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1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) εδράζεται στις 

κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας επί της Εγνατίας 

οδού, στον αριθμό 156, το οποίο εκτείνεται σε έκταση 12 στρεμμάτων κοντά 

στην Πανεπιστημιούπολη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 

μεταξύ της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.) και της Στρατολογικής 

Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας (Στρατόπεδο Κώττα, πρώην Γενικό 

Στρατιωτικό Νοσοκομείο «424»).  

 

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων αποτελεί ένα εκ των δύο 

παλαιότερων τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το 1962 οι σπουδές 

στην τότε Ανωτάτη Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών Θεσσαλονίκης 

διαχωρίστηκαν στις κατευθύνσεις της «Οργανώσεως και Διοικήσεως» και της 

«Οικονομικής». Η Σχολή μετονομάστηκε σε «Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή 

Θεσσαλονίκης» το 1966. Το 1985 χωρίστηκε σε δύο τμήματα, το Τμήμα 

Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το 1990, με 

το Ν.Δ. 147/1990, η Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης 

μετονομάστηκε σε Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 

Επιστημών και με το ίδιο διάταγμα το Τμήμα μετονομάστηκε από «Διοίκησης 

Επιχειρήσεων» σε «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων». 

 

Το 2013 δημιουργήθηκε η Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων (βάσει 

του άρθρου 3του Π.Δ. 88, ΦΕΚ 129/5-6-2013 τ.Α΄) στην οποία ανήκει το 

Τμήμα ΟΔΕ και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Το ίδιο έτος το 

Τμήμα ΟΔΕ συγχωνεύτηκε με το Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης 

Λειτουργιών που είχε έδρα την Έδεσσα ως αποτέλεσμα του Σχεδίου 

αναδιάρθρωσης των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας με τίτλο 

«Αθηνά» του τότε Υπουργείου Παιδείας. Ως αποτέλεσμα της συνένωσης, 

διαμορφώθηκε ένα νέο και πιο σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με δύο 

κατευθύνσεις, την κατεύθυνση Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

την κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών, ενώ ενισχύθηκε 

σημαντικά το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος. Το Τμήμα αριθμεί συνολικά 
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26 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), εκ των οποίων τα 14 

μέλη είναι στη βαθμίδα του Καθηγητή, 4 μέλη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή, 7 μέλη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και 1 μέλος στη 

βαθμίδα του Λέκτορα. Το τμήμα είναι επίσης στελεχωμένο με ένα μέλος που 

ανήκει στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), 2 μέλη Εργαστηριακού 

Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και 4 μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.). Το Τμήμα διοικείται από τη Συνέλευση και τον 

Πρόεδρο του Τμήματος. Η Συνέλευση απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ του 

Τμήματος και από εκπροσώπους των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 

φοιτητών και των μελών ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ του Τμήματος. Ο Πρόεδρος 

εκλέγεται για θητεία δύο ετών. 

 

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος στο πρώτο και στο δεύτερο έτος σπουδών 

παρακολουθούν μία σειρά από κοινά υποχρεωτικά μαθήματα, για να 

αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις πριν επιλέξουν στην αρχή του τρίτου 

έτους την κατεύθυνση σπουδών που τους ενδιαφέρει. Συγκεκριμένα, το 

σύνολο των μαθημάτων για τα πρώτα δύο έτη σπουδών ανέρχεται σε 28 

κατανεμημένο ισόποσα στα τέσσερα εξάμηνα σπουδών. Στο τρίτο και στο 

τέταρτο έτος σπουδών, οι φοιτητές/τριες της κάθε κατεύθυνσης 

παρακολουθούν μία σειρά από εξειδικευμένα υποχρεωτικά μαθήματα για να 

αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτεί η κατεύθυνση που 

επέλεξαν. Πέραν των εξειδικευμένων αυτών υποχρεωτικών μαθημάτων, οι 

φοιτητές/τριες παρακολουθούν και μία σειρά από μαθήματα επιλογής 

ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Ο αριθμός των υποχρεωτικών μαθημάτων 

για το τρίτο και το τέταρτο έτος σπουδών ανέρχεται αθροιστικά σε 13 ενώ οι 

φοιτητές/τριες καλούνται να επιλέξουν και 11 μαθήματα επιλογής από τα 64 

που προσφέρονται συνολικά. Ο συνολικός αριθμός των ενεργών 

φοιτητών/τριών στα τέσσερα έτη σπουδών ανέρχεται προσεγγιστικά στους 

1.500. 

 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσία του Τμήματος σε Προγράμματα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς προσφέρει αυτόνομα έξι Μεταπτυχιακά 

Προγράμματα ενώ συμμετέχει και σε τρία Διατμηματικά Προγράμματα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, τα 
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μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται αυτόνομα είναι τα εξής: α) 

Π.Μ.Σ. στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων, β) 

Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση, γ) Π.Μ.Σ. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, δ) 

Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας,  ε) Π.Μ.Σ. στη Φορολογική, 

Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων και στ) 

Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες. Αντίστοιχα, τα Διατμηματικά 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στα 

οποία συμμετέχει το τμήμα είναι τα ακόλουθα: α) Μεταπτυχιακό στην 

Οικονομική Επιστήμη, β) Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ 

και γ) Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα – MIS. Ο αριθμός των ενεργών 

φοιτητές/τριες στο σύνολο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων ανέρχεται σε 

845. 

 

Το Τμήμα έχει επίσης δημιουργήσει Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών με 

στόχο την προαγωγή της έρευνας και την ανάπτυξη νέων επιστημόνων σε 

όλα τα θεματικά πεδία που θεραπεύει. Ο συνολικός αριθμός των υποψήφιων 

διδακτόρων ανέρχεται σε 56. Η ερευνητική δράση του Τμήματος ενισχύεται 

από την ύπαρξη και λειτουργία οκτώ ερευνητικών εργαστηρίων. Τα 

θεσμοθετημένα εργαστήρια που έχουν συγκροτηθεί είναι τα ακόλουθα: α) 

Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αριστείας, β) Εργαστήριο Πληροφοριακών 

Συστημάτων, γ) Εργαστήριο Έρευνας και Ανάπτυξης Στρατηγικής Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων και Εργασιακών Σχέσεων, δ) Εργαστήριο Μάρκετινγκ, ε) 

Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών, στ) Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων 

και Ανάλυσης Αποφάσεων, ζ) Εργαστήριο Διαχείρισης Επιχειρηματικών 

Κινδύνων και η) Εργαστήριο Συμπεριφορικής Μηχανικής και Αναλυτικής για 

τη Διοίκηση Μάρκετινγκ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το Τμήμα υποστηρίζει 

την κινητικότητα των φοιτητών/τριών συμμετέχοντας στο πρόγραμμα 

Erasmus. Οι φοιτητές του Τμήματος που έχουν μετακινηθεί σε συνεργαζόμενα 

πανεπιστήμια του εξωτερικού κατά την τελευταία πενταετία ανέρχονται σε 152 

ενώ ο αριθμός των εισερχόμενων φοιτητών από άλλα πανεπιστήμια ανέρχεται 

σε 86. 
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (PESTLE) ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ – 

ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ, ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ – ΑΠΕΙΛΩΝ (SWOT) 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναφορικά με το Τμήμα Οργάνωσης 

και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΟΔΕ), συνοπτικά αποτελέσματα από την 

εφαρμογή της Ανάλυσης PESTLE (Political, Economic, Social, 

Technological, Legal, Environmental) –μέσω της οποίας διερευνάται το 

εξωτερικό περιβάλλον του ΤΟΔΕ- και της Ανάλυσης SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats) –μέσω της οποίας διερευνάται 

πρωταρχικά το εσωτερικό περιβάλλον και δευτερευόντως το εξωτερικό 

περιβάλλον του ΤΟΔΕ. 

 

2.1 ΑΝΑΛΥΣΗ PESTLE 

Η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει συνήθως τις παρακάτω συνιστώσες, οι 

οποίες στο πλαίσιο του ΤΟΔΕ περιγράφονται ως εξής: 

2.1.1 Πολιτική (Political) συνιστώσα 

 Αλλαγή εκπαιδευτικής πολιτικής: Ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο 

στην Ελληνική πραγματικότητα είναι η προσπάθεια αλλαγής της 
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εκπαιδευτικής πολιτικής από τη διοίκηση του εκάστοτε Υπουργείου 

Παιδείας. Αποτέλεσμα αυτού είναι να σημειώνεται μια συνεχής 

αστάθεια στο εκπαιδευτικό σύστημα, με άμεσες επιπτώσεις στον 

στρατηγικό προγραμματισμό των πανεπιστημιακών τμημάτων. 

 Δημόσια χρηματοδότηση: Το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης 

της ανώτατης εκπαίδευσης που σημειώνεται στον προϋπολογισμό της 

πολιτείας βασίζεται συχνά σε πολιτικές φιλοσοφίες και όχι σε 

τεχνολογικά ορθολογικά κριτήρια.   

 Αριθμός προπτυχιακών φοιτητών/τριών: Οι εκάστοτε Κυβερνήσεις 

επιβάλλουν την αύξηση του αριθμού των προπτυχιακών 

φοιτητών/τριών στα ΑΕΙ χωρίς να ακολουθούν ορθολογικά κριτήρια 

(π.χ., υποδομές στα δημόσια πανεπιστήμια, αριθμός εισαγωγής των 

φοιτητών/τριών στα πανεπιστήμια1, αναλογία 

διδασκόντων/διδασκομένων ή και την αντίστοιχη μεταφορά των 

πιστώσεων των φοιτητών για τις περιπτώσεις των μετεγγραφών τους 

από άλλα Πανεπιστήμια).  

2.1.2 Οικονομική (Economic) συνιστώσα 

 Οικονομική ύφεση: Η οικονομική ύφεση που παρατηρείται στη χώρα 

εδώ και πολλά χρόνια επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων τόσο σε 

μακροοικονομικό επίπεδο (π.χ., χρηματοδότηση της Τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης) όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο (π.χ., οικογενειακό 

προϋπολογισμό).   

 Φοιτητικός προϋπολογισμός: Ο φοιτητικός προϋπολογισμός 

εξαρτάται κυρίως από το οικογενειακό εισόδημα. Αυτό αποτελεί 

πρόβλημα, καθώς ο περιορισμένος προϋπολογισμός επηρεάζει 

πολλές φορές τις επιλογές του φοιτητή/τριας αναφορικά με το 

αντικείμενο σπουδών που θέλει να ακολουθήσει και την επιλογή του 

                                                           
1
 To ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ο αριθμός των πρωτοετών φοιτητών στο ΤΟΔΕ ήταν 383 ενώ οι 

προτεινόμενες θέσεις του τμήματος προς το Υπουργείο ήταν 145. Οι προτεινόμενες θέσεις δόθηκαν 

λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους ανθρώπινους και κτιριακούς/υλικοτεχνικούς πόρους που 

είναι διαθέσιμοι στο ΤΟΔΕ. Ο συνολικός αριθμός των ενεργών φοιτητών του ΤΟΔΕ για το 

ακαδημαϊκό έτος αναφοράς ήταν 2.264 ενώ ο αριθμός των ενεργών μελών ΔΕΠ ήταν 25 (αναλογία 

δηλαδή 90 φοιτητών ανά 1 μέλος ΔΕΠ). Αντίστοιχα ο μέσος όρος των χωρών της ΕΕ, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της Eurostat, είναι ένας καθηγητής ανά 15 φοιτητές. 
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ως προς την απόσταση από το σπίτι της οικογένειας που βρίσκεται το 

Πανεπιστήμιο που θέλει να εισαχθεί. Επίσης λόγω οικονομικών 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αρκετοί δυνητικοί μεταπτυχιακοί 

φοιτητές ζητούν την εισαγωγή τους με οικονομικά κριτήρια 

ενεργοποιώντας απαλλαγές ή μείωση των διδάκτρων φοίτησής τους 

που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την χρηματοδότηση και λειτουργία 

των ΜΠΣ που προσφέρονται από το τμήμα. 

 Ασθενής αγορά εργασίας: Για πολλούς/ές φοιτητές/τριες, ο τελικός 

στόχος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι να βρουν μια καλά αμειβόμενη 

εργασία μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους που να ταιριάζει στα 

ενδιαφέροντά τους. Όμως, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά εργασίας στην 

Ελλάδα δεν είναι ισχυρή και με προοπτικές, σε σύγκριση με τις αγορές 

εργασίας άλλων μελών-κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλοί/ές 

φοιτητές/τριες τείνουν να προσφεύγουν σε άλλες χώρες επειδή πιθανόν να 

έχουν περισσότερες πιθανότητες πρόσληψης μετά την απόκτηση πτυχίου, 

αποκτούν εμπειρία της διεθνούς αγοράς εργασίας και ενδεχομένως 

καλύτερα αμειβόμενες προοπτικές σταδιοδρομίας2 (Μανιφάβα, 2021). 

2.1.3 Κοινωνική (Social) συνιστώσα 

 Επιθυμία για σπουδές: Η εκπαίδευση αποτελεί μια από τις βασικές 

αξίες της ελληνικής οικογένειας και θεωρείται βασικό «όχημα» 

κοινωνικής ανόδου. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση θεωρείται σημαντικό 

εργαλείο επιτυχίας στον σύγχρονο κόσμο.  

 Επαγγελματικοί τίτλοι: Μετά τη χορήγηση του δικαιώματος απονομής 

ισότιμων επαγγελματικά τίτλων από Ιδιωτικά Κολλέγια, μπορεί να 

αυξηθεί το ενδιαφέρον των πολιτών προς τα κολλέγια αυτά, 

θεωρώντας ότι η εισαγωγή στα ιδιωτικά αυτά εκπαιδευτικά ιδρύματα θα 

είναι ευκολότερη από ότι είναι αυτή στα ΑΕΙ. Επίσης, επαγγελματικές 

πιστοποιήσεις (όπως CFA και ΑCCA) που τυγχάνουν ολοένα και 

μεγαλύτερης αναγνώρισης από τις μεγάλες επιχειρήσεις μπορεί να 

μειώσουν περαιτέρω το ενδιαφέρον των ανθρώπων για μεταπτυχιακές 

                                                           
2
 Μανιφάβα, Δ. (2021). «Καλύτερες θέσεις εργασίας για τους νέους – Οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με 

10 στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων», Η Καθημερινή, πρόσβαση (11/05.2021): 

https://www.kathimerini.gr/economy/561356947/kalyteres-theseis-ergasias-gia-toys-neoys/. 
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σπουδές. 

 

 

 

2.1.4 Τεχνολογική (Technological) συνιστώσα 

 Διαδικτυακές εναλλακτικές λύσεις: Η ποιότητα των διαδικτυακών 

πόρων εκπαίδευσης βελτιώνεται γρήγορα και σε πολλές περιπτώσεις 

είναι δωρεάν. Αυτό ωθεί πολλούς απόφοιτους/ες λυκείου να 

παραλείψουν την περαιτέρω εκπαίδευση για να συνεχίσουν τη 

διαδικτυακή μάθηση, κάτι που επηρεάζει δραματικά τον παραδοσιακό 

τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. 

 Επαυξημένη μάθηση: Οι νέες τεχνολογίες επαυξάνουν την 

εκπαιδευτική διαδικασία με διάφορους τρόπους, όπως  είναι η διάθεση 

διαδικτυακών διαλέξεων/υποστηρικτικού υλικού για ενημέρωση/γνώση 

σε στοχευόμενα πεδία ενδιαφέροντος των φοιτητών/ενδιαφερομένων.   

 Οικονομία κοινής χρήσης: Λόγω της ραγδαίας βελτίωσης των 

δυνατοτήτων της τεχνολογίας (π.χ., Applications) πολλοί φυσικοί και 

πνευματικοί πόροι διαμοιράζονται στις διάφορες λειτουργίες και 

δραστηριότητες των πανεπιστημίων. 
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2.1.5 Νομική (Legal) συνιστώσα 

 Πνευματική ιδιοκτησία: Μια αύξηση σε πρόσβαση περιπτώσεων 

«ανοικτού κώδικα», λογισμικού και/ή περιεχομένου, μπορεί να 

προκαλέσει αλλαγές στη νομοθεσία αναφορικά με τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 Ποικιλομορφία: Η συνεχής κινητικότητα προσωπικού και 

φοιτητών/τριών μεταξύ των πανεπιστημίων της Ελλάδος και των άλλων 

χωρών λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας 

αναφορικά με το εργατικό δίκαιο και το νόμο περί διακρίσεων και 

σεβασμού της διαφορετικότητας. 

 Κανόνες απασχόλησης: Πρέπει η νομοθεσία να εξασφαλίζει ότι δεν 

θίγονται οι κανόνες απασχόλησης των εργαζομένων στα πανεπιστήμια 

λόγω της αλλαγής της τεχνολογίας. Επίσης θα πρέπει να 

διασφαλίζονται και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων. 

 

2.1.6 Περιβαλλοντική (Environmental) συνιστώσα 

 Περιβαλλοντικοί παράγοντες: Το κλίμα, η κλιματική αλλαγή, η 

ρύπανση και η διαθεσιμότητα των ανανεώσιμων αγαθών αποτελούν 

μερικούς από τους παράγοντες που συγκροτούν την περιβαλλοντική 

συνιστώσα. Οι παράγοντες αυτοί γίνονται αιτία αλλαγών τόσο στις 

δραστηριότητες των επιχειρήσεων και των οργανισμών όσο και της 

νομοθεσίας και πρέπει να παρακολουθούνται μέσα από τις ερευνητικές 

και εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Πανεπιστημίων.  

 Κυκλική οικονομία: Η κυκλική οικονομία αποβλέπει στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των πόρων στις 

επιχειρήσεις και τους οργανισμούς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, 

μέσω της αντίδρασης, επανεξέτασης, μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, 

επισκευής, ανακαίνισης, ανακατασκευής, σκοπιμότητας, ανακύκλωσης, 

ανάκτησης. Συνεπώς τα προγράμματα σπουδών θα πρέπει να 

συμβαδίζουν με τις σχετικές εξελίξεις. 
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2.2  ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τις παρακάτω συνιστώσες, οι οποίες 

στο πλαίσιο του ΤΟΔΕ περιγράφονται ως εξής: 

2.2.1 Δυνάμεις (Strengths) 

Γενικού περιεχομένου Ειδικού περιεχομένου 
ως προς COVID-19* 

Εικόνα: Το ΤΟΔΕ έχει καταξιωθεί στον 
εκπαιδευτικό και επαγγελματικό χώρο ειδικά της 
Βόρειας Ελλάδας ως φορέας παροχής ποιοτικής, 
σύγχρονης και εξειδικευμένης γνώσης. Η 
διατήρηση και/ή η ενίσχυση της εικόνας αυτής 
αποτελεί τμήμα των πόρων του τμήματος που 
δύσκολα αντιγράφεται από άλλα συναφή 
τμήματα. 

Πιστοποίηση: Η πιστοποίηση του 
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 
ΤΟΔΕ από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και 
Πιστοποίησης της ΕΘΑΕΕ, όπου αναφέρεται ότι 
το ΠΠΣ του Τμήματος ΟΔΕ 
συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του 
προτύπου ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις 
Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, ενδυναμώνει την 
εικόνα του ΤΟΔΕ. 

Διδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ): Το 
διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό απαρτίζεται 
κύρια από νέους σε ηλικία επιστήμονες, οι οποίοι 
πλαισιώνονται από έμπειρα μέλη ΔΕΠ, και από 
ικανό διοικητικό, τεχνικό και ερευνητικό 
προσωπικό. Το μίγμα αυτό του προσωπικού 
αποτελεί την ατμομηχανή της επιτυχίας του 
τμήματος και της βελτίωσης της εικόνας του.  

Λοιπό προσωπικό: Το Διοικητικό Προσωπικό, 
το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), 
το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) και 
το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό 
(Ε.Τ.Ε.Π.) απαρτίζονται από άτομα εμπειρίας 
υψηλού επιπέδου τα οποία συνεργάζονται 
αποδοτικά με τα ΔΕΠ. 

Φοιτητές/τριες: Οι φοιτητές/τριες του ΤΟΔΕ είναι 
υψηλών προσόντων (π.χ., όπως προκύπτει από 
τις βάσεις εισαγωγής και από το μέσο όρο 

Ανάπτυξη νέων online 
πόρων: Αναφορικά με 
την πανδημία του Covid-
19, το ΤΟΔΕ παρουσίασε 
δυνάμεις του προσωπικού 
του σε μια προσπάθεια 
προσομοίωσης 
εργαστηρίων και 
μαθημάτων.   

Αναβάθμιση δεξιοτήτων 
σε νέες τεχνολογίες και 
πόρους: Μια σημαντική 
δύναμη που αναπτύχθηκε 
λόγω του COVID-19 ήταν 
η αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων του 
προσωπικού σε νέες 
τεχνολογίες και πόρους 
(π.χ., Google meet, 
Zoom, eclass και 
διαχείριση online exams). 
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βαθμολογίας) και συνεργάζονται στο πλαίσιο 
επιστημονικών και διδακτικών δραστηριοτήτων. 
Οι φοιτητές/τριες υποστηρίζονται από το τμήμα 
από τους μέντορες τους (ΔΕΠ) και υπάρχει ένα 
ξεκάθαρο σύστημα αξιολόγησης/αντιμετώπισης 
των παραπόνων/δυσαρέσκειας που μπορεί να 
έχουν. 

Βούληση: Έχοντας προβεί σε πιστοποίηση, 
εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση, 
αποδεικνύεται έμπρακτα ότι έχει και τη βούληση 
να συνεχίσει με τη μελλοντική εφαρμογή 
διαδικασιών για τη διασφάλιση της ποιότητας του 
Προγράμματος Σπουδών του. 

Συνεργασίες: Το ΤΟΔΕ αφουγκράζεται την 
κοινωνία και τον επιχειρηματικό κόσμο. Σ’αυτή τη 
βάση προσπαθεί, μέσω συνεχούς και 
αποτελεσματικής συνεργασίας με παραγωγικούς 
φορείς της Βόρειας Ελλάδας (π.χ., καλώντας 
ομιλητές στα μαθήματα), να προσαρμόζει 
ανάλογα το πρόγραμμά του και τις δράσεις του.  

Αγορά εργασίας: Η μέχρι τώρα πορεία των 
αποφοίτων του τμήματος, δείχνει ότι οι απόφοιτοι 
του ΤΟΔΕ έχουν αρκετά καλές προοπτικές 
επιτυχίας στην αγορά εργασίας, όπως προκύπτει 
από ενημέρωση των επιβλεπόντων των φοιτητών 
από τις επιχειρήσεις της Πρακτικής Άσκησης.  

Σύγχρονες Τεχνολογίες: Η ευρεία χρήση των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), τόσο στη διδακτική όσο και στην 
ερευνητική διαδικασία, αποτελούν μια σύγχρονη 
δύναμη του τμήματος.  

Μεταπτυχιακά Προγράμματα: Το ΤΟΔΕ 
παρέχει ικανό πλήθος μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων υψηλής ποιότητας σε διάφορες 
εξειδικεύσεις, όπως προκύπτει από τη μεγάλη 
ζήτηση που υπάρχει για τα προγράμματα αυτά. 
Επιπλέον, αποτέλεσμα των μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων είναι το οικονομικό όφελος του 
τμήματος, ώστε να χρηματοδοτούνται σημαντικές 
ανάγκες του. 

Γενικότερες Υποδομές: Πέραν του προσωπικού 
του, οι γενικότερες υποδομές στις οποίες 
βασίζεται το τμήμα, όπως είναι η Βιβλιοθήκη, το 
σύγχρονο δίκτυο πληροφοριακών συστημάτων 
του ΠΑΜΑΚ και τα εργαστήρια του τμήματος, 
δημιουργούν δυνάμεις θετικών προοπτικών για 
την ερευνητική αλλά και τη διδακτική πορεία του 
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ΤΟΔΕ. 

Πράσινο Πανεπιστήμιο: Το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας πρωτοπορεί στον τομέα του 
περιβάλλοντος. Είναι το μόνο Πανεπιστήμιο στην 
Ελλάδα με πιστοποιημένο Σύστημα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το 
Ευρωπαϊκό πρότυπο EMAS (κανονισμός 
1221/2009 της Ε.Ε.) από το 2005. Το 2016 
τιμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα 10 
χρόνια συνεχούς πιστοποίησης, ως μια από τις 
παλαιότερες καταχωρίσεις EMAS στην Ελλάδα.  

 

2.2.2 Αδυναμίες (Weaknesses) 

Γενικού περιεχομένου Ειδικού περιεχομένου ως 
προς COVID-19* 

Ερευνητική Πολιτική: Αν και παρατηρείται έντονη 
ερευνητική δραστηριότητα του ακαδημαϊκού 
προσωπικού του ΤΟΔΕ, εντούτοις σημειώνεται 
έλλειψη θεσμοθετημένης ερευνητικής πολιτικής, η 
οποία θα μπορούσε να βελτιώσει τις συνεργασίες 
των μελών του τμήματος με μέλη τμημάτων 
ιδρυμάτων της Ελλάδος και του εξωτερικού. 

Αναλογία διδασκομένων / διδασκόντων: Στο 
ΤΟΔΕ η αναλογία διδασκομένων / διδασκόντων 
είναι για ορισμένα μέλη δυσμενής. Αποτέλεσμα 
αυτού είναι να γίνεται δύσκολα η μεταβίβαση της 
γνώσης, τόσο στις αίθουσες διδασκαλίας όσο και 
στα εργαστήρια του τμήματος. 

Αναλογία μαθημάτων / διδασκόντων: Η 
αναλογία μαθημάτων / διδασκόντων είναι πολύ 
δυσμενής. Αποτέλεσμα αυτού είναι τα μέλη ΔΕΠ 
του τμήματος να αναλαμβάνουν τη διδασκαλία 
μεγάλου αριθμού μαθημάτων, για τα οποία πολλές 
φορές δεν έχουν την προβλεπόμενη επιστημονική 
συνάφεια.    

Υλικοτεχνική Υποδομή: Η υλικοτεχνική υποδομή 
(π.χ., αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, γραφεία) 
είναι έντονα ανεπαρκής. Αυτό, λαμβάνοντας 
υπόψη τον μεγάλο αριθμό φοιτητών/τριών, έχει ως 
συνέπεια την αδυναμία προγραμματισμού από το 
τμήμα μικρότερων ομάδων φοιτητών/τριών για την 
πιο άνετη και αποτελεσματικότερη διδασκαλία.  

Κίνητρα: Παρατηρείται έλλειψη ουσιαστικών 
κινήτρων για βασική έρευνα, όπως θα μπορούσαν 
να είναι οι διδακτικές διευκολύνσεις και η ανάπτυξη 

Χρονικοί περιορισμοί: 
Μια σημαντική αδυναμία 
είναι ότι απαιτείται αρκετός 
χρόνος για την ανάπτυξη 
νέων τεχνολογικών 
ικανοτήτων του 
προσωπικού για να 
ανταποκριθούν στα 
διδακτικά τους καθήκοντα 
(σε σύγκριση με τις 
παραδοσιακές δια ζώσης 
μεθόδους διδασκαλίας). 

Μείωση εργαστηρίων: Η 
μείωση των δια ζώσης 
εργαστηρίων σε σύγκριση 
με τα εικονικά εργαστήρια 
αποτελεί σημαντική 
αδυναμία.  

Θέματα αξιολόγησης: Η 
αξιολόγηση των 
φοιτητών/τριών μέσω 
διαδικτυακών μεθόδων 
πολλές φορές είναι 
προβληματική και ίσως ως 
ένα βαθμό και αδιαφανής. 

Η μικρή συμμετοχή των 
φοιτητών/τριών στις 
αξιολογήσεις του ΔΕΠ έχει 
ως αποτέλεσμα την μη 
αντιπροσωπευτική εικόνα 
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ειδικών εργαστηρίων. Ως αποτέλεσμα, τα μέλη του 
τμήματος επικεντρώνονται περισσότερο σε θέματα 
εφαρμοσμένης έρευνας και επιδιώκουν τη 
συμμετοχή τους σε εφαρμοσμένα ερευνητικά έργα. 

Επιπρόσθετα παρατηρείται μεγάλη επιβάρυνση 
των ΔΕΠ με διοικητικά καθήκοντα (συμμετοχή σε 
επιτροπές, αντιμετώπιση μεγάλου πλήθους 
φοιτητών/τριών, κτλ.) που στερούν το χρόνο και 
την ενέργεια για βασική έρευνα. 

της ποιότητας της 
εκπαιδευτικής/διδακτικής 
διαδικασίας. 

 

 

 

2.2.3 Ευκαιρίες (Opportunities) 

Γενικού περιεχομένου Ειδικού περιεχομένου ως 
προς COVID-19* 

Εξωστρέφεια: Σε μια περίοδο πολιτικής 
αστάθειας και οικονομικής κρίσης, όπου η 
ενίσχυση του τμήματος από κρατικούς 
φορείς είναι περιορισμένη, η εξωστρέφεια 
του ΤΟΔΕ αποτελεί μια ευκαιρία.  

Έρευνα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
χρηματοδοτεί προγράμματα ερευνητικών 
δραστηριοτήτων των ΑΕΙ. Αποτελεί 
πραγματική ευκαιρία η εκμετάλλευση των 
προγραμμάτων αυτών από τα μέλη του 
τμήματος. 

Επαγγελματική εκπαίδευση: Τελευταία, 
σημειώνεται μια αυξημένη ζήτηση σε 
διάφορα θέματα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και δια βίου 
μάθησης στην Ελλάδα. Το ΤΟΔΕ θα 
μπορούσε να εκμεταλλευθεί τη ζήτηση αυτή 
και να αναπτύξει εξειδικευμένα 
προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, ανάλογα με τα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που 
παρουσιάζουν τα μέλη του στο χώρο της 
ακαδημαϊκής κοινότητας.  

Συνέργειες: Το ΤΟΔΕ διαθέτει αξιόλογο 
διοικητικό, τεχνικό, ερευνητικό και 
ακαδημαϊκό προσωπικό. Η ήδη υπάρχουσα 
σημαντική συνεργασία μεταξύ των μελών 
αυτών του τμήματος θα πρέπει να 
αναβαθμιστεί, παίρνοντας τη μορφή 
συνεργειών μεταξύ τους, για να 
πολλαπλασιαστούν τα οφέλη που 
παρέχονται στην κοινωνία.  

Εργασία εξ αποστάσεως: 
Διαμορφώθηκαν ευκαιρίες 
εργασίας του προσωπικού από 
το σπίτι.  

Ενσωμάτωση μικτής 
μάθησης στη διαμόρφωση 
μελλοντικών προγραμμάτων 
σπουδών: Σημειώθηκαν 
ευκαιρίες ελεύθερης 
πρόσβασης σε διαδικτυακούς 
πόρους, με αποτέλεσμα την 
ενσωμάτωση της νέας αυτής 
γνώσης στη διαμόρφωση 
μελλοντικών προγραμμάτων 
σπουδών.  

Διαμόρφωση 
μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων: Η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 
μπορεί να δημιουργήσει τις 
προϋποθέσεις για τη 
δημιουργία κοινών 
επιμορφωτικών/μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων με άλλα 
αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια 
του εσωτερικού/εξωτερικού 
(π.χ. στην Αγγλική γλώσσα), 
λαμβάνοντας πάντα υπόψη 
τους περιορισμούς σε 
ανθρώπινο, διοικητικό, κτιριακό 
και υλικό/τεχνικό/τεχνολογικό 
εξοπλισμό που διαθέτει το 
ΤΟΔΕ.  
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Κοινωνική δικτύωση: Το ΤΟΔΕ έχει μια 
πολύ καλή εικόνα στην κοινωνία, η οποία 
χτίσθηκε συστηματικά με προσπάθεια και 
αφοσίωση. Σε μια όμως περίοδο μεγάλου 
ανταγωνισμού μεταξύ συναφών τμημάτων η 
καλή αυτή εικόνα πρέπει να διατηρηθεί και 
ίσως να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο, 
μέσω της αποτελεσματικής αξιοποίησης της 
κοινωνικής δικτύωσης.  

Διάχυση γνώσης: Βασικός στόχος ενός 
ακαδημαϊκού χώρου είναι η δημιουργία και η 
διάχυση της γνώσης που παράγει. Αποτελεί 
πραγματική ευκαιρία η ανάπτυξη ενός 
συστήματος ταχείας διάχυσης της γνώσης 
των μελών και υποψήφιων διδακτόρων του 
τμήματος, μέσω της παρουσίασης 
πρόδρομων άρθρων σε μια σειρά Working 
Papers, υπό την επίβλεψη μιας 
Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία θα θέτει 
και θα εφαρμόζει αυστηρά ακαδημαϊκά 
κριτήρια για οποιαδήποτε σχετική ενέργεια. 

Ενίσχυση των alumni 
(προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών):  Η έντονη εξ 
αποστάσεως συνέργεια λόγω 
COVID-19 θα μπορούσε ίσως 
να μεταφέρει γρηγορότερα τις 
ανάγκες της αγοράς στη 
διαμόρφωση των 
προγραμμάτων σπουδών. 

 

2.2.4 Απειλές (Threats) 

Γενικού περιεχομένου Ειδικού περιεχομένου 
ως προς COVID-19* 

Διορισμοί: Σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, τα τμήματα των πανεπιστημίων 
προγραμματίζουν την πρόσληψη προσωπικού σε 
συνάρτηση με τους στόχους τους και τα 
προγράμματά τους. Λόγω όμως της οικονομικής 
κρίσης, παρατηρείται καθυστέρηση στο διορισμό 
νέων μελών ΔΕΠ, με αποτέλεσμα να 
εκτροχιάζεται η όλη εκπαιδευτική διαδικασία των 
τμημάτων, καθώς ταυτόχρονα αποχωρούν 
έμπειρα μέλη του τμήματος.  

Συγχωνεύσεις ΑΤΕΙ με ΑΕΙ: Οι συγχωνεύσεις 
ΑΤΕΙ με ΑΕΙ οδήγησαν στην δημιουργία νέων 
Πανεπιστημίων με φοιτητές/τριες διαφορετικών 
επιδόσεων, τουλάχιστον σύμφωνα με τις βάσεις 
εισαγωγής τους. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020, οι φοιτητές/τριες των πρώην ΑΤΕΙ, λόγω 
του νέου χαρακτηρισμού τους, είχαν το δικαίωμα 
μεταγραφής στο ΤΟΔΕ του ΠαΜακ στην 
περίπτωση που πληρούσαν συγκεκριμένα 
κοινωνικό/οικονομικά κριτήρια. Το αποτέλεσμα 
αυτής της δυνατότητας ήταν στο ΤΟΔΕ να 
υπάρχουν κάποιοι φοιτητές/τριες που πέρασαν 

Μείωση της συμμετοχής 
των φοιτητών/τριών: 
Μια σοβαρή απειλή είναι 
η μειωμένη συμμετοχή 
των φοιτητών/τριών στα 
μαθήματα ως συνάρτηση 
της ταχείας εφαρμογής 
της εξ αποστάσεως 
μάθησης. 

Πρακτική άσκηση: H 
περαιτέρω οικονομική 
κρίση που μπορεί να 
προκαλέσει η πανδημία 
Covid-19, μπορεί να 
συμβάλει αρνητικά στις 
διαθέσιμες θέσεις 
πρακτικής άσκησης που 
προσφέρονται στους 
φοιτητές/τριες. 

Εξασθένηση της σχέσης 
μεταξύ 
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το κατώφλι του Πανεπιστημίου με πολύ 
χαμηλούς βαθμούς εισαγωγής και άλλοι που 
έγραψαν άριστα στις Πανελλαδικές εξετάσεις. 
Προφανώς δημιουργήθηκαν και έπρεπε να 
θεραπευτούν διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες 
μεταξύ των δύο τελευταίων ομάδων. 
Επιπρόσθετα, η παραπάνω συγχώνευση (ΑΤΕΙ 
και ΑΕΙ) ευνόησε την ανταγωνιστικότητα  των 
προσφερόμενων μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
από τα νέα Πανεπιστήμια. Τα τελευταία μάλιστα 
τείνουν  που προσφέρουν τα μεταπτυχιακά τους 
προγράμματα με σχετικά χαμηλά δίδακτρα 
εντείνοντας ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό 
μεταξύ των προσφερόμενων ΜΠΣ.  

Μετακινήσεις: Η μείωση του διοικητικού και 
τεχνικού προσωπικού δημιουργεί πολλά 
προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του ΤΟΔΕ.  

Χρηματοδότηση: Με αφορμή τη συνεχιζόμενη 
οικονομική κρίση, η Κυβέρνηση μείωσε δραστικά 
την κρατική χρηματοδότηση στα ΑΕΙ της χώρας. 
Στην περίπτωση που συνεχιστεί αυτή η πολιτική 
και στο άμεσο μέλλον, προβλέπεται η απαξίωση 
της υπάρχουσας κτιριακής υποδομής και του 
εξοπλισμού, με τις αντίστοιχες αρνητικές 
επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ανταγωνισμός: Μια αύξηση του ανταγωνισμού 
αναφορικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα 
μπορεί να προκαλέσει μείωση των υποψηφίων 
φοιτητών/τριών που απευθύνονται στο ΤΟΔΕ, με 
αποτέλεσμα να δυσκολευτεί η χρηματοδότηση 
από τα δίδακτρα των φοιτητών/τριών διαφόρων 
αναγκών του (π.χ., συντήρηση ή αντικατάσταση 
εργαστηρίων).  

Εισαγωγή φοιτητών/τριών: Τα τελευταία 
χρόνια παρατηρείται σταδιακή πτώση των 
μονάδων βάσης εισαγωγής στα Πανεπιστήμια. 
Αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα 
απόδοσης των εισακτέων φοιτητών/τριών στο 
ΤΟΔΕ.  

διδασκόντων/ουσών και 
φοιτητών/τριών: Η 
εξασθένηση της φυσικής 
σχέσης μεταξύ 
διδασκόντων/ουσών και 
φοιτητών/τριών θεωρείται 
απειλή, καθώς όλο και 
περισσότερο 
αντικαθίσταται με τη 
διαδικτυακή. 

Μείωση εξωστρέφειας: 
Προκλήθηκε μείωση των  
μετακινήσεων/ συνεδρίων 
και της γενικότερης 
εξωστρέφειας του ΔΕΠ. 
Παρόμοια, παρατηρήθηκε 
μείωση εκδηλώσεων 
εξωστρέφειας του 
Τμήματος.  

*  Η ανάλυση SWOT αναφορικά με τον COVID-19 βασίστηκε σε σχετική 

έρευνα σε Πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας και της Δημοκρατίας της 

Ιρλανδίας και προσαρμογή των ευρημάτων της στην ελληνική πραγματικότητα  

(https://www.researchgate.net/publication/340774546). 

 
 
 

https://www.researchgate.net/publication/340774546
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3. ΌΡΑΜΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΑΞΙΕΣ  

 

3.1. ΌΡΑΜΑ 

 

Το όραμά μας είναι να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της εκπαίδευσης και 

της έρευνας, προς όφελος της κοινωνίας, δημιουργώντας τους ηγέτες του 

αύριο.    

 

3.2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

 

Αποστολή μας είναι: α) η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης, β) η προαγωγή της έρευνας και της επιχειρηματικής πρακτικής, 

γ) η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της αριστείας σε όλες τις δράσεις μας, δ) η 

διεθνής αναγνώριση του Τμήματος, με στόχο την προσέλκυση φοιτητών/τριών, 

ερευνητών/τριών και προσωπικού υψηλού επιπέδου και ε) η συμβολή στην 

κοινωνία και στη βιωσιμότητα, σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, 

δημιουργικότητας, συνέργειας και ίσων ευκαιριών.  
 

 

3.3. ΑΞΙΕΣ 

 

 Εντιμότητα: Αναζήτηση της αλήθειας και της γνώσης μέσω 

πνευματικής και προσωπικής εντιμότητας στη μάθηση, τη διδασκαλία, 

την έρευνα και την υπηρεσία. 

 Εμπιστοσύνη: Διαμόρφωση κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης για την 

ενθάρρυνση και υποστήριξη της ελεύθερης ανταλλαγής ιδεών, οι οποίες 

με τη σειρά τους επιτρέπουν στην επιστημονική έρευνα να αξιοποιήσει 

στο έπακρο τις δυνατότητές της. 

 Συνέπεια: Καθιέρωση σαφών και διαφανών προσδοκιών, προτύπων 

και πρακτικών για την υποστήριξη της συνέπειας στις αλληλεπιδράσεις 

φοιτητών, διοικητικών και καθηγητών. 

 Σεβασμός: Εκτίμηση της διαδραστικής, συνεργατικής και συμμετοχικής 

φύσης της μάθησης, τιμώντας και θεωρώντας τις διαφορετικές απόψεις 

και ιδέες. 

 Υπευθυνότητα: Οικοδόμηση των θεμελίων της προσωπικής 

λογοδοσίας σε συνδυασμό με την προθυμία των ατόμων και των 

ομάδων να οδηγούν με το παράδειγμα, να τηρούν πρότυπα που έχουν 

αμοιβαία συμφωνηθεί και να αναλαμβάνουν δράση όταν 

αντιμετωπίζουν αδικήματα. 

 Αφοσίωση: Ενεργητική εμπλοκή των μελών της ακαδημαϊκής 

κοινότητας αναφορικά με τους ρόλους που έχουν αναλάβει. 
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4. ΣΤΟΧΟΙ – ΔΡΑΣΕΙΣ – ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

4.1. ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Δράσεις 

1. Αναδιαμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών ώστε να είναι 

εναρμονισμένο με τα αντίστοιχα ελληνικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και 

προσαρμοσμένο στις εξελίξεις της κοινωνίας και της οικονομίας. 

2. Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών 

αποτελούμενης από εκπροσώπους παραγωγικών φορέων και μελών ΔΕΠ. 

3. Διασφάλιση ότι το Πρόγραμμα Σπουδών ενθαρρύνει τη Φοιτητο-κεντρική 

Μάθηση και Διδασκαλία. 

4. Προσφορά εκπαιδευτικών σεμιναρίων στα μέλη ΔΕΠ αναφορικά με τις 

ανάγκες των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

5. Σύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας – υποστήριξη πρακτικής 

άσκησης. 

6. Καθιέρωση βραβείων διδασκαλίας. 

 
Κριτήρια/Δείκτες Μέτρησης 

 Αριθμός ECTS 

 Αριθμός προσφερόμενων μαθημάτων στην Αγγλική γλώσσα 

 Αριθμός μαθημάτων επιλογής από άλλα τμήματα 

 Αριθμός μαθημάτων που προσφέρονται στα άλλα τμήματα 

 Αριθμός μαθημάτων στα οποία πραγματοποιήθηκε αναδιάρθρωση 

διδακτέας ύλης σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς και τη διεθνή εμπειρία 

 Αριθμός μαθημάτων που εφαρμόζουν νέες μεθόδους ευέλικτης και 

εξατομικευμένης μάθησης 

 Αριθμός μαθημάτων στα οποία εφαρμόζονται πρόσθετες μέθοδοι 

αξιολόγησης (πρόοδοι, τεστ, εργασίες, ασκήσεις) πέραν της τελικής 

εξέτασης του μαθήματος 

 Αριθμός φοιτητών/τριών του τμήματος που πραγματοποιούν πρακτική 

άσκηση 
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 Αριθμός μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν ως επιβλέποντες/ουσες 

καθηγητές/τριες στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης 

 Μέσος όρος βαθμολογίας/αξιολόγησης για το σύνολο των 

διδασκόντων/ουσών όπως προκύπτει από τα Συγκεντρωτικά Στατιστικά 

Αξιολόγησης του Τμήματος 

 Ποσοστό συμμετοχής των φοιτητών/τριών στη διαδικασία αξιολόγησης 

όπως προκύπτει από τα Συγκεντρωτικά Στατιστικά Αξιολόγησης του 

Τμήματος 

 Ποσοστό μαθημάτων που αξιολογούνται στο σύνολο των προσφερόμενων 

μαθημάτων 

Πρόσθετα Κριτήρια/ Δείκτες Μέτρησης εκτός ελέγχου του Τμήματος. 

 Εισακτέοι μέσω πανελλαδικών εξετάσεων / σύνολο εισακτέων ανά έτος 

 Αριθμός μαθημάτων προγράμματος σπουδών ανά αίθουσα/αμφιθέατρο 

διδασκαλίας που αναλογεί στο τμήμα 

 Μέσος αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών/τριών ανά υποχρεωτικό 

μάθημα, ανά εξάμηνο σπουδών 

 Μέσος αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών/τριών ανά προαιρετικό μάθημα, 

ανά εξάμηνο σπουδών 

 Μέσος αριθμός φοιτητών/τριών ανά μέλος ΔΕΠ/ΤΟΔΕ 

Αριθμός φοιτητών από άλλα τμήματα του πανεπιστημίου που 

παρακολουθούν μαθήματα του τμήματος προς αριθμό μαθημάτων που 

προσφέρονται στους φοιτητές των άλλων τμημάτων (ως μάθημα επιλογής 

Παρατηρήσεις: 

1. Συμπληρωματικά των παραπάνω, υπάρχει ακόμη πλήθος δεικτών 

που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο του τμήματος και 

καταγράφονται στα «ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (π.χ. εγγεγραμμένοι 

φοιτητές, απόφοιτοι, μέση βαθμολογία, απασχόληση αποφοίτων, 

κλπ). Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται, συμπληρώνονται και 

ενημερώνονται κάθε χρόνο από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΕΘΑΑΕ. Για περισσότερες 

πληροφορίες στη https://www.uom.gr/modip 

https://www.uom.gr/modip
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2. Δείκτες που αφορούν την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, τους 

νεοεισερχόμενους και απόφοιτους  φοιτητές αλλά και το βαθμό 

πτυχίου τους, αναφέρονται στην «Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 

Ακαδημαϊκής Μονάδας».  

 

 

 

4.2. ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

Δράσεις 

1. Αύξηση και βελτίωση της ερευνητικής δραστηριότητας και των 

δημοσιεύσεων των μελών του Τμήματος. 

2. Ενίσχυση της συμμετοχής των μελών του Τμήματος σε Εθνικά και 

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. 

3. Διοργάνωση ομιλιών/ημερίδων/συνεδρίων για την ανάπτυξη και διάχυση 

των ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

4. Παρουσίαση από τα μέλη του Τμήματος του ερευνητικού τους έργου. 

5. Συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην ερευνητική δραστηριότητα του 

τμήματος. 

 

Κριτήρια/Δείκτες Μέτρησης 

 Αριθμός δημοσιεύσεων μελών ΔΕΠ σε επιστημονικά περιοδικά 
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 Αριθμός δημοσιεύσεων μελών ΔΕΠ σε συνέδρια 

 Αριθμός δημοσιεύσεων μελών ΔΕΠ σε συλλογικούς τόμους 

 Αριθμός βιβλίων/μονογραφιών που έχουν συγγραφεί από μέλη ΔΕΠ 

 Αριθμός ετεροαναφορών ανά μέλος ΔΕΠ και σύνολο τμήματος 

 Αριθμός μελών ΔΕΠ σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών 

 Αριθμός μελών ΔΕΠ σε επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων  

 Αριθμός μελών ΔΕΠ ως αξιολογητές άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά 

 Αριθμός μελών ΔΕΠ που λαμβάνουν βραβεία αριστείας από α) ΕΛΚΕ, β) 

συνέδρια γ) περιοδικά 

 Αριθμός μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν σε επιτροπές αξιολόγησης 

προγραμμάτων 

 Αριθμός μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα από εθνικούς 

πόρους ερευνητικά προγράμματα  

 Αριθμός μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα από 

ευρωπαϊκούς/διεθνείς πόρους ερευνητικά προγράμματα 

 Αριθμός μελών ΔΕΠ που είναι συντονιστές/τριες ή επιστημονικοί/ές 

υπεύθυνοι/ες σε χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ερευνητικά 

προγράμματα  

 Αριθμός μελών ΔΕΠ που είναι συντονιστές/τριες ή επιστημονικοί/ές 

υπεύθυνοι/ες σε χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς/διεθνείς πόρους 

ερευνητικά προγράμματα 

 Αριθμός ενεργών υποψήφιων διδακτόρων ανά μέλος ΔΕΠ 

 Αριθμός μεταδιδακτορικών ερευνητές/τριες 

 Αριθμός δημοσιεύσεων υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών 

ερευνητών/τριών σε επιστημονικά περιοδικά 

 Αριθμός δημοσιεύσεων υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών 

ερευνητών/τριών σε συνέδρια 

 Αριθμός δημοσιεύσεων υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών 

ερευνητών/τριών σε συλλογικούς τόμους 

 Ποσοστό υποψήφιων διδακτόρων που ολοκληρώνουν επιτυχώς την 

προσπάθειά τους 

 Αριθμός ομιλιών/ημερίδων/συνεδρίων που οργανώνονται από το Τμήμα 

για την ανάπτυξη και διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων ανά έτος 
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 Αριθμός παρουσιάσεων (ετησίως) από τα μέλη ΔΕΠ, από τους 

υποψήφιους διδάκτορες και από τους μεταδιδακτορικούς ερευνητές του 

τμήματος αναφορικά με την ερευνητική τους δραστηριότητα 

 Αριθμός υποψήφιων διδακτόρων που συμμετέχουν στην ερευνητική 

δραστηριότητα του τμήματος 

 Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που συμμετέχουν στην ερευνητική 

δραστηριότητα του τμήματος 

 Αριθμός προπτυχιακών φοιτητών/τριών που συμμετέχουν στην ερευνητική 

δραστηριότητα του τμήματος 

 

4.3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Δράσεις 

1. Ανάπτυξη και βελτίωση της επικοινωνίας του τμήματος στο διαδίκτυο 

(χρήση τεχνολογικών εργαλείων – slack). 

2. Ανάπτυξη και έκδοση Οδηγού Διαδικασιών του τμήματος (καταγραφή και 

τυποποίηση βασικών διαδικασιών του τμήματος). 

3. Απόκτηση και ενεργοποίηση σύγχρονων οπτικοακουστικών συστημάτων 

για τις αίθουσες/αμφιθέατρα διδασκαλίας (π.χ. διαδραστικοί πίνακες 

διδασκαλίας, Η/Υ, μικρόφωνα/μεγάφωνα, χειριστήρια φωτός, ήχου, 

παρουσιάσεων κτλ). 

4. Εξασφάλιση συνεχούς, απρόσκοπτης και αδιάκοπης πρόσβασης σε 

προγράμματα (SW) που υποστηρίζουν το ερευνητικό έργο (SPSS, E-

VIEWS, TSP mainframe, METASTOCK κτλ). 

5. Εξασφάλιση συνεχούς, απρόσκοπτης και αδιάκοπης πρόσβασης σε 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ για την άντληση απαραίτητων για την 

έρευνα στατιστικών στοιχείων οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

φύσεως.  

 

Κριτήρια/Δείκτες Μέτρησης 

 Αριθμός διαδικασιών που έχουν καταγραφεί 

 Αριθμός αναρτήσεων στη σελίδα του τμήματος στην ιστοσελίδα του 

πανεπιστημίου, ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο. 
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 Αριθμός αναρτήσεων στη σελίδα του τμήματος στο facebook (μηνιαίως) 

 Αριθμός διαθέσιμων στο τμήμα αδειών σε στατιστικά προγράμματα 

ανάλυσης δεδομένων 

 Αριθμός διαθέσιμων στο τμήμα αδειών πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων 

 

4.4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Δράσεις 

1. Ανάπτυξη δράσεων και πρακτικών για τη δημιουργία κουλτούρας που 

υποστηρίζει τη συμπεριληπτικότητα και την ισότητα. 

2. Προσφορά εκπαιδευτικών σεμιναρίων στα μέλη ΔΕΠ αναφορικά με τις 

ανάγκες των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

3. Υιοθέτηση ευέλικτων μαθησιακών μεθόδων διδασκαλίας και 

αξιολόγησης για τους/τις φοιτητές/τριες με αναπηρίες ή ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 

4. Προσφορά εκπαιδευτικών σεμιναρίων προς τους/τις φοιτητές/τριες με 

αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αναφορικά με τα 

δικαιώματά τους και τις δυνατότητες που τους προσφέρει το Τμήμα.  

5. Ενίσχυση του θεσμού της συμβουλευτικής. 

6. Συμμετοχή μελών του τμήματος σε σχετικές με το στόχο επιτροπές (π.χ 

επιτροπή ισότητας των φύλων, επιτροπή δεοντολογίας, επιτροπή 

ηθικής, γραμμές βοήθειας). 

7. Ανάπτυξη δράσεων προσφοράς σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (πχ. 

προσφορά τεχνολογικού εξοπλισμού, ενημερώσεις, συμβουλευτικές 

δραστηριότητες κ.ά.). 

8. Υποστήριξη δράσεων του πανεπιστημίου που αφορούν τη βιωσιμότητα 

(π.χ. ημερίδες για πράσινη επιχειρηματικότητα και βιωσιμότητα, 

βραβεύσεις εταιρειών και προσωπικοτήτων με κοινωνικό έργο κ.ά.). 

  

Κριτήρια/Δείκτες Μέτρησης 

 Αριθμός δράσεων (σεμιναρίων/ημερίδων κ.α.) που απευθύνονται στα μέλη 

ΔΕΠ και στο προσωπικό, που υποστηρίζουν τη συμπεριληπτικότητα και 

την ισότητα  
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 Αριθμός δράσεων (σεμιναρίων/ημερίδων κ.α.) που απευθύνονται στους 

φοιτητές/τριες που υποστηρίζουν τη συμπεριληπτικότητα και την ισότητα  

 Αριθμός εκπαιδευτικών σεμιναρίων στα μέλη ΔΕΠ και στο προσωπικό, 

αναφορικά με τις ανάγκες των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 

 Ποσοστό φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για 

τους οποίους έχει παραχθεί προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό 

 Ποσοστό φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι 

οποίοι ολοκληρώνουν τις σπουδές τους 

 Αριθμός μελών του τμήματος που συμμετέχουν σε επιτροπές του 

Πανεπιστημίου σχετικές με τη διαχείριση βιωσιμότητας.  

 Αριθμός μελών τμήματος που ασχολούνται με θέματα βιωσιμότητας 

(έρευνα, προγράμματα, συγγράμματα, συνέδρια, επιτροπές κ.ά.) 

 Αριθμός μελών τμήματος που συμμετέχουν ως σύμβουλοι/ομιλητές σε 

εκδηλώσεις σχολείων και εκπαιδευτικών φορέων 

 

4.5. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Δράσεις 

1. Ενίσχυση συνεργασιών με εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς της 

Ελλάδας και του εξωτερικού. 

2. Ενίσχυση συνεργασιών με επιχειρήσεις, οργανισμούς και επαγγελματικές 

ενώσεις. 

3. Διεθνοποίηση σπουδών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  

 

Κριτήρια/Δείκτες Μέτρησης 

 Αριθμός εκπαιδευτικών συνεργασιών με φορείς της Ελλάδας (εκπαιδευτικά 

σεμινάρια, μαθήματα κ.ά.) 

 Αριθμός εκπαιδευτικών συνεργασιών με φορείς του εξωτερικού 

(εκπαιδευτικά σεμινάρια, μαθήματα κ.ά.) 

 Αριθμός ερευνητικών συνεργασιών με φορείς της Ελλάδας 

 Αριθμός ερευνητικών συνεργασιών με φορείς του εξωτερικού 
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 Αριθμός δημοσιεύσεων σε συνεργασία με ερευνητές άλλων ελληνικών 

πανεπιστημίων 

 Αριθμός δημοσιεύσεων σε συνεργασία με ερευνητές άλλων πανεπιστημίων 

του εξωτερικού 

 Αριθμός μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν σε συντακτικές επιτροπές 

επιστημονικών περιοδικών 

 Αριθμός μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν σε συντακτικές επιτροπές 

επιστημονικών συνεδρίων 

 Αριθμός μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν σε επιτροπές διεθνών ερευνητικών 

οργανισμών 

 Αριθμός συνεργασιών με επιχειρήσεις, οργανισμούς και επαγγελματικές 

ενώσεις 

 Αριθμός προσκεκλημένων ομιλητών από επιχειρήσεις, οργανισμούς και 

επαγγελματικές ενώσεις (μαθήματα, εκδηλώσεις κ.ά.) 

 Αριθμός μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια 

επιχειρήσεων και οργανισμών 

 Αριθμός εισερχόμενων/ εξερχόμενων φοιτητών/τριών Erasmus στο τμήμα 

 Αριθμός εισερχόμενων/ εξερχόμενων μελών ΔΕΠ και διοικητικού 

προσωπικού στο τμήμα (Erasmus) 

 Αριθμός συμμετεχόντων φοιτητών/τριών στην πρακτική άσκηση 

 Αριθμός προσκεκλημένων καθηγητών/τριών από το εξωτερικό για διαλέξεις 

 Αριθμός μελών ΔΕΠ του τμήματος που έχουν προσκληθεί για διαλέξεις σε 

πανεπιστήμια του εξωτερικού 

 

4.6. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 

ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ 

Δράσεις 

1. Ανάπτυξη και ενθάρρυνση της καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και της 

χρήσης νέων τεχνολογιών 

2. Αξιοποίηση της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του 

ΠΑΜΑΚ 
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3. Δημιουργία Προθερμοκοιτίδας στο Τμήμα ΟΔΕ σε συνεργασία με 

θερμοκοιτίδες της Κεντρικής Μακεδονίας για την αξιολόγηση καινοτόμων 

επιχειρηματικών ιδεών και την καθοδήγηση των φοιτητών στα πρώτα 

επιχειρηματικά τους βήματα 

4. Ανάπτυξη συνεργασίας με την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, το ΕΚΕΤΑ 

και λοιπούς φορείς καινοτομίας 

5. Διοργάνωση Επιχειρηματικών Γυμναστηρίων όπου πραγματικά 

επιχειρηματικά προβλήματα τίθενται σε δημόσιο διάλογο (στα πρότυπα του 

προγράμματος ΠΑΒΕ/ΕΛΚΕΠΑ). 

6. Σύνδεση του μαθήματος «Επιχειρηματική Μελέτη» με τον επιχειρηματικό 

κόσμο.  

7. Σύνδεση των Διπλωματικών Εργασιών των μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων του Τμήματός με τον επιχειρηματικό κόσμο.  

 

Κριτήρια/Δείκτες Μέτρησης 

 Αριθμός μαθημάτων σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας 

 Αριθμός μαθημάτων στα οποία καλύπτονται θέματα σύγχρονων 

τεχνολογιών  

 Αριθμός δημοσιεύσεων σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας 

 Αριθμός συνεργασιών με τεχνολογικά και επιχειρηματικά πάρκα 

 Αριθμός νέων προϊόντων στην ανάπτυξη των οποίων υπήρχε 

συμμετοχή/συμβολή από μέλη ΔΕΠ του τμήματος 

 Αριθμός ερευνητικών εργασιών και διπλωματικών που εκπονήθηκαν σε 

συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο 

 Αριθμός εκδηλώσεων/συνεργασιών που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της 

προθερμοκοιτίδας, των συνεργασιών με φορείς καινοτομίας (Αλεξάνδρεια 

Ζώνη Καινοτομίας, ΕΚΕΤΑ κ. ά.) και των Επιχειρηματικών Γυμναστηρίων 

 

4.7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΠΟΡΩΝ 

Δράσεις 

1. Προσέλκυση πόρων από ερευνητικά προγράμματα και παροχή υπηρεσιών 

σε επιχειρήσεις από τα εργαστήρια του τμήματος.  
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2. Αξιοποίηση από το Τμήμα μέρους των αποθεματικών που δημιουργούν τα 

μεταπτυχιακά προγράμματα, σύμφωνα με το εκάστοτε νομικό πλαίσιο  

3. Ανάπτυξη προγραμμάτων Ασύγχρονης/Σύγχρονης εξ’ αποστάσεως 

κατάρτισης στο βαθμό που η νομοθεσία το επιτρέπει.  

4. Άντληση πόρων μέσα από πλατφόρμες crowd funding. 

5. Ανάπτυξη πολυδιάστατου δικτύου χορηγών (απόφοιτοι ΠΑΜΑΚ, 

επιχειρήσεις της κεντρικής και βόρειας Ελλάδος, οργανισμοί, φορείς, 

δημόσια διοίκηση κ.ά.) 

 

Κριτήρια/Δείκτες Μέτρησης 

 Έσοδα στο Τμήμα/Πανεπιστήμιο από συμμετοχή σε Εθνικά, Ευρωπαϊκά 

και Διεθνή Προγράμματα 

 Έσοδα στο Τμήμα/Πανεπιστήμιο από προγράμματα σύγχρονης και 

ασύγχρονης, εξ’ αποστάσεως κατάρτισης 

 Έσοδα στο Τμήμα/Πανεπιστήμιο από μεταπτυχιακά προγράμματα 

σπουδών 

 Έσοδα στο Τμήμα από χορηγίες και δωρεές 

 Σύνολο εσόδων στο Τμήμα/Πανεπιστήμιο από εξωτερικούς πόρους 

 

 


