέσα, της Πράξης (αρ. 
πρωτ. 13201/17.09.2010 Απόφαση Ένταξης) 

«ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας», 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

232.526,84 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80543 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011, 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΟΜ) 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 22.937,60 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80544 Κινητικότητα ERASMUS στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Δια βίου μάθηση, ακαδημαϊκού έτους 

2010-2011 {Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές 
(SMS)} 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 294.395,83 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80545 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011, 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ (SMP) 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 59.028,04 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80546 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011, 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (STA) 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 4.584,76 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80547 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011, 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)STT) 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 3.663,36 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80600 «Κεντρικές δράσεις για την Πρακτική Άσκηση 
Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

225.916,65 
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ΤΜΗΜΑ  Προέλευση Φορέα 
Χρηματοδότησης 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Ελληνικός Πλαίσιο Χρηματοδότησης Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80610 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Ε. 1.4 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 

394.745,30 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80638 Ενσωμάτωση οικονομετρικών και μαθηματικών 
μοντέλων σε ένα εργαλείο για την ανάλυση των 

πολιτικών και της αγοράς χρησιμοποιώντας τη βάση 
δεδομένων FADN (“FADNTOOL-Integrating 

Econometric and Mathematical Programming Models 
into an Amendable Policy and Mar 

7o Πρόγραμμα Πλαίσιο, Cooperation, small or 
medium-scale focused research projects 

255.120,00 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80661 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (STA) 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 8.341,00 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80662 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ(ΟΜ) 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 23.962,00 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80663 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ (SMP) 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 80.501,00 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80664 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(STT) 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 3.381,00 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80665 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ (SMS) 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 293.009,00 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80704 Ασφαλής δρομολόγηση σε κρίσιμες υποδομές 
ασύρματων δικτύων αισθητήρων χρησιμοποιώντας 

όρους θεωρίας παιγνίων», σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 3728/28-03-2012 Απόφασης έγκρισης 

Χρηματοδότησης της ομότιτλης ερευνητικής πρότασης 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

135.000,00 
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ΤΜΗΜΑ  Προέλευση Φορέα 
Χρηματοδότησης 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Ελληνικός Πλαίσιο Χρηματοδότησης Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

(κωδικός: POSTDOC PE7{3513- 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80705 Ανάπτυξη πολυμεταβλητών μέτρων αιτιότητας για την 
ανίχνευση άμεσων αιτιωδών συζεύξεων – εφαρμογές σε 

μακροοικονομικές και χρηματοοικονομικές 
χρονοσειρές»,σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 

3740/28-03-2012 Απόφασης έγκρισης Χρηματοδότησης 
της ομότιτλης ερευν 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

150.000,00 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80706 ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕ 

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

114.975,00 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80714 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕRASMUS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ,ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2012-2013, 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (SΤT) 

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, LIFELONG 
LEARNING PROGRAMME 2007-2013, 

Erasmus 

7.889,34 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80715 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2012-2013, 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ (SMP) 

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, LIFELONG 
LEARNING PROGRAMME 2007-2013, 

Erasmus 

152.207,56 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80716 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2012-2013, 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΟΜ) 

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, LIFELONG 
LEARNING PROGRAMME 2007-2013, 

Erasmus 

28.791,00 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80717 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013, 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (STA) 

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, LIFELONG 
LEARNING PROGRAMME 2007-2013, 

Erasmus 

11.010,64 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80719 Green Public Procurements» δυνάμει της από 1/02/2012 
«Σύμβασης Έργου» που συνήφθη μεταξύ της 

Ανώνυμης Εταιρίας “Q-PLAN ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Α.Ε.» («Εργοδότης») και της Επιτροπής Ερευνών του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών & 

Έργα Παροχής Υπηρεσιών 28.247,97 
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ΤΜΗΜΑ  Προέλευση Φορέα 
Χρηματοδότησης 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Ελληνικός Πλαίσιο Χρηματοδότησης Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80720 «Green Public Procurements» δυνάμει της από 
1/02/2012 «Σύμβασης Έργου» που συνήφθη μεταξύ της 
Ανώνυμης Εταιρίας “VIMATEC- N ΒΙΔΑΛΗΣ Α.Ε.» 

(«Εργοδότης») και της Επιτροπής Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών & 

Κοινωνικών Επιστημών («Εργολάβος») 

Έργα Παροχής Υπηρεσιών 8.750,00 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80721 «Green Public Procurements» δυνάμει της από 
1/02/2012 «Σύμβασης Έργου» που συνήφθη μεταξύ της 

Ανώνυμης Εταιρίας “EQA HELLAS Α.Ε.-ΦΟΡΕΑΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

(«Εργοδότης») και της Επιτροπής Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινων 

Έργα Παροχής Υπηρεσιών 11.250,00 

ΟΕ Ευρωπαϊκός 
Φορέας 

80002 Lifelong Learning Programme: Innovative Enterprise 
Architecture Education and Training Based on Web 2.0 

Technologies <EATrain2> 

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, LIFELONG 
LEARNING PROGRAMME 2007-2013, 

Leonardo da Vinci 

133.659,50 

ΟΕ Ευρωπαϊκός 
Φορέας 

80188 «GEITONIES–Generating Interethnic Tolerance and 
Neighbourhood Integration in European Urban Spaces» 

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 169.166,80 

ΟΕ Ευρωπαϊκός 
Φορέας 

80683 Αναδιάρθρωση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 7.800,00 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80474 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΔΚΥΚΛΟΣ)- ΕΠ. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ- PANEL UNIT ROOTS, CROSS 

SECTIONAL DEPENDENCE AND STRUCTURAL 
BREAKS 

Επιτροπής Ερευνών 4.000,00 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80494 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Δ ΚΥΚΛΟΣ) - Ε.Π. ΦΟΥΝΤΑΣ - 
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 
ΣΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΞΕ) : ΜΙΑ 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ 

Επιτροπής Ερευνών 4.000,00 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80497 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Δ ΚΥΚΛΟΣ) - Ε.Π. ΠΑΛΥΒΟΣ - 
ΔΙΑΦΘΟΡΑ, ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

ΣΕ ΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΜΕ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ 

Επιτροπής Ερευνών 4.000,00 
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ΤΜΗΜΑ  Προέλευση Φορέα 
Χρηματοδότησης 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Ελληνικός Πλαίσιο Χρηματοδότησης Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80501 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΔΚΥΚΛΟΣ)- Ε.Π. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ 

ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31/03/2011 ΣΥΝ 

ΕΕ 124 

Επιτροπής Ερευνών 2.981,00 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80507 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΔΚΥΚΛΟΣ)- Ε.Π. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ- ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:1970-2005. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 

30/6/2011 ΣΥΝ ΕΕ 124 

Επιτροπής Ερευνών 4.000,00 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80556 Challenges and Prospects of Cross Border Co-operation 
in the Context of EU Enlargement <CBCED PL 

029038> _ ΓΓΕΤ 2008 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 1.220,63 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80557 Generating Interethnic Tolerance and Neighbourhood 
Intergration in European Urban Spaces <GEITONIES 

216184> _ ΓΓΕΤ 2008 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 971,6 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80605 Generating Interethnic Tolerance and Neighbourhood 
Integration in European Urban Spaces <GEITONIES 

216184>_ΓΓΕΤ 2009 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 13.419,82 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80668 «GEITONIES–Generating Interethnic Tolerance and 
Neighbourhood Integration in European Urban Spaces» 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 478,8 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80713 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕRASMUS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-

2013, ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 
(SMS) 

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, LIFELONG 
LEARNING PROGRAMME 2007-2013, 

Erasmus 

292.373,19 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80723 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ(ΕΚΥΚΛΟΣ)-Ε.Π.2011-
ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΕΥΤ.-Διεθνής Διάσταση των 

περιβαλλοντικών πολιτικών: Διεθνείς Περιβαλλοντικές 
Συνθήκες 

Επιτροπής Ερευνών 3.920,00 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80729 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Ε ΚΥΚΛΟΣ) Ε.Π. 2011-
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι.-Μέτρηση της παραγωγικότητας σε 

κλαδικό επίπεδο με τη χρήση στοιχείων σε επίπεδο 
παραγωγικής μονάδος 

Επιτροπής Ερευνών 4.000,00 
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ΤΜΗΜΑ  Προέλευση Φορέα 
Χρηματοδότησης 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Ελληνικός Πλαίσιο Χρηματοδότησης Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80750 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Ε ΚΥΚΛΟΣ) Ε.Π. 2011-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ Χ.-ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Επιτροπής Ερευνών 2.973,75 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80796 Υποέργο με ίδια μέσα και α/α «2» με τίτλο: «Μονάδα 
Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας (Β’ ΦΑΣΗ)», στο πλαίσιο υλοποίησης της 
με αριθμ. πρωτ. 13201/17.09.2010 ενταγμένης στο Ε.Π. 
«Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» ομότιτλης Πράξης, 

όπως τρο 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, 
ΜΟΔΙΠ 

142.746,16 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80374-
80377 

ΕΣΟΔΑ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΑΠΌ ΑΛΛΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ(ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 142.226,09 

ΟΕ Εθνικός Φορέας 80636 ΕΣΟΔΑ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΕΣΠΑ-ΜΕΛΗ 
ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 61.328,60 

ΒΣΑΣ Διεθνής Φορέας 80555 Υποέργο με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Πολιτικής 
Επιστήμης, Ιστορίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 

Οικονομικών», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: 
«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις 

Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές Σύγχρονης 
Ανατολικής και 

Συνέδρια 16.800,00 

ΒΣΑΣ Εθνικός Φορέας 80028 Υποέργο: Χρηματοδοτήσεις για Διδακτορική Έρευνα 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Διδακτορική 

Διατριβή: Προστασία δικαιωμάτων και στρατηγικές 
επιβίωσης στα κέντρα κράτησης και φιλοξενίας στη 

Σάμο και Λέσβο και λοιπά ενδιάμεσα παραδοτέα 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, 
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ 

45.000,00 

ΒΣΑΣ Εθνικός Φορέας 80112 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ 
ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Επιτροπής Ερευνών 178.600,00 
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ΤΜΗΜΑ  Προέλευση Φορέα 
Χρηματοδότησης 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Ελληνικός Πλαίσιο Χρηματοδότησης Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

ΒΣΑΣ Εθνικός Φορέας 80516 ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Η 
ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 2ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΤΟΝ 
ΨΥΧΡΟ ΠΟΛΕΜΟ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, 
ΘΑΛΗΣ 

600.000,00 

ΒΣΑΣ Εθνικός Φορέας 80601 ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑ ΣΤΟΝ ΨΥΧΡΟ ΠΟΛΕΜΟ: 
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Συνέδρια 1.500,00 

ΒΣΑΣ Εθνικός Φορέας 80617 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ 
ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. 1.2 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 

173.275,52 

ΒΣΑΣ Εθνικός Φορέας 80669 Ο φοιτητικός διαγωνισμός Εβραϊκοί Τόποι της 
Θεσσαλονίκης και η σειρά διαλέξεων Οι μακρινοί μας 

γείτονες 

Συνέδρια 4.000,00 

ΒΣΑΣ Εθνικός Φορέας 80694 ΟΙ ΜΑΚΡΙΝΟΙ ΜΑΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ - Η ΣΕΙΡΑ 
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 

Συνέδρια 10.000,00 
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ΤΜΗΜΑ  Προέλευση Φορέα 
Χρηματοδότησης 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Ελληνικός Πλαίσιο Χρηματοδότησης Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

ΒΣΑΣ Εθνικός Φορέας 80854 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ -ΣΥΜΒΑΣΗ 1 

Έργα Παροχής Υπηρεσιών 2.000,00 

ΒΣΑΣ Ευρωπαϊκός 
Φορέας 

80213 ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ 

ΑΣΙΑ 

7o Πρόγραμμα Πλαίσιο, Cooperation, Health 120.924,00 

ΒΣΑΣ Ευρωπαϊκός 
Φορέας 

80693 Ανάπτυξη Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην 
Ανθρωπιστική Δράση_European Universities on 

Professionalization on Humanitarian Action (Project 
Acronym: EUPRHA) {Agreement/Contract Number 

2011 – 4044/001-001, Project Number: 518362-LLP-1-
2011-1-ES-ERASMUS-E 

ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, LIFELONG 
LEARNING PROGRAMME 2007-2013, 

Erasmus 

11.262,33 

ΒΣΑΣ Εθνικός Φορέας 80365 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 85.580,00 

ΒΣΑΣ Εθνικός Φορέας 80465 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Δ ΚΥΚΛΟΣ) - Ε.Π. 
ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΟΥ - ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ. 

ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ AMARGI ΣΤΗΝ 

ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ BEYOGLU 

Επιτροπής Ερευνών 3.000,00 

ΒΣΑΣ Εθνικός Φορέας 80472 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΔΚΥΚΛΟΣ)- Ε.Π. 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ & 

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31/12/2011 ΣΥΝ ΕΕ 124 

Επιτροπής Ερευνών 4.000,00 

ΒΣΑΣ Εθνικός Φορέας 80506 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Δ ΚΥΚΛΟΣ) - Ε.Π. 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ- ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ 

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 
ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΧΘΕΣ 

ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 

Επιτροπής Ερευνών 3.000,00 
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ΤΜΗΜΑ  Προέλευση Φορέα 
Χρηματοδότησης 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Ελληνικός Πλαίσιο Χρηματοδότησης Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

ΒΣΑΣ Εθνικός Φορέας 80724 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Ε ΚΥΚΛΟΣ) Ε.Π. 2011-
ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΟΥ Φ.-Φύλο & Κράτος. H συνοικία του 
Beyoglou (Κων/λη-Τουρκία) ως τόπος κινηματικής 

φεμινιστικής δράσης στην Πόλη και το παράδειγμα του 
φεμινιστικού λόγου της οργάνωσης AMARGI 

Επιτροπής Ερευνών 4.000,00 

ΒΣΑΣ Εθνικός Φορέας 80374-
80377 

ΕΣΟΔΑ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΑΠΌ ΑΛΛΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΣΑΣ 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 60.762,45 

ΒΣΑΣ Εθνικός Φορέας 80636 ΕΣΟΔΑ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΕΣΠΑ-ΜΕΛΗ 
ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΣΑΣ 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 65.385,86 

ΔΤ Εθνικός Φορέας 80619 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 

100.657,16 

ΔΤ Εθνικός Φορέας 80749 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Ε ΚΥΚΛΟΣ) Ε.Π. 2011-
Α.ΣΙΦΑΛΕΡΑΣ/Κ.ΨΑΝΝΗΣ- Optimization models 

and methods in telecommunications network design and 
management 

Επιτροπής Ερευνών 4.000,00 

ΔΤ Εθνικός Φορέας 80374-
80377 

ΕΣΟΔΑ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΑΠΌ ΑΛΛΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΟΙΚ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 13.384,00 

ΔΤ Εθνικός Φορέας 80636 ΕΣΟΔΑ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΕΣΠΑ-ΜΕΛΗ 
ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 32.943,01 
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ΤΜΗΜΑ  Προέλευση Φορέα 
Χρηματοδότησης 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Ελληνικός Πλαίσιο Χρηματοδότησης Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

ΜΔΛ Εθνικός Φορέας 80204 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 70.100,00 

ΜΔΛ Εθνικός Φορέας 80620 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
& ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 

82.224,99 

ΜΔΛ Εθνικός Φορέας 80709 Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των 
διαδραστικών ιστοσελίδων, όταν αυτές λειτουργούν ως 
κανάλια επικοινωνίας και διανομής», POSTDOC SH1 

{3506 - IEIWCDC}) «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων 
Ερευνητών/τριών 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

150.000,00 

ΜΔΛ Εθνικός Φορέας 80374-
80377 

ΕΣΟΔΑ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΑΠΌ ΑΛΛΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΜΑΡΚΕΤ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 26.802,00 

ΜΔΛ Εθνικός Φορέας 80636 ΕΣΟΔΑ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΕΣΠΑ-ΜΕΛΗ 
ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ 10.000,00 
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Πίνακας IV.6. Λοιπές Υπηρεσίες (ανά Τμήμα) 2013-2014 
 
ΤΜΗΜΑ 

Συνολικός 
αριθμός  
Διοικητ. 
Προσωπικού 

Σχέση του αριθμού 
Διοικητ. 
Προσωπικού 

Συνολικός 
αριθμός 
Τεχνικού 
Προσωπικού 

Σχέση του αριθμού 
Τεχνικού Προσωπικού 

Αριθμός 
Η/Υ 
διαθέσιμων 
για χρήση 
από 
φοιτητές 

Αριθμός 
Αιθουσών 
διδασκαλίας 

Αριθμός θέσεων 
εκπαίδευσης στις 
αίθουσες 

Αριθμός 
εργαστηρίων 

Αριθμός θέσεων 
εκπαίδευσης στα 
εργαστήρια 

Προς 
συνολι
κό 
αριθμό 
Διδακτι
κού 
Προσω
πικού* 

Προς 
συνολικό 
αριθμό 
φοιτητών
** 

Προς 
συνολικό 
αριθμό 
Διδακτικού 
Προσωπικού 

Προς 
συνολικό 
αριθμό 
φοιτητών** 

0-
50 

51-
100 

101-
200 

<200 0-
50 

51-
100 

101-
200 

<200 

ΟΔΕ 

5 17.2% 0,1% - - - 33 7 2 3 2 - 3 3 - - - 

ΛΧ 3 20% 0,3% - - - 56 4 1 3 - - 2 2 - - - 

ΕΠ 

4 12,1% 0,3% - - - 112 6 1 2 3 - 5 4 1 - - 

ΔΕΣ 
2 8% 0,2% - - - 32 4 2 2 - - 1 1 - - - 

ΕΚΠ 4 19,4% 0,5% - - - 26 2 2 - - - 1 1 - - - 
ΜΕΤ 2 4,8% 0,6% 1 2,4 0,3 8 3 3    1 1 - - - 
ΟΕ  6 24% 0,1% - - - 24 6 1 3 2  1 1 - - - 
ΒΣΑΣ 4 8,3% 0,3% - - - 38 4 4    1 1 - - - 

 
- Στον αριθμό Η/Υ διαθέσιμων για χρήση από φοιτητές υπάρχουν ακόμη 60 Η/Υ οι οποίοι βρίσκονται στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και είναι κοινόχρηστοι για όλα τα Τμήματα. 

 
*Συνολικός αριθμός Διδακτικού Προσωπικού= Όλες οι κατηγορίες που έχουν δικαίωμα διδασκαλίας, με αναγωγή σε θέσεις πλήρους απασχόλησης (ΔΕΠ+ ΕΕΔΙΠ + ΠΔ 407 σε αντιστοιχία 
με θέσεις πλήρους απασχόλησης). 

**Συνολικός αριθμός φοιτητών= Το σύνολο των φοιτητών που οφείλουν να παρακολουθούν την εκπαιδευτική διαδικασία (σύνολο εγγεγραμμένων). 
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Πίνακας IV.6. Λοιπές Υπηρεσίες (ανά Τμήμα) 2012-2013 
 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

Συνολικός αριθμός 
Διοικητ. 
Προσωπικού  

Σχέση του αριθμού Διοικητ. 
Προσωπικού 

Συνολικός 
αριθμός 
Τεχνικού 
Προσωπικού  

Σχέση του αριθμού Τεχνικού 
Προσωπικού 

Αριθμός Η/Υ 
διαθέσιμων 
για χρήση 
από φοιτητές 

Αριθμός 
Αιθουσών 
διδασκαλίας 

Αριθμός θέσεων 
εκπαίδευσης στις 
αίθουσες 

Αριθμός 
εργαστηρίων 

Αριθμός θέσεων 
εκπαίδευσης στα 
εργαστήρια 

Προς συνολικό 
αριθμό 
Διδακτικού 
Προσωπικού* 

Προς συνολικό 
αριθμό 
φοιτητών** 

Προς 
συνολικό 
αριθμό 
Διδακτικού 
Προσωπικού 

Προς 
συνολικό 
αριθμό 
φοιτητών** 

0-50 51-
100 

101-
200 

<200 0-50 51-100 101-
200 

<200 

ΟΔΕ 
 

6 31,9% 0,1% - - - 33 7 2 3 2  3 3 - - - 

ΛΧ 3 17,9% 0,4% - - - 56 4 1 3 - - 2 2 - - - 

ΕΠ 4  
16,0% 

 
0,3% 

- - - 112 6 1 2 3 - 5 4 1 - - 

ΔΕΣ 

2 8,7% 0,2% - - - 32 4 2 2 - - 1 1 - - - 

ΕΚΠ 4 
 

19,0% 0,5% 
 

- - - 26 2 2 - - - 1 1 - - - 

ΜΕΤ 4 8,4% 1,0% 1 2,1 0,3 9 3 3 - - - 1 1 - - - 
ΟΕ  6 22,6% 0,1% - - - 24 6 1 3 2  1 1 - - - 
ΒΣΑΣ 3 6,1% 0,2% - - - 38 4 4    1 1 - - - 

 
- Στον αριθμό Η/Υ διαθέσιμων για χρήση από φοιτητές υπάρχουν ακόμη 60 Η/Υ οι οποίοι βρίσκονται στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και είναι κοινόχρηστοι για όλα τα Τμήματα. 

 
*Συνολικός αριθμός Διδακτικού Προσωπικού= Όλες οι κατηγορίες που έχουν δικαίωμα διδασκαλίας, με αναγωγή σε θέσεις πλήρους απασχόλησης (ΔΕΠ+ ΕΕΔΙΠ + ΠΔ 407 σε αντιστοιχία 
με θέσεις πλήρους απασχόλησης). 

**Συνολικός αριθμός φοιτητών= Το σύνολο των φοιτητών που οφείλουν να παρακολουθούν την εκπαιδευτική διαδικασία (σύνολο εγγεγραμμένων). 
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Πίνακας IV.6. Λοιπές Υπηρεσίες (ανά Τμήμα) 2011-2012 
 
 

ΤΜΗΜΑ 

Συνολικός αριθμός 
Διοικητ. 
Προσωπικού  

Σχέση του αριθμού Διοικητ. 
Προσωπικού 

Συνολικός 
αριθμός 
Τεχνικού 
Προσωπικού  

Σχέση του αριθμού Τεχνικού 
Προσωπικού 

Αριθμός Η/Υ 
διαθέσιμων 
για χρήση 
από φοιτητές 

Αριθμός 
Αιθουσών 
διδασκαλίας 

Αριθμός θέσεων 
εκπαίδευσης στις 
αίθουσες 

Αριθμός 
εργαστηρίων 

Αριθμός θέσεων 
εκπαίδευσης στα 
εργαστήρια 

Προς συνολικό 
αριθμό 
Διδακτικού 
Προσωπικού* 

Προς συνολικό 
αριθμό 
φοιτητών** 

Προς 
συνολικό 
αριθμό 
Διδακτικού 
Προσωπικού 

Προς 
συνολικό 
αριθμό 
φοιτητών** 

0-50 51-
100 

101-
200 

<200 0-50 51-100 101-
200 

<200 

ΟΔΕ 

 

7 37,2% 0,1% - - - 33 7 2 3 2 - 3 3 - - - 

ΛΧ 3 17,8% 0,3% - - - 56 4 1 3  - 2 2 - - - 

ΕΠ 4 13,8% 0,3% - - - 55 6 1 2 3 - 3 2 1 - - 

ΔΕΣ 

2 9,2% 0,2% - - - 32 4 2 2 - - 1 1 - - - 

ΕΚΠ 
4 

 

21,1% 0,5% 

 

- - - 26 2 2 - - - 1 1 - - - 

ΜΕΤ 3 5,6% 1,1% 1 1,9 0,4 9 3 3 - - - 1 1 - - - 

ΟΕ 6 21,4% 0,1% - - - 24 6 1 3 2 - 1 1 - - - 

ΒΣΑΣ 3 9,2% 0,6% - - - 38 4 4 - - - 1 1 - - - 

 
- Στον αριθμό Η/Υ διαθέσιμων για χρήση από φοιτητές υπάρχουν ακόμη 60 Η/Υ οι οποίοι βρίσκονται στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και είναι κοινόχρηστοι για όλα τα Τμήματα. 

 
*Συνολικός αριθμός Διδακτικού Προσωπικού= Όλες οι κατηγορίες που έχουν δικαίωμα διδασκαλίας, με αναγωγή σε θέσεις πλήρους απασχόλησης (ΔΕΠ+ ΕΕΔΙΠ + ΠΔ 407 σε αντιστοιχία 
με θέσεις πλήρους απασχόλησης). 

**Συνολικός αριθμός φοιτητών= Το σύνολο των φοιτητών που οφείλουν να παρακολουθούν την εκπαιδευτική διαδικασία (σύνολο εγγεγραμμένων). 
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Πίνακας IV.6. Λοιπές Υπηρεσίες (ανά Τμήμα) 2010-2011 
 

ΤΜΗΜΑ 
Συνολικός 
αριθμός Διοικητ. 
Προσωπικού  

Σχέση του αριθμού Διοικητ. 
Προσωπικού 

Συνολικός 
αριθμός 
Τεχνικού 
Προσωπικού  

Σχέση του αριθμού Τεχνικού 
Προσωπικού 

Αριθμός Η/Υ 
διαθέσιμων 
για χρήση 
από φοιτητές 

Αριθμός 
Αιθουσών 
διδασκαλίας 

Αριθμός θέσεων 
εκπαίδευσης στις 
αίθουσες 

Αριθμός 
εργαστηρίων 

Αριθμός θέσεων 
εκπαίδευσης στα 
εργαστήρια 

Προς συνολικό 
αριθμό 
Διδακτικού 
Προσωπικού* 

Προς συνολικό 
αριθμό 
φοιτητών** 

Προς 
συνολικό 
αριθμό 
Διδακτικού 
Προσωπικού 

Προς 
συνολικό 
αριθμό 
φοιτητών** 

0-50 51-
100 

101-
200 

<200 0-50 51-100 

 

101-
200 

 

<200 

ΟΔΕ 
6 27,7% 0,1% - - - 33 7 2 3 2 - 3 3 - - - 

ΛΧ 3 17,2% 0,3% - - - 56 4 1 3  - 2 2 - - - 

ΕΠ 3 9,2% 0,2% - - - 55 6 1 2 3 - 3 1 1 - - 

ΔΕΣ 

3 14,0% 0,3% - - - 32 4 2 2 - - 1 1 - - - 

ΕΚΠ 5 23,8% 0,6% - - - 26 2 2  - - 1 1 - - - 

ΜΕΤ 4 4,5% 0,6% 2 2,3 0,8 10 3 3 - - - 1 1 - - - 

ΟΕ 5 16,8% 0,1% - - - 24 6 1 3 2 - 1 1 - - - 

ΒΣΑΣ 3 7,6% 0,6% - - - 38 4 4 - - - 1 1 - - - 

 
- Στον αριθμό Η/Υ διαθέσιμων για χρήση από φοιτητές υπάρχουν ακόμη 60 Η/Υ οι οποίοι βρίσκονται στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και είναι κοινόχρηστοι για όλα τα Τμήματα. 

 
*Συνολικός αριθμός Διδακτικού Προσωπικού= Όλες οι κατηγορίες που έχουν δικαίωμα διδασκαλίας, με αναγωγή σε θέσεις πλήρους απασχόλησης (ΔΕΠ+ ΕΕΔΙΠ + ΠΔ 407 σε αντιστοιχία 
με θέσεις πλήρους απασχόλησης). 

**Συνολικός αριθμός φοιτητών= Το σύνολο των φοιτητών που οφείλουν να παρακολουθούν την εκπαιδευτική διαδικασία (σύνολο εγγεγραμμένων). 
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V. ΔΟΜΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΠ 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Βρίσκεται σε στάδιο  επεξεργασίας και ολοκλήρωσης. Στόχος του είναι η επίτευξη διαφάνειας  και 

διασφάλισης ποιότητας στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές υπηρεσίες μέσα από 

διαδικασίες αξιολόγησης. Η άμεση υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος  του ΠΑΜΑΚ ως 

εργαλείο κατά γραφής στοιχείων και δεικτών για τις εκθέσεις των Τμημάτων και του Ιδρύματος 

αναμένεται να απλουστεύσει και να διευκολύνει τις ανωτέρω διαδικασίες.  

 

ΔΟΜΗ 
Η ΜΟΔΙΠ του ΠαΜακ έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/11 και αποτελεί το 

κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τις οδηγίες 

και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΑΔΙΠ . Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται συνοπτικά  οι εκθέσεις 

εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, η δημιουργία του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας, η δημιουργία του πληροφοριακού συστήματος και η πιστοποίηση των προγραμμάτων 

σπουδών.  

Οι ΟΜ.Ε.Α (Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης) έχουν την ευθύνη διεξαγωγής της διαδικασίας 

αξιολόγησης της κάθε ακαδημαϊκής μονάδας, σύμφωνα με το Ν. 3374/2005. Το έργο της ΟΜΕΑ 

αναμένεται να διευκολυνθεί από την εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος , μέσω του οποίου θα 

επιτευχθεί η αξιόπιστη συλλογή στοιχείων  για την σύνταξη των Ετήσιων Εκθέσεων οι οποίες στην 

συνέχεια και με πρόσθετη επεξεργασία θα χρησιμοποιηθούν για την σύνταξη των εκθέσεων 

εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

• Εσωτερική Αξιολόγηση Τμημάτων 

• Εξωτερική Αξιολόγηση Τμημάτων 

• Διετής Αξιολόγηση Ιδρύματος (Ενδιάμεση Εσωτερική Έκθεση) 
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• Εσωτερική Αξιολόγηση του Ιδρύματος 

• Εξωτερική Αξιολόγηση Ιδρύματος 

• Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών 

 

ΕΝΤΥΠΑ 
Η ΜΟΔΙΠ χρησιμοποιεί τα πρότυπα σχήματα εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της ΑΔΙΠ για 

την σύνταξη των εκθέσεων. 

Επίσης χρησιμοποιεί τα απογραφικά μαθημάτων, τα ατομικά απογραφικά διδασκόντων τα οποία 

βρίσκονται σε μηχανογραφημένη μορφή καθώς επίσης και τα ερωτηματολόγια των φοιτητών για την 

αξιολόγηση του διδακτικού έργου.  

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

• Παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας και επιπέδου 

• Ποιοτική βελτίωση εκπαίδευσης και της  έρευνας μέσω των διαδικασιών της αξιολόγησης. 

• Επιδίωξη αύξησης της αποτελεσματικότητας των διοικητικώ υπηρεσιών 

• Καλλιέργεια της εξωστρέφειας μέσα από συνεργασίες με εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα 

του εσωτερικού και του εξωτερικύ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 
ΑΔΙΠ Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας 
ΒΣΑΣ Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 
ΔΑΣΤΑ Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 
ΔΠΜΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
ΔΕΠ Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό 
ΔΕΣ Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
ΔΤ Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας 
ΕΕΔΙΠ Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό 
ΕΚΠ Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
ΕΛΚΕ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
ΕΠ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
ΕΤΕΠ Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό 
ΙΔΑΧ Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
ΚΥΔ Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων 
ΛΧ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
ΜΔΛ Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών 
ΜΕΤ Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 
ΜΚΕ Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 
ΜΟΔΙΠ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας 
ΟΔΕ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
ΟΕ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
ΟΜΕΑ Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης 
ΠΜΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
ΠΑΜΑΚ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
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