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1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 

1.1. Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Τμήμα. 

 Ποια ήταν η σύνθεση της ΟΜΕΑ; 

 H ΟΜΕΑ του Τμήματος αποτελείται από τα εξής μέλη Ε.Π.: 

Βαρζάκα Θεόδωρο, Επίκουρο Καθηγητή 

Παπαδέλλη Μαρίνα, Επίκουρο Καθηγήτρια 

Σπηλιόπουλο Ιωακείμ, Καθηγητή Εφαρμογών 

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

 Η ΟΜΕΑ συνεργάστηκε με την ΜΟΔΙΠ του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, η οποία προσέφερε 

βοήθεια στη στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων αξιολόγησης των σπουδαστών και 

με τη Γραμματεία του Τμήματος που παρείχε πληροφορίες της αρμοδιότητάς της. Επίσης όλα 

τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος προσκόμισαν στοιχεία που τους ζητήθηκαν και πραγματοποίησαν 

παρατηρήσεις επί του τελικού κειμένου. 

 Ποιες πηγές και διαδικασίες χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών;  

 Πριν την σύνταξη της εσωτερικής έκθεσης αξιολόγησης διενεργήθηκαν δύο κύκλοι 

εσωτερικής αξιολόγησης, ο πρώτος το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 

και ο δεύτερος το εαρινό εξάμηνο του ίδιου έτους. Οι αξιολογήσεις διενεργήθηκαν από την 

10η έως και την 12η εβδομάδα του κάθε εξαμήνου και περιελάμβαναν την συμπλήρωση 

Ερωτηματολόγιου Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας από τους σπουδαστές και την 

συμπλήρωση από τους διδάσκοντες των Ατομικών Απογραφικών Δελτίων και των 

Απογραφικών Δελτίων Εξαμηνιαίου Μαθήματος.  

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην εσωτερική έκθεση αξιολόγησης βασίστηκαν:  

• Στα Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας των σπουδαστών. 

• Στα Ατομικά Απογραφικά Δελτία των διδασκόντων. 

• Στα Απογραφικά Δελτία Εξαμηνιαίου Μαθήματος των διδασκόντων. 

• Σε επιπλέον στοιχεία που ζήτησε η ΟΜΕΑ από τα μέλη Ε.Π. και Ε.Τ.Π. του Τμήματος. 

• Σε στοιχεία που παρείχε η Γραμματεία του Τμήματος. 
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 Πώς και σε ποιά έκταση συζητήθηκε η έκθεση στο εσωτερικό του Τμήματος; 

 Η εσωτερική έκθεση αξιολόγησης διαβιβάστηκε στα μόνιμα μέλη Ε.Π. του Τμήματος 

ώστε να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν παρατηρήσεις. Ακολούθησαν διαδοχικές 

συναντήσεις μέχρι να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο.  

 

1.2. Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη 

διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. 

Θετικά στοιχεία θεωρούνται τα ακόλουθα: 

Η διαδικασία έγινε αποδεκτή από την πλειοψηφία των σπουδαστών και των εκπαιδευτικών, 

που συνεργάστηκαν άψογα με τη ΟΜΕΑ. Ο όγκος των ερωτηματολογίων ήταν μεγάλος, 

ωστόσο η επεξεργασία τους, με αυτοματοποιημένη διαδικασία, έγινε εφικτή με τη βοήθεια της 

ΜΟΔΙΠ.     

Αρνητικά στοιχεία θεωρούνται τα ακόλουθα: 

Σε ορισμένα θεωρητικά μαθήματα δεν έγινε αξιολόγηση λόγω της μικρής προσέλευσης των 

σπουδαστών στο μάθημα. 

 

1.3. Προτάσεις του Τμήματος για τη βελτίωση της διαδικασίας. 

Προτείνεται η διανομή των ερωτηματολογίων αξιολόγησης στους σπουδαστές να  γίνεται 

κεντρικά από την ΜΟΔΙΠ για κεντρικό έλεγχο και ομοιομορφία της διαδικασίας. 
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2. Παρουσίαση του Τμήματος 

2.1. Γεωγραφική θέση του Τμήματος (π.χ. στην πρωτεύουσα, σε μεγάλη πόλη, σε μικρή 

πόλη, συγκεντρωμένο, κατανεμημένο σε μια πόλη κ.λπ.).  

Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας εδρεύει στην περιοχή 

Αντικάλαμος της Καλαμάτας του Νομού Μεσσηνίας. Απέχει περίπου 6 χιλιόμετρα από το 

κέντρο της πόλης. Στεγάζεται στα κτήρια του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας. Όλες οι διδακτικές, 

ερευνητικές και διοικητικές υπηρεσίες του είναι συγκεντρωμένες σε ένα κτήριο. 

2.2. Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος. 

Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ανήκει στην Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. 

Καλαμάτας. Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων προέρχεται από τη μετονομασία του Τμήματος 

Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων με βάση το προεδρικό διάταγμα 9/28-1-2009 (ΦΕΚ 21/9-

2-2009). Ταυτόχρονα με την μετονομασία έγινε αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών 

ώστε να καλύπτει όλους τους σύγχρονους τομείς της τεχνολογίας τροφίμων, που δεν 

καλύπτονταν από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων.  

 Στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά 

την τελευταία πενταετία (ποσοτικά στοιχεία).  Σχολιάστε. 

Το προσωπικό του Τμήματος την τελευταία πενταετία είναι το ακόλουθο: 

 

Εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Π.):  

 Στο Τμήμα υπηρετούν επτά (7) μόνιμα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.)  που 

καλύπτουν διάφορα γνωστικά αντικείμενα (πίνακας 1). 
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Πίνακας 1. Μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων 

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο-Ειδικότητα 

Αγριοπούλου Σοφία Καθηγήτρια Εφαρμογών 
Μετασυλλεκτική Φυσιολογία-Συντήρηση 

Φυτικών Προϊόντων 

Βαρζάκας Θεόδωρος Επίκουρος Καθηγητής Επεπξεργασία Φυτικών Προϊόντων 

Ζακυνθινός Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Δενδροκομία - Λαχανοκομία 

Καπόλος Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής 
Χημεία και Βιοχημεία Γεωργικών 

Προϊόντων 

Λούμου Αγγελική Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Γεωργική Οικονομία και Αγροτική 

Πολιτική 

Παπαδέλλη Μαρίνα Επίκουρος Καθηγήτρια 
Μικροβιολογία Προϊόντων και 

Παραπροϊόντων Βιομηχανιών Τροφίμων 

Σπηλιόπουλος Ιωακείμ Καθηγητής Εφαρμογών Οργανική Χημεία 

 

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ένα (1) μέλος Ε.Π. βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια. 

Εκκρεμεί επίσης ο διορισμός ενός μέλους Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών με ειδικότητα 

«Ποιοτικός Έλεγχος και Τυποποίηση Γεωργικών Προϊόντων».  

 Τα γνωστικά αντικείμενα που δεν καλύπτονται από το μόνιμο Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό του Τμήματος καλύπτονται από μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό άλλων 

τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας καθώς και από Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς 

Συνεργάτες που προσλαμβάνονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Οι Επιστημονικοί 

συνεργάτες με πλήρη προσόντα αντιστοιχούν στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, ενώ 

εκείνοι με ελλιπή προσόντα είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Οι Εργαστηριακοί 

συνεργάτες με πλήρη προσόντα αντιστοιχούν στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών, ενώ 

εκείνοι με ελλιπή προσόντα είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Γράφημα 1). Κατά το χειμερινό εξάμηνο 2011-

2012 στο Τμήμα δίδαξαν 20 Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί συνεργάτες, ενώ στο εαρινό 

εξάμηνο 16  Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί συνεργάτες Η αναλογία Επιστημονικών και 

Εργαστηριακών συνεργατών προς μόνιμο Ε.Π. για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 

έτους 2011-2012 ήταν 20/7 δηλαδή αναλογία 74% συνεργάτες προς 26% μόνιμα μέλη Ε.Π. 

ενώ για το εαρινό εξάμηνο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους η αναλογία είναι 16/7 δηλαδή 70% 

συνεργάτες προς 30% μόνιμα μέλη Ε.Π. 
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45%

5%

Συνεργάτες με Διδακτορικό Δίπλωμα

Συνεργάτες με Μ.Δ.Ε.

Συνεργάτες με πτυχίο Α.Ε.Ι.

 

56%
38%

6%

Συνεργάτες με Διδακτορικό Δίπλωμα

Συνεργάτες με Μ.Δ.Ε.

Συνεργάτες με πτυχίο Α.Ε.Ι.

 
Γράφημα 1. Ποσοστό συνεργατών που διαθέτουν Διδακτορικό Δίπλωμα, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και Πτυχίο Α.Ε.Ι. (αριστερά χειμερινό εξάμηνο 2011-12, δεξιά εαρινό εξάμηνο 

2011-12) 

 

 Επίσης το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 στο Τμήμα διδάξαν 5 μόνιμοι καθηγητές Ε.Π. (3 

στο χειμερινό και 2 στο εαρινό εξάμηνο) από άλλα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας (πίνακας 2). 

 

Πίνακας 2. Καθηγητές από άλλα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας που διδάξαν στο Τμήμα το 

ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Τμήμα προέλευσης Γνωστικό Αντικείμενο-
Ειδικότητα 

Μανωλοπούλου 
Ελένη Καθηγήτρια Φυτικής Παραγωγής  

Τυποποίηση Αγροτικών 
Προϊόντων- Γεωργικές 
Βιομηχανίες, Γεωργική  
Χημεία και συναφών 
αντικειμένων 

Γιακουμάκος 
Στέφανος 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 

Στατιστική και Ποσοτικές 
Μέθοδοι στις Κοινωνικές 
Επιστήμες  

Βογοπούλου Αρετή Καθηγήτρια 
Εφαρμογών 

Κέντρο Ξένων 
Γλωσσών Αγγλική Γλώσσα 

 

• Γραμματεία του Τμήματος 

 Η Γραμματεία ασκεί τη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος, τηρεί το 

πρωτόκολλο και το αρχείο του Τμήματος, τα μητρώα των σπουδαστών και των πτυχιούχων,  

χορηγεί τα απαραίτητα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις σπουδών, διεκπεραιώνει την 

αλληλογραφία του Τμήματος και όλα τα υπηρεσιακά θέματα που αφορούν το προσωπικό που 

ανήκει στο Τμήμα. Γραμματέας του Τμήματος είναι η κα. Μπούνα Νίκη και είναι το μοναδικό 

μέλος του προσωπικού της Γραμματείας του Τμήματος. 
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• Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Τ.Π.) 

 Το Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό μεριμνά για την προετοιμασία, συντήρηση και καλή 

λειτουργία των εργαστηρίων, επικουρεί το Επιστημονικό Προσωπικό στη διδασκαλία των 

εργαστηριακών μαθημάτων και γενικά στο διδακτικό και ερευνητικό έργο του Τμήματος. Στο 

Τμήμα υπηρετούσαν δύο μέλη Ε.Τ.Π. μέχρι το  ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 και από το 

ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 υπηρετούν τρία μέλη Ε.Τ.Π. (Πίνακας 3).  

 

Πίνακας 3. Μέλη Ε.Τ.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων 

Εργαστήρια που επικουρεί το ακαδημαϊκό έτος 

2011-2012 Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα 

Χειμερινό εξάμηνο εαρινό εξάμηνο  

Oικονομόπουλος 

Ιωάννης Msc. 
Πληροφορική 

1. Πληροφορικής  

2. Στατιστικής 

Πληροφορικής  

 

Σταματελοπούλου 

Ευγενία 

Γενικής και 

Ανόργανης Χημείας, 

Οργανικής Χημείας, 

Χημεία Βιοχημεία, 

Οινολογία- 

Χυμοποίηση 

1.Ανόργανη Χημεία 

2. Χημεία-Βιοχημεία 

3.Φυσικοχημεία 

4.Ενόργανη Ανάλυση 

5.Χημεία Τροφίμων 

1. Οργανική Χημεία 

2. Αναλυτική Χημεία 

3. Χημεία Τροφίμων 

4. Ενόργανη Χημική 

Ανάλυση 

Τσαγκάρη Σταυρούλα 

Συσκευασία, 

Τυποποίηση, 

Επεξεργασία 

Ελαιόκαρπου, 

Μετασυλλεκτική 

Φυσιολογία 

1. Συσκευασία-

Τυποποίηση 

2. Βιολογία 

3. Μηχανική Τροφίμων 

4. Επεξεργασία 

Τροφίμων Ι 

1. Επεξεργασία 

Τροφίμων 

2. Τεχνολογία και 

ποιότητα φρούτων και 

λαχανικών 

3. Μηχανική Τροφίμων 

 Αριθμός και κατανομή των σπουδαστών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί, 

μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία.  Σχολιάστε. 

Στο Τμήμα υπάρχουν μόνο προπτυχιακοί σπουδαστές. 

 

Α. Εισαγωγή στο Τμήμα 

Σπουδαστές του Τμήματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι όσοι εγγράφονται 

στο Τμήμα μετά από εισαγωγή μέσω: 

• πανελληνίων εισαγωγικών εξετάσεων 
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• μετεγγραφής  

• κατατακτηρίων εξετάσεων 

Δικαίωμα εγγραφής στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων μέσω πανελληνίων εξετάσεων 

έχουν όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον αντίστοιχο πίνακα επιτυχόντων του Υπουργείου 

Παιδείας. Οι εγγραφές γίνονται μέσα στα χρονικά όρια που καθορίζει το Υπουργείο Παιδείας 

και είναι τα ίδια για όλα τα Τ.Ε.Ι. Δικαίωμα εγγραφής μέσω μεταγραφής έχουν οι 

εγγεγραμμένοι σε ομοειδή Τμήματα άλλων Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με κριτήρια που ορίζει η κείμενη 

νομοθεσία. Δικαίωμα εγγραφής με κατάταξη έχουν οι πτυχιούχοι άλλων τριτοβάθμιων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος καθορίζεται ο τρόπος 

επιλογής των επιτυχόντων (με κατατακτήριες εξετάσεις, με κριτήριο τον βαθμό πτυχίου κ.ά.). 

Ο αριθμός των μαθημάτων που θα παρακολουθήσουν προκειμένου να καταστούν πτυχιούχοι 

του Τμήματος και το εξάμηνο εισαγωγής τους, ορίζεται από τη Γ.Σ. του Τμήματος, κατόπιν 

εισηγήσεως σχετικής επιτροπής που ορίζει η ίδια η Γ.Σ. Η εισήγηση της επιτροπής βασίζεται 

στη συνάφεια των μαθημάτων που έχουν παρακολουθήσει οι υποψήφιοι για τη λήψη του 1ου 

τίτλου σπουδών τους με αυτά του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας 

Τροφίμων.  

Ο αριθμός των σπουδαστών που εγγράφονται στο Τμήμα μέσω μεταγραφής και κατάταξης 

καθορίζεται από τη σχετική νομοθεσία και κυμαίνεται στο 10% των εισακτέων.  

Β. Σπουδαστική Ιδιότητα 

Οι σπουδαστές του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, 

διατηρούν τη σπουδαστική τους ιδιότητα μέχρι την απόκτηση του πτυχίου ή διαγράφονται με 

τη συμπλήρωση έξι ετών σπουδών. Οι σπουδαστές για να διατηρούν την σπουδαστικής τους 

ιδιότητα πρέπει να ανανεώνουν την εγγραφή τους κάθε εξάμηνο. Μη ανανέωση της εγγραφής 

δύο συνεχόμενα ή τρία μη συνεχόμενα εξάμηνα οδηγεί στην απώλεια της σπουδαστικής 

ιδιότητας και στη διαγράφη από τα μητρώα των σπουδαστών του Τμήματος, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται από τον κανονισμό λειτουργίας του Τ.Ε.Ι. και την ισχύουσα νομοθεσία. Η 

ανανέωση της εγγραφής και οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται από τους σπουδαστές 

ηλεκτρονικά σε ημερομηνίες που ορίζει το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. και γνωστοποιούνται στους 

σπουδαστές  μέσω ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων και στον ιστότοπο του Τμήματος.  

Μέχρι σήμερα πτυχία έχει δώσει μόνο το παλαιό πρόγραμμα σπουδών Τεχνολογίας 

Γεωργικών Προϊόντων (ΤΕ.ΓΕ.Π.), ενώ το πρόγραμμα Τεχνολογίας Τροφίμων (ΤΕ.ΤΡΟ.) 

λειτουργεί μόνο για τρία ακαδημαϊκά έτη και δεν έχει απονείμει ακόμα πτυχία.   



 10 

Από τον Πίνακα 4 προκύπτει ότι, με εξαίρεση το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, στα 

υπόλοιπα δύο ακαδημαϊκά οι επιτυχόντες μέσω πανελληνίων εισαγωγικών εξετάσεων 

εγράφησαν μαζικά στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων και επιπλέον εκδηλώθηκε 

αξιοσημείωτο ενδιαφέρον από πτυχιούχους άλλων Α.Ε.Ι. για εγγραφή στο Τμήμα μέσω 

κατάταξης. Ο μειωμένος αριθμός εγγραφέντων το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 οφείλεται 

κυρίως στην βάση εισαγωγής του «10», μέτρο το οποίο έπληξε σοβαρά όλα τα περιφερειακά 

Τμήματα των ΤΕΙ και Πανεπιστημίων της χώρας, λόγω του ότι εφαρμόστηκε μεμονομένα 

χωρίς επιπλέον υποστηρικτικά μέτρα. Επίσης αυτός ο μειωμένος αριθμός εγγραφέντων το 

ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 αποδίδεται και στο ότι ήταν το πρώτο έτος λειτουργίας του 

Τμήματος. Επίσης παρατηρείται αρκετά μεγάλη εκροή σπουδαστών από το Τμήμα προς 

ομοειδή Τμήματα μεγάλων αστικών κέντρων. Παρόλα αυτά ο συνολικός αριθμός  

εγγεγραμμένων σπουδαστών σε όλα τα εξάμηνα για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ήταν 337 

που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 337/3 ≈ 111 σπουδαστές ανά έτος σπουδών. 

 

Πίνακας 4. Αριθμός εισαχθέντων, εγγραφέντων και διαγραφέντων από το Τμήμα Τεχνολογίας 

Τροφίμων ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Ακαδημαϊκό έτος 
 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Εισακτέοι 270 270 160 

Εγγραφέντες μέσω 

πανελληνίων 

εισαγωγικών εξετάσεων 

78 261 140 

Εγγραφέντες μέσω 

κατάταξης 
0 23 12 

Εγγραφέντες μέσω 

μετεγγραφής 
0 1 0 

Διαγραφέντες 35 19 28 

Διαγραφέντες λόγω 

μετεγγραφής προς άλλα 

Τ.Ε.Ι. 

5 91 0 
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2.3. Σκοπός και στόχοι του Τμήματος. 

 Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής του; 

Αποστολή του Τμήματος είναι η δημιουργία νέων στελεχών, κατάλληλα εκπαιδευμένων 

στα σύγχρονα αντικείμενα της Τεχνολογίας Τροφίμων, προκειμένου να στελεχώσουν 

διοικητικούς, ερευνητικούς και παραγωγικούς φορείς που ασχολούνται με τον ποιοτικό και 

οργανοληπτικό  έλεγχο τροφίμων, την ασφάλεια και τις μεθόδους διασφάλισης ποιότητας των 

τροφίμων, την επεξεργασία, συσκευασία και συντήρηση τροφίμων, την εμπορία τροφίμων, ή 

διενεργούν ερευνητικά προγράμματα, τεχνικές μελέτες κ.α. 

 Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων 

καθορίζονται από το Προεδρικό Διάταγμα 78 ΦΕΚ 36/τεύχος Α΄/7-2-1992. Σύμφωνα με αυτό 

οι απόφοιτοι του Τμήματος µε βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις 

τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναµα είτε σε συνεργασία µε άλλους επιστήμονες µε την μελέτη, 

έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Επιστήμης 

Τροφίμων όπως τη συντήρηση, επεξεργασία και ποιοτικό ελέγχου των τροφίμων, αλλά και την 

αξιοποίησης των υποπροϊόντων τους. Επίσης συμμετέχουν στο βιολογικό καθαρισµό των 

αποβλήτων των βιομηχανικών τροφίμων. 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν δικαίωμα: 

• να εργαστούν ως στελέχη στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, ή ως 

αυτοαπασχολούµενοι ως εξής: 

1. Στις βιοτεχνίες και βιοµηχανίες µε την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο των 

τροφίµων καθώς και στις υπηρεσίες ελέγχου και διακίνησης των τροφίµων. 

2. Στην εµπορία και διακίνηση εξοπλισµού βιοµηχανιών και βιοτεχνιών τροφίµων 

και πρόσθετων υλών. 

3. Στην ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης και ελέγχου τροφίμων, 

σύμφωνα µε τις προϋποθέσεις που χορηγούν τις σχετικές άδειες τα αρµόδια 

Υπουργεία που έχουν την ευθύνη ελέγχου των εργαστηρίων αυτών. 

4. Στην εκπόνηση μελετών οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας για την ίδρυση ή την 

επέκταση βιομηχανιών τροφίµων. 

5. Στην εκπόνηση μελετών και στην επίβλεψη έργων για την κατασκευή ή 

επέκταση βιοµηχανιών τροφίµων. 

6. Στην άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας σε επαγγελµατικά αντικείµενα που 

θα προκύπτουν από την εξέλιξη της Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων. 
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7. Στην άσκηση καθηκόντων εµπειρογνώµονα σε αγορανοµικά δικαστήρια ή άλλα 

δικαστήρια και σε υπηρεσίες ελέγχου τροφίµων για την πιστοποίηση της 

ποιότητας και καταλληλότητας των τροφίµων. 

• να εξελίσσονται σε όλο το φάσµα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας σε 

βιοµηχανίες και βιοτεχνίες τροφίµων και υπηρεσίες τροφίµων. 

• να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών στις επιχειρήσεις που προβλέπονται 

από τη νοµοθεσία που ισχύει κάθε φορά για την λειτουργία των επιχειρήσεων 

αυτών. 

• να ασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα κάθε φορά με την 

ισχύουσα νομοθεσία 

• να ασχολούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους. 

 

 Πώς αντιλαμβάνεται σήμερα η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος τους στόχους και 

τους σκοπούς του Τμήματος; 

Η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος μετέχει ενεργά στη διαμόρφωση και υλοποίηση 

των σκοπών και στόχων του Τμήματος, στα πλαίσια των αντικειμενικών δυνατοτήτων που 

διαθέτει σε έμψυχο υλικό και υποδομές. 

 Υπάρχει απόκλιση των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τμήματος 

από εκείνους που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; 

Δεν υπάρχει καμία απόκλιση μεταξύ των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) 

στόχων του Τμήματος και εκείνων που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει. 

 Επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; Αν όχι, 

ποιοι παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή; 

Οι στόχοι που το Τμήμα επιδιώκει επιτυγχάνονται σε ικανοποιητικό βαθμό. Η εκπαίδευση 

τεχνολόγων τροφίμων άρτια εκπαιδευμένων ώστε να στελεχώσουν διοικητικούς, ερευνητικούς 

και παραγωγικούς φορείς που σχετίζονται με διάφορους τομείς της Τεχνολογίας Τροφίμων 

επιτυγχάνεται μέσα από ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών.  
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Ανασταλτικοί παράγοντες στην πλήρη επίτευξη των στόχων του Τμήματος θεωρούνται: 

• Ο μικρός αριθμός μόνιμου Ε.Π. 

Στο Τμήμα υπηρετούν 7 μόνιμα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.). Ο αριθμός είναι 

πολύ μικρός ώστε να καλύψει τις διδακτικές ερευνητικές και διοικητικές ανάγκες του 

Τμήματος. Αποτέλεσμα είναι ο αυξημένος φόρτος εργασίας των μελών Ε.Π. και η δυσχέρεια 

στην εκπαιδευτική και διοικητική διαδικασία. Για τη διδασκαλία όσων μαθημάτων δεν 

καλύπτονται από τα μόνιμα μέλη Ε.Π. προσλαμβάνονται Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί 

Συνεργάτες. Αν και οι Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες έχουν υψηλή 

επιστημονική κατάρτιση, λόγω του πρόσκαιρου χαρακτήρα της θέσεώς τους, της παράλληλης 

απασχόλησής τους σε άλλες εργασίες, αλλά και της περιορισμένης συμμετοχής τους στην 

ακαδημαϊκή ζωή δεν μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως τα μόνιμα μέλη Ε.Π. Η ετήσια 

αλλαγή τους οδηγεί σε ανομοιομορφίες της διδακτικής διαδικασίας από χρόνο σε χρόνο ακόμα 

και για το ίδιο μάθημα. Η αναλογία σπουδαστών - μόνιμου Επιστημονικού Προσωπικού 

(Ε.Π.) είναι 337/7 = 48 σπουδαστές/μέλος μόνιμου Ε.Π. Αυτή αναλογία προβλέπεται ότι θα 

αυξηθεί περαιτέρω καθώς αφενός μεν ο αριθμός των σπουδαστών θα είναι μεγαλύτερος (αφού 

προς το παρόν υπάρχουν σπουδαστές μόνο στα τρία πρώτα έτη σπουδών), αφετέρου δε, ένα 

μέλος μόνιμου Ε.Π. συνταξιοδοτείται. 

 

• Ο μικρός αριθμός Ε.Τ.Π. 

Ο αριθμός των μελών Ε.Τ.Π. είναι πολύ μικρός σε σύγκριση με τον αριθμό των 

εργαστηρίων που λειτουργούν στο Τμήμα με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να καλύψουν 

πλήρως όλα τα εργαστήρια. Έτσι πολλά εργαστήρια λειτουργούν χωρίς ή με ελλιπή 

υποστήριξη από Ε.Τ.Π. Η αναλογία σπουδαστών - Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) 

είναι 337/3 = 112 σπουδαστές/μέλος Ε.Τ.Π. Αυτή αναλογία προβλέπεται ότι θα αυξηθεί 

περαιτέρω καθώς ο αριθμός των σπουδαστών θα είναι μεγαλύτερος (αφού προς το παρόν 

υπάρχουν σπουδαστές μόνο στα τρία πρώτα έτη σπουδών). 

 

• Η ελλιπής στελέχωση της Γραμματείας 

Η γραμματεία του Τμήματος αποτελείται από ένα μόνο άτομο που έχει την ευθύνη της 

γραμματειακής υποστήριξης όλων των μελών Ε.Π., Επιστημονικών και Εργαστηριακών 

συνεργατών και των σπουδαστών. Αποτέλεσμα είναι οι δυσχέρειες στη γραμματειακή 

υποστήριξη του Τμήματος. Η αναλογία σπουδαστών - προσωπικού γραμματείας είναι 337 

σπουδαστές/υπάλληλο της γραμματείας του Τμήματος. Αυτή αναλογία προβλέπεται ότι θα 
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αυξηθεί περαιτέρω καθώς ο αριθμός των σπουδαστών θα είναι μεγαλύτερος (αφού προς το 

παρόν υπάρχουν σπουδαστές μόνο στα τρία πρώτα έτη σπουδών). 

 

• Οι ελλείψεις σε εργαστηριακές εγκαταστάσεις 

Υπάρχει έλλειψη εργαστηριακών εγκαταστάσεων για αρκετά μαθήματα γεγονός που δεν 

επιτρέπει την απρόσκοπτη διδασκαλία τους. Καθώς το Τμήμα είναι σχετικά νέο υπάρχουν 

εργαστήρια που θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά και απαιτούν τον απαραίτητο εξοπλισμό.  

Επιπλέον δεν υπάρχουν ερευνητικά εργαστήρια τα οποία είναι απαραίτητα για την προαγωγή 

της έρευνας στο Τμήμα. Για ερευνητικούς σκοπούς χρησιμοποιούνται τα σπουδαστικά 

εργαστήρια τα οποία όμως είναι σπάνια διαθέσιμα. 

• Η έλλειψη δυνατότητας διοργάνωσης αυτοδύναμων μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών. 

Το Τμήμα σύμφωνα με τη νομοθεσία δεν έχει τη δυνατότητα διοργάνωσης μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων σπουδών. Αυτό έχει ως συνέπεια οι σπουδαστές να μην δείχνουν ενδιαφέρον 

για συμμετοχή στην ερευνητική δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στο Τμήμα.  Μετά την 

εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος, θα δοθεί η δυνατότητα, βάσει της ισχύουσας 

νομοθεσίας, για τη δημιουργία αυτοδύναμου ΜΠΣ. 

 Θεωρείτε ότι συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ 

ίδρυσης) στόχων του Τμήματος; 

Δεν συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) 

στόχων του Τμήματος καθώς καλύπτει της απαιτήσεις ενός σύγχρονου Τμήματος Τεχνολογίας 

Τροφίμων. 

2.4. Διοίκηση του Τμήματος. 

 Ποιες επιτροπές είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν στο Τμήμα; 

Στο Τμήμα λειτουργούν οι ακόλουθες θεσμοθετημένες επιτροπές:  

• Πρακτικής Άσκησης 

• Κατατακτηρίων εξετάσεων 

• ΟΜΕΑ 

• Αξιολόγησης αιτήσεων για την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών 

Συνεργατών 
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 Ποιοι εσωτερικοί κανονισμοί (π.χ. εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών) υπάρχουν στο Τμήμα; 

Το Τμήμα δεν έχει δικούς του εσωτερικούς κανονισμούς. Λειτουργεί με βάση τον 

εσωτερικό κανονισμό του Τ.Ε.Ι.Καλαμάτας (26415/Ε5, ΦΕΚ 373 -28/3/06).   

 Είναι διαρθρωμένο το Τμήμα σε Τομείς; Σε ποιους; Ανταποκρίνεται η διάρθρωση αυτή 

στη σημερινή αντίληψη του Τμήματος για την αποστολή του; 

Το Τμήμα λόγω του μικρού αριθμού μονίμων μελών Ε.Π. δεν μπορεί να διαρθρωθεί σε 

τομείς. 
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3. Προγράμματα Σπουδών 

Α. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 

3.1. Πώς κρίνετε το βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

στους στόχους του Τμήματος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας; 

 Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικά 

εφαρμόζονται; 

Το πρόγραμμα σπουδών αναμορφώθηκε ταυτόχρονα με τη δημιουργία του Τμήματος 

Τεχνολογίας Τροφίμων, μέσω της μετονομασίας του προϋπάρχοντος Τμήματος Τεχνολογίας 

Γεωργικών Προϊόντων. Το πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις 

της Τεχνολογίας των Τροφίμων. Περιλαμβάνει τους τομείς τόσο του ποιοτικού ελέγχου, της 

διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, της παραγωγής, της επεξεργασίας, της 

συσκευασίας, της αποθήκευσης και της εμπορίας των τροφίμων όσο και της εκμετάλλευσης 

και της αξιοποίησης των αποβλήτων των βιομηχανιών τροφίμων μέσω της της 

περιβαλλοντικής διαχείρισής τους. Έτσι καλύπτει τα σύγχρονα ερευνητικά και τεχνολογικά 

θέματα της Τεχνολογίας των Τροφίμων. Μέσω της Πρακτικής Άσκησης υπάρχει άμεση 

διασύνδεση των σπουδών με την παραγωγική διαδικασία, δίνοντας τη δυνατότητα στους 

σπουδαστές να έρθουν σε άμεση επαφή με τον χώρο των τροφίμων. Η εκπόνηση Πτυχιακής 

Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του σπουδαστή του Τμήματος σε ένα επίκαιρο θέμα 

τεχνολογικής ή εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την 

ειδικότητα των σπουδών.  

 Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών; 

Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζονται; 

Επικαιροποίηση του περιεχομένου των μαθημάτων δεν έχει γίνει ακόμα, καθώς 

διαρθρώθηκε πριν 3 χρόνια ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος. Θεωρείται 

ότι αξιολόγηση, αναθεώρηση και επικαιροποίηση θα πρέπει να γίνει μετά την πλήρη 

λειτουργία του προγράμματος σπουδών, ώστε να υπάρχει συνολική εικόνα για τη λειτουργία 

του προγράμματος, την ανταπόκριση των σπουδαστών, την επίτευξη των μαθησιακών στόχων 

και τις επιστημονικές εξελίξεις στο χώρο. 

 Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών; 

Το πρόγραμμα σπουδών είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του Τμήματος: 
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 Υπάρχει αποτελεσματική διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής εξέλιξης των 

αποφοίτων; Πώς χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματά της; 

Επειδή το Τμήμα προς το παρόν έχει λειτουργήσει μόνο για τρία ακαδημαϊκά έτη, μέχρι το 

ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 δεν έχει ακόμη αποφοιτήσει κανένας σπουδαστής.  

3.2. Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράμματος 

Προπτυχιακών Σπουδών; 

Η διάρκεια σπουδών του Τμήματος είναι 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των 7 

πρώτων εξαμήνων οι σπουδαστές διδάσκονται θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, καθώς 

και ασκήσεις πράξεις. Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει 46 μαθήματα από τα οποία ο 

σπουδαστής πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς τα 40 για την λήψη του πτυχίου. Ο αριθμός 

των μαθημάτων που διδάσκονται ανά εξάμηνο είναι 5-6 και αντιστοιχούν σε 24-27 ώρες 

διδασκαλίας ανά εβδομάδα. Επικουρικά πραγματοποιούνται επισκέψεις σε βιομηχανίες 

τροφίμων.  Όλα τα μαθήματα διδάσκονται στην Ελληνική γλώσσα.  Το τελευταίο εξάμηνο οι 

σπουδαστές πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση. Επίσης οι σπουδαστές, μετά το 5ο εξάμηνο 

σπουδών τους, εκπονούν την Πτυχιακή τους Εργασία.  

 Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο σύνολο 

των μαθημάτων; 

Τα μαθήματα με βάση το επιστημονικό τους περιεχόμενο διακρίνονται σε:  

Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) που αποβλέπουν στη δημιουργία του κατάλληλου 

υπόβαθρου για να μπορέσει ο σπουδαστής να κατανοήσει και να εμπεδώσει τα μαθήματα 

Ειδικής Υποδομής καθώς και τα μαθήματα Ειδικότητας. 

Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) αποβλέπουν στο να προετοιμάσουν το σπουδαστή 

να κατανοήσει τα μαθήματα ειδικότητας. 

Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) αποβλέπουν στο να αποκτήσει ο σπουδαστής 

εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν το αντικείμενο της Τεχνολογίας Τροφίμων. 

Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας ή Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ) 

στοχεύουν στο να αποκτήσει ο σπουδαστής διοικητικές και οικονομικές γνώσεις που θα τον 

βοηθήσουν στην επαγγελματική του σταδιοδρομία 

Η αναλογία μαθημάτων ΜΓΥ, ΜΕΥ, ΜΕ και ΔΟΝΑ στο πρόγραμμα σπουδών φαινεται στο 

Γράφημα 2. 
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Γράφημα 2. Αναλογία μαθημάτων ΜΓΥ, ΜΕΥ, ΜΕ και ΔΟΝΑ στο πρόγραμμα σπουδών 

 

Τα μαθήματα ΜΓΥ, τα ΜΕΥ και τα ΔΟΝΑ κατατάσσονται στα Υποχρεωτικά (Υ) 

μαθήματα, ενώ τα ΜΕ ανήκουν στα Υποχρεωτικά (Υ) και στα κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά 

(ΕΥ). 

 Πόσα μαθήματα ελεύθερης επιλογής προσφέρονται ;   

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει 8 κατ΄ επιλογή μαθήματα από τα οποία οι σπουδαστές 

καλούνται να επιλέξουν τα 2.  

 Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων / μαθημάτων υποχρεωτικής 

επιλογής / μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των μαθημάτων; 

Η αναλογία παρουσιάζεται στο Γράφημα 3 

 
Γράφημα 3. Αναλογία υποχρεωτικών-κατ΄επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων 

 

 Πώς κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, 

άλλων δραστηριοτήτων;  
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Ο χρόνος διδασκαλίας των μαθημάτων είναι 13 εβδομάδες ανά εξάμηνο. Η αναλογία των 

θεωρητικών και εργαστηριακών ωρών διδασκαλίας ανά εξάμηνο φαίνονται στο Γράφημα 4.  

Συνολικά η αναλογία θεωρητικών-εργαστηριακών ωρών είναι 65%-35%. 
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Γράφημα 4. Ώρες διδασκαλίας θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων 

 

 Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; Παρατηρείται 

επικάλυψη ύλης μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η 

έκταση της ύλης των μαθημάτων; Υπάρχει διαδικασία επανεκτίμησης, αναπροσαρμογής 

και επικαιροποίησης της ύλης των μαθημάτων; 

Το περιεχόμενο κάθε μαθήματος και η ύλη του συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική 

Συνέλευση του Τμήματος. Λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην επικαλύπτεται η ύλη των 

μαθημάτων. Περιορισμένες αλληλεπικαλύψεις της ύλης των μαθημάτων είναι αποδεκτές μόνο 

στο βαθμό που εξυπηρετούν τις μαθησιακές ανάγκες του μαθήματος και την ανάκληση 

προηγούμενων γνώσεων. Η ύλη των μαθημάτων εκτείνεται σε βαθμό που να καλύπτει τους 

μαθησιακούς στόχους του μαθήματος και ταυτόχρονα να ολοκληρώνεται στη διάρκεια ενός 

ακαδημαϊκού εξαμήνου (13 εβδομάδες). Επειδή δεν είναι σε πλήρη ανάπτυξη το νέο 

πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, πιστεύεται ότι επανεκτίμηση και επικαιροποίηση της 
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ύλης των μαθημάτων θα πρέπει να γίνει μετά την πλήρη λειτουργία του προγράμματος 

σπουδών και τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων, ώστε να υπάρχει συνολική εικόνα για τη 

λειτουργία του προγράμματος, την ανταπόκριση των σπουδαστών και την επίτευξη των 

μαθησιακών στόχων. 

 Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο λειτουργικό είναι; Ποιό 

είναι το ποσοστό των μαθημάτων που εντάσσονται στο σύστημα; 

Δεν εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων. 

 Πόσα μαθήματα προσφέρονται από άλλα και πόσα σε άλλα προγράμματα σπουδών; Ποιά 

είναι αυτά; 

Στο Τμήμα δεν προσφέρεται κάποιο μάθημα από άλλο Τμήμα του Τ.Ε.Ι. και δεν προσφέρει 

μάθημα σε άλλο πρόγραμμα σπουδών. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα δύο μαθήματα 

Αγγλικών (Αγγλικά και Αγγλική Ορολογία ) που διδάσκονται από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών 

του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας. 

 Ποιες ξένες γλώσσες διδάσκονται στο Τμήμα; Είναι υποχρεωτικά τα σχετικά μαθήματα; 

Στο Τμήμα διδάσκονται Αγγλικά και Αγγλική Ορολογία. Και τα δύο μαθήματα είναι 

υποχρεωτικά και διδάσκονται στο 2ο και 3ο εξάμηνο, αντίστοιχα. 

 

3.3. Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; 

 Εφαρμόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης 

των σπουδαστών; Ποιοι συγκεκριμένα; 

Οι μέθοδοι αξιολόγησης των σπουδαστών ποικίλουν και μπορεί να είναι, σύμφωνα με τις 

απαντήσεις που δόθηκαν από τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού: γραπτές εξετάσεις, 

ανάθεση εργασιών, πρόοδοι (ενδιάμεση εξέταση) κ.ά. Με βάση τη διδακτική αυτοδυναμία ο 

κάθε διδάσκων κρίνει την προσφορότερη μέθοδο αξιολόγησης των σπουδαστών. Τα μέλη του 

εκπαιδευτικού προσωπικού για την αξιολόγηση των σπουδαστών στο εργαστηριακό μέρος 

κάθε μαθήματος χρησιμοποιούν περισσότερες της μιας μεθόδους αξιολόγησης. Για την 

αξιολόγηση στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος εφαρμόζονται σχεδόν αποκλειστικά οι 

γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Οι υπόλοιποι τρόποι αξιολόγησης εφαρμόζονται 

κατά κύριο λόγο για την αξιολόγηση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος. Στο 

Γράφημα 5 παρουσιάζονται οι τρόποι αξιολόγησης που επιλέγουν οι διδάσκοντες. 
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Γράφημα 5. Ποσοστό % μεθόδων αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται. (αναφέρεται στο εδάφιο ΙΙ.5.1 

του απογραφικού δελτίου εξαμηνιαίου μαθήματος). Σημείωση: Υπάρχει δυνατότητα πολλαπλής 

απάντησης 

 

 Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των σπουδαστών; 

Για να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των σπουδαστών οι 

σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να δουν το γραπτό τους και να συζητήσουν με το 

διδάσκοντα τη βαθμολογία τους. Επίσης σπουδαστής που θα αποτύχει περισσότερες από 3 

φορές σε ένα μάθημα έχει δικαίωμα να εξεταστεί από τριμελή επιτροπή καθηγητών. 

 Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια είναι αυτή; 

 Η αξιολόγηση του εξεταστικού συστήματος γίνεται ουσιαστικά από τους σπουδαστές 

μέσω των ερωτηματολογίων κατά την διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος. 

 Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της πτυχιακής/ διπλωματικής 

εργασίας; 

Διαδικασία ανάθεσης της Πτυχιακής Εργασίας (Π.Ε.) 

Η Π.Ε. ανατίθεται σε κάθε σπουδαστή από μόνιμο Ε.Π. ή Επιστημονικό/Εργαστηριακό 

Συνεργάτη του Τμήματος, ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον σπουδαστή. Κατόπιν, 

και μετά από σχετική αίτηση του σπουδαστή, το θέμα της Π.Ε. έρχεται προς έγκριση στη Γ.Σ. 
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του Τμήματος. Η Γ.Σ. αφού διαπιστώσει ότι το θέμα της Π.Ε. πληροί ορισμένα κριτήρια 

ποιότητας, (τα οποία αναφέρονται στην επόμενη ερώτηση), το εγκρίνει και ορίζει τριμελή 

εξεταστική επιτροπή, στην οποία συμμετέχει ο επιβλέπων καθηγητής και δύο ακόμα 

καθηγητές του Τμήματος, μόνιμο Ε.Π. ή Επιστημονικός/Εργαστηριακός Συνεργάτης,  ενώπιον 

της οποίας ο σπουδαστής θα παρουσιάσει την Π.Ε. του και θα βαθμολογηθεί. Η διαδικασία 

αυτή εξασφαλίζει διαφάνεια στη διαδικασία ανάθεσης της Π.Ε. 

 

Αξιολόγηση της Π.Ε. 

Αφού ολοκληρωθεί η Π.Ε. παρουσιάζεται ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, σε 

προκαθορισμένη ημερομηνία και σε δημόσια συνεδρία ώστε να εξασφαλίζεται διαφάνεια στην 

αξιολόγηση. Η βαθμολόγηση γίνεται ύστερα από σύσκεψη της τριμελούς εξεταστικής 

επιτροπής. Αντίγραφο της Π.Ε. και σε ηλεκτρονική μορφή, κατατίθεται στην βιβλιοθήκη του 

Τ.Ε.Ι. και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.  

 Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για την πτυχιακή/ διπλωματική 

εργασία; Ποιες; 

Η πτυχιακή εργασία (Π.Ε.) μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά το 5ο εξάμηνο και αντιστοιχεί 

σε 20 διδακτικές μονάδες. Μπορεί να είναι εργαστηριακή ή βιβλιογραφική. Η ανάθεση της 

Π.Ε. σε σπουδαστή γίνεται από μόνιμο καθηγητή του Τμήματος ή από 

Επιστημονικό/Εργαστηριακό Συνεργάτη (επιβλέπων καθηγητής). Η διάρκειά της Π.Ε., 

σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος, είναι τουλάχιστον 4 μηνών και δεν μπορεί να 

παρουσιαστεί πριν ο σπουδαστής ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση όλων των 

μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Τα κριτήρια ποιότητας που δέχεται το Τμήμα 

σχετικά με την Π.Ε. είναι α) δυνατότητα διεκπεραίωσης του θέματος β) συνάφεια με το 

αντικείμενο των σπουδών γ) πρωτοτυπία του θέματος δ) πληρότητα και σαφήνεια του θέματος 

ε) επιστημονικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον. Προκειμένου να εξασφαλίζονται οι 

προδιαγραφές ποιότητας κάθε Π.Ε. που ανατίθεται στους σπουδαστές του Τμήματος, 

απαιτείται έγκριση αυτής από την Γ.Σ. του Τμήματος. Επίσης η Π.Ε. εγκρίνεται και 

βαθμολογείται ύστερα από δημόσια παρουσίασή της ενώπιον τριμελούς εξεταστικής 

επιτροπής, η οποία ορίζεται από την Γ.Σ. του Τμήματος και στην οποία συμμετέχουν ο 

επιβλέπων καθηγητής και δύο ακόμα καθηγητές του Τμήματος που ανήκουν στο μόνιμο Ε.Π. 

ή είναι Επιστημονικοί/Εργαστηριακοί Συνεργάτες του Τμήματος.  Αντίγραφό της Π.Ε. 

κατατίθεται στην βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. 
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3.4. Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; 

  Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιό ποσοστό; 

Δεν συμμετέχουν σε μόνιμη βάση διδάσκοντες από το εξωτερικό. Όμως στο πλαίσιο του 

προγράμματος Erasmus επιστήμονες του εξωτερικού έχουν δώσει διαλέξεις στα πλαίσια 

προπτυχιακών μαθημάτων. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιήσει διαλέξεις στην Αγγλική 

γλώσσα δύο αλλοδαποί καθηγητές (το νούμερο αυτό αφορά το νέο Τμήμα ΤΕ.ΤΡΟ. που 

λειτουργεί μόλις 3 ακαδημαϊκά έτη. Στο Τμήμα ΤΕ.ΓΕ.Π. που προϋπήρχε και το οποίο 

μετεξελίχθηκε σε ΤΕ.ΤΡΟ. είχαν δώσει διαλέξεις περισσότεροι αλλοδαποί καθηγητές). 

 Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών σπουδαστών (απόλυτος αριθμός και ποσοστό); 

Στα πλαίσια προγράμματος ανταλλαγής σπουδαστών Erasmus αλλοδαποί σπουδαστές 

μπορούν να παρακολουθήσουν προπτυχιακά μαθήματα. Μέχρι σήμερα λόγω το μικρού χρόνου 

λειτουργίας του Τμήματος δεν υπάρχει συμμετοχή από αλλοδαπούς σπουδαστές. Ωστόσο στο 

πρόγραμμα σπουδών Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων είχε λάβει χώρα ανταλλαγή 

σπουδαστών μέσω του προγράμματος Erasmus, κάτι που αναμένεται να υπάρξει και στο νεό 

πρόγραμμα σπουδών Τεχνολογίας Τοφίμων. 

 Πόσα και ποια μαθήματα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα; 

Όλα τα μαθήματα διδάσκονται στην Ελληνική Γλώσσα. Μόνο μεμονωμένες διαλέξεις στα 

πλαίσια του προγράμματος Erasmus από αλλοδαπούς επιστήμονες γίνονται στην Αγγλική 

Γλώσσα. 

 Σε πόσα (και ποια) προγράμματα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ. ERASMUS, 

LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών συμμετέχει το 

Τμήμα; 

Το Τμήμα μέσω του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας συμμετέχει στο πρόγραμμα διεθνούς εκπαιδευτικής 

συνεργασίας ERASMUS. Το Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS μέσω 

των δράσεων «κινητικότητα σπουδαστών για σπουδές και για πρακτική άσκηση» καθώς και 

«κινητικότητα εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού». 

 Υπάρχουν συμφωνίες διμερούς συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού; 

Ποιες; 

Διμερή συνεργασία με ιδρύματα του εξωτερικού υπάρχει στα πλαίσια του προγράμματος 

ERASMUS μέσω του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας. Το Τ.Ε.Ι. έχει διαπανεπιστημιακές συμφωνίες για την 
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κινητικότητα σπουδαστών και εκπαιδευτικού προσωπικού. Για τα έτη 2007–2013 το Τ.Ε.Ι. 

Καλαμάτας, ειδικά στο επιστημονικό πεδίο των Γεωτεχνικών Επιστημών που εμπίπτει το 

αντικείμενο της Τεχνολογίας Τροφίμων, έχει συνάψει τις ακόλουθες διμερείς συμφωνίες 

(πίνακας 5):  

 

Πίνακας 5. Διμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει το Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας με Ιδρύματα του 

εξωτερικού (στο επιστημονικό πεδίο των Γεωτεχνικών Επιστημών) για τα έτη 2007-2013, στα πλαίσια 

του προγράμματος Erasmus. 

 Partner University School – Department  

1.  State Higher Vocational School in Krosno, 

Poland 

Agricultural Sciences 

Computer Science 

2.  University of Life Sciences in Lublin, Poland Agricultural Sciences 

3.  University of Forestry, Bulgaria Agricultural Sciences 

4.  Agricultural University – Plovdiv, Bulgaria Agricultural Sciences 

5.  University of Agricultural Sciences and 

Veterinary Medicine, Romania 

Agricultural Sciences 

6.  Haute Ecole Provinciale du Hainaut 

Occidental, Belgium 

Agricultural Sciences 

7.  University of South Bohemia, Czech Republic Agricultural Sciences (teacher 

mobility) 

8.  University of Padova, Italy Agricultural Sciences 

9.  Univeristy of Szeged, Hungary Agricultural Sciences 

10.  Suleyman Demirel University, Turkey Agricultural Sciences 

11.  Harran University, Turkey Agricultural Sciences 

 

 Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; Ποιές; 

Δεν υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

 Εφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS);  
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Το Τμήμα εφαρμόζει το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS) το οποίο ορίζει 

τον αριθμό διδακτικών μονάδων ανά εξάμηνο σε 30. Το σύστημα αυτό κυρίως εφαρμόζεται 

στην περίπτωση μετακίνησης σπουδαστών για σπουδές με το πρόγραμμα ERASMUS. 

 Υπάρχουν και διανέμονται ενημερωτικά έντυπα εφαρμογής του συστήματος ECTS; 

Όχι δεν υπάρχουν ενημερωτικά έντυπα για το σύστημα εφαρμογής του συστήματος ECTS. 

Ωστόσο στον ιστότοπο του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας υπάρχουν 

οδηγίες για το πρόγραμμα ανταλλαγής σπουδαστών με το πρόγραμμα ERASMUS. 

 

3.5. Πώς κρίνετε την πρακτική άσκηση των σπουδαστών; 

 Υπάρχει ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών; Είναι υποχρεωτική η 

πρακτική άσκηση για όλους τους σπουδαστές; 

Η Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) των σπουδαστών αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και ιδιαίτερα σημαντικό μέρος των σπουδών. Είναι υποχρεωτική για όλους τους 

σπουδαστές που βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο και πληρούν τις προϋποθέσεις του κανονισμού 

σπουδών του ΤΕΙ. Δεν έχει την κλασσική έννοια του μαθήματος είναι όμως απαραίτητη για τη 

λήψη του πτυχίου. 

 Πώς καλλιεργείται το ενδιαφέρον των σπουδαστών σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση 

είναι υποχρεωτική; 

Η Π.Α. μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις για μελλοντική επαγγελματική απασχόληση 

των σπουδαστών στον ίδιο φορέα που την πραγματοποίησαν. Μέχρι σήμερα κανένας 

σπουδαστής του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων δεν έχει ασκηθεί με Π.Α. διότι το Τμήμα 

δεν έχει ακόμα σπουδαστή στο 8ο εξάμηνο σπουδών μιας και έχει ολοκληρώσει μόνο τα τρία 

πρώτα έτη σπουδών. 

 Πώς έχει οργανωθεί η πρακτική άσκηση των σπουδαστών του Τμήματος; Ποιά είναι η 

διάρκειά της; Υπάρχει σχετικός εσωτερικός κανονισμός; 

 Η Π.Α. των σπουδαστών των Τ.Ε.Ι. είναι υποχρεωτική σύμφωνα με ισχύουσα 

νομοθεσία (ιδρυτικός νόμος Τ.Ε.Ι. 1404/83) και προβλέπεται από τον Κανονισμό Σπουδών  

του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας (Ε5 /171 ΦΕΚ 160 16-2-2000). Η Π.Α. πραγματοποιείται στο 8ο 

εξάμηνο των σπουδών και διαρκεί 6 μήνες. Στην Π.Α. αντιστοιχούν 10 διδακτικές μονάδες, 

όσες δηλαδή αντιστοιχούν περίπου σε δύο θεωρητικά μαθήματα, γεγονός που καταδεικνύει 
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την ιδιαίτερη σημασία που έχει η Π.Α. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση. Προϋποθέσεις για να 

πραγματοποιήσει ο σπουδαστής την Π.Α. είναι να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς όλα τα 

μαθήματα ειδικότητας και τα 2/3 των υπόλοιπων μαθημάτων.  

 Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς που 

σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο των σπουδών της Τεχνολογίας Τροφίμων και επιβλέπεται 

από μόνιμο καθηγητή του Τμήματος. Ο σπουδαστής λαμβάνει μηνιαία αποζημίωση και του 

παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τυχόν ατύχημα.  

 Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Τμήμα στην οργάνωση της 

πρακτικής άσκησης των σπουδαστών;  

Κυριότερες δυσκολίες θεωρούνται η έλλειψη διοικητικής στήριξης καθώς επίσης και η 

δυσκολία παρακολούθησης των ασκούμενων σπουδαστών από το ολιγάριθμο μόνιμο Ε.Π. του 

Τμήματος. Επίσης σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η συνεχώς αυξανόμενη (λόγω της 

οικονομικής κρίσης) απροθυμία των επιχειρήσεων να απασχολήσουν σπουδαστές μέσω της 

Π.Α. λόγω του ότι αυτό μεταφράζεται σε κάποιο κόστος για αυτές το οποίο παρότι είναι μικρό, 

δεν θέλουν να το υποστούν. 

 Σε ποιες ικανότητες εφαρμογής γνώσεων στοχεύει η πρακτική άσκηση; Πόσο 

ικανοποιητικά κρίνετε τα αποτελέσματα; Πόσο επιτυχής είναι η εξοικείωση των 

ασκούμενων με το περιβάλλον του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; 

Η Π.Α. στοχεύει στην άμεση διασύνδεση των σπουδών με την παραγωγική διαδικασία, 

στην αξιοποίηση της γνώσης των σπουδαστών άμεσα στον χώρο εργασίας και στη διάχυση 

των εξειδικευμένων και επικαιροποιημένων γνώσεων των σπουδαστών στο χώρο εργασίας. 

Μέχρι σήμερα κανένας σπουδαστής του Τμήματος ΤΕ.ΤΡΟ. δεν έχει ακόμη ασκηθεί με Π.Α. 

οπότε δεν μπορούμε να κρίνουμε και τα αποτελέσματα αυτής. 

 Συνδέεται το αντικείμενο απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση με την εκπόνηση 

πτυχιακής / διπλωματικής εργασίας; 

Δεν είναι απαραίτητη η σύνδεση του αντικειμένου της Π.Α. με την πτυχιακή εργασία. 

Ωστόσο είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η πτυχιακή εργασία στον φορέα της Π.Α. εφόσον 

υπάρχει η δυνατότητα. 

  Δημιουργούνται με την πρακτική άσκηση ευκαιρίες για μελλοντική απασχόληση των 

πτυχιούχων; 
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Είναι πιθανό οι σπουδαστές να εργαστούν στο φορέα που έκαναν την Π.Α. μετά την 

ολοκλήρωση των σπουδών τους. Αυτό ισχύει μόνο για τον ιδιωτικό τομέα, καθώς οι 

διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού στο δημόσιο τομέα δεν επιτρέπουν την άμεση πρόσληψη 

των σπουδαστών μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. 

 Έχει αναπτυχθεί δίκτυο διασύνδεσης του Τμήματος με κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή 

παραγωγικούς φορείς με σκοπό την πρακτική άσκηση των σπουδαστών;  

Υπάρχει βάση δεδομένων με φορείς στους οποίους μπορούν οι σπουδαστές να έρθουν σε 

επαφή για να πραγματοποιήσουν Π.Α. Αρμόδιοι καθηγητές του Τμήματος αναλαμβάνουν να 

τους ενημερώσουν. 

 Ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει το Τμήμα προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις 

απασχόλησης σπουδαστών (σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο); 

Το Τμήμα συμμετέχει στις δραστηριότητες του Γραφείου Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. 

Καλαμάτας μέσω του οποίου παρέχεται η ενημέρωση και υποστήριξη στους σπουδαστές και 

τους πτυχιούχους για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Ήδη το Τμήμα έχει διοργανώσει 

ημερίδες καριέρας μέσω των οποίων οι σπουδαστές έρχονται σε επαφή με παραγωγικούς 

φορείς. 

 Υπάρχει στενή συνεργασία και επαφή μεταξύ των εκπαιδευτικών / εποπτών του Τμήματος 

και των εκπροσώπων του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; 

Υπάρχει άμεση συνεργασία του Επόπτη Καθηγητή της Π.Α. με τους υπευθύνους του 

φορέα της Π.Α. Για την καλύτερη επίβλεψη της Π.Α. ο Επόπτης Καθηγητής πραγματοποιεί 

επισκέψεις στο χώρο που πραγματοποιείται η Π.Α. και σε συνεργασία με τον ασκούμενο και 

τον προϊστάμενό του ώστε να εξασφαλιστεί η αμοιβαία συνεργασία και αποδοτικότερη 

εξάσκηση.  

 Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη συνεργασία του Τμήματος 

με τους φορείς εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; Ποιες; 

Η μόνη προϋπόθεση είναι η συνάφεια του αντικειμένου του φορέα με το περιεχόμενο των 

σπουδών του Τμήματος. 

 Πώς παρακολουθούνται και υποστηρίζονται οι ασκούμενοι σπουδαστές; 

Ο Επόπτης Καθηγητής της Π.Α. συνεργάζεται άμεσα με τους υπευθύνους του φορέα της 

Π.Α. και πραγματοποιεί επισκέψεις στο χώρο που πραγματοποιείται η Π.Α. Επίσης οι 
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δραστηριότητες του σπουδαστή κατά τη διάρκεια της Π.Α. καταγράφονται από τον ίδιο στο 

Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης. Οι επιδόσεις του σπουδαστή αξιολογούνται στο Βιβλίο 

Πρακτικής Άσκησης από τον άμεσο προϊστάμενό του στο φορέα που πραγματοποιείται η Π.Α. 

Τέλος ο Επιβλέπων Καθηγητής αξιολογεί την Π.Α. και υπογράφει το Βιβλίο Πρακτικής 

Άσκησης. 

Β. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Το Τμήμα δεν συμμετέχει σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, λόγω του ότι δεν έχει 

ακόμη υποβληθεί σε εξωτερική αξιολόγηση. 

Γ. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

Το Τμήμα δεν συμμετέχει σε Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, λόγω του ότι δεν ότι 

δεν επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 
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4. Διδακτικό έργο 

4.1.  Αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού. 

 Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους σπουδαστές; Πώς 

εφαρμόζεται;  

Το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 διανεμήθηκαν για πρώτη φορά 

στους σπουδαστές του ΤΕ.ΤΡΟ. ερωτηματολόγια αξιολόγησης των διδασκόντων. Τα 

ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν στους σπουδαστές και συμπληρώθηκαν από αυτούς, κατά τη 

διάρκεια του κάθε μαθήματος (θεωρητικών και εργαστηριακών) μεταξύ της 10ης και 12ης 

εβδομάδας διδασκαλίας, ενώ ανάλογη διαδικασία αξιολόγησης μέσω ερωτηματολογίων έλαβε 

χώρα και κατά το εαρινό εξάμηνου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους. Η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε και στα δύο εξάμηνα ήταν η ακόλουθη: ο διδάσκων του μαθήματος παραδίδει 

τον φάκελο με τα ερωτηματολόγια στους σπουδαστές και τους εξηγεί τη διαδικασία που 

πρέπει να ακολουθήσουν και αποχωρεί από την αίθουσα διδασκαλίας. Οι σπουδαστές ορίζουν 

τριμελή επιτροπή που συντονίζει τη διαδικασία και η επιτροπή αυτή μοιράζει τα 

ερωτηματολόγια στους σπουδαστές. Αφού συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια από τους 

σπουδαστές, η επιτροπή συγκεντρώνει τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, καταγράφει τον 

αριθμό τους και συμπληρώνει το σχετικό πρακτικό το οποίο τοποθετεί μαζί με τα 

ερωτηματολόγια στον αρχικό φάκελο που σφραγίζεται και υπογράφεται από την τριμελή 

επιτροπή. Ο φάκελος στη συνέχεια παραδίδεται στον διδάσκοντα και αυτός με τη σειρά του 

τον παραδίδει στη γραμματεία. Όταν συγκεντρωθούν όλα τα ερωτηματολόγια, η γραμματεία 

της ΜΟΔΙΠ καταχωρεί τις απαντήσεις των σπουδαστών σε λογιστικά φύλλα excel τα οποία 

παραδίδει στην ΟΜΕΑ για περεταίρω ανάλυση και επεξεργασία. Η επεξεργασία αφορά 

κυρίως στην ποσοτικοποίηση των απαντήσεων κάθε ερώτησης για κάθε μάθημα ξεχωριστά 

αλλά και για το σύνολο των μαθημάτων, και στην κατασκευή των σχετικών διαγραμμάτων. 

Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι ο αριθμός των σπουδαστών που συμπληρώνουν τα 

ερωτηματολόγια για τα θεωρητικά μαθήματα είναι πολύ χαμηλότερος από αυτόν στα 

εργαστηριακά μαθήματα, δεδομένου ότι είναι μικρό το ποσοστό των σπουδαστών που 

παρακολουθούν τις διαλέξεις των θεωρητικών μαθημάτων, αφού αυτές είναι προαιρετικές. 

Πολλές δε φορές η παρακολούθηση των θεωριών από τους σπουδαστές είναι αποσπασματική, 

με αποτέλεσμα την ημέρα που μοιράζονται τα ερωτηματολόγια να μην βρίσκεται στην 

αίθουσα αντιπροσωπευτικός αριθμός σπουδαστών για το συγκεκριμένο μάθημα. Αντίθετα στα 

εργαστηριακά μαθήματα συμμετέχουν όλοι οι σπουδαστές γιατί είναι υποχρεωτική η 
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συμμετοχή των σπουδαστών. Κατά συνέπεια ποιο αξιόπιστοι είναι οι δείκτες που προκύπτουν 

από την ανάλυση των ερωτηματολογίων των εργαστηριακών μαθημάτων γιατί οι σπουδαστές 

που τα συμπληρώνουν αποτελούν το σύνολο των σπουδαστών και η παρακολούθηση είναι 

συνεχής από όλους.  

Πιο συγκεκριμένα, για το χειμερινό εξάμηνο 2011-12 έγινε αξιολόγηση σε 15 θεωρητικά 

μαθήματα, από το σύνολο των 23 θεωρητικών μαθημάτων που υπάρχουν στο πρόγραμμα 

σπουδών για τα εξάμηνα: 1ο, 3ο, 4ο και 5ο (αυτά ήταν τα εξάμηνα των οποίων τα μαθήματα 

διδάσκονταν στο χειμερινό εξάμηνο 2011-12). Δηλαδή σε 8 μαθήματα δεν πραγματοποιήθηκε 

αξιολόγηση διότι τις εβδομάδες που μοιράστηκαν τα ερωτηματολόγια στους σπουδαστές, δεν 

συμμετείχαν στις διαλέξεις αυτών των μαθημάτων τουλάχιστον 5 σπουδαστές. Το σύνολο των 

ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν για αυτά τα 15 θεωρητικά μαθήματα ήταν 264 

ερωτηματολόγια. Σε ότι αφορά στα εργαστηριακά μαθήματα, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση 

σε 15 από αυτά. Το σύνολο των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν για αυτά τα 15 

εργαστηριακά μαθήματα ήταν 752 ερωτηματολόγια. Η μεγάλη αυτή διαφορά στον αριθμό 

των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν σε ισάριθμα θεωρητικά και εργαστηριακά 

μαθήματα αποδίδεται στον πολύ χαμηλότερο αριθμό σπουδαστών που παρακολουθούν τα 

θεωρητικά μαθήματα σε σχέση με τα εργαστηριακά, στα οποία η παρακολούθηση είναι 

υποχρεωτική. 

Για το εαρινό εξάμηνο 2011-12 έγινε αξιολόγηση σε 16 θεωρητικά μαθήματα, από το 

σύνολο των 23 θεωρητικών μαθημάτων που υπάρχουν στο πρόγραμμα σπουδών για τα 

εξάμηνα: 2ο, 4ο, 5ο και 6ο (αυτά ήταν τα εξάμηνα των οποίων τα μαθήματα διδάσκονταν στο 

εαρινό εξάμηνο 2011-12). Το σύνολο των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν για αυτά 

τα 16 θεωρητικά μαθήματα ήταν 227 ερωτηματολόγια. Σε ό,τι αφορά στα εργαστηριακά 

μαθήματα, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση σε 10 από αυτά. Το σύνολο των 

ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν για αυτά τα 10 εργαστηριακά μαθήματα ήταν 

694 ερωτηματολόγια. Και πάλι αυτή η διαφορά στον αριθμό των ερωτηματολογίων 

αποδίδεται στον ίδιο λόγο με παραπάνω.   

Οι δείκτες που προέκυψαν από την παραπάνω ανάλυση των απαντήσεων των σπουδαστών 

στα ερωτήματα των ερωτηματολογίων, σχετικά με την αποδοτικότητα των διδασκόντων 

παρουσιάζονται ακολούθως.  

Να σημειωθεί ότι η βαθμολογία που δίνουν οι σπουδαστές αντιστοιχεί στα ακόλουθα:  

1-Καθόλου, 2- Λίγο, 3-Μέτρια, 4-Πολύ, 5-Πάρα πολύ  
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Οι σπουδαστές έχουν επίσης τη δυνατότητα να επιλέξουν «Δεν ξέρω-Δεν απαντώ». Στην 

ανάλυση που ακολουθεί, για τον υπολογισμό των ποσοστών δεν ελήφθησαν υπόψη οι 

απαντήσεις «Δεν ξέρω-Δεν απαντώ» ούτε οι ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν (κενές). 
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Οργάνωση και παρουσίαση του μαθήματος (Θ21, Ε17)1 

 

Χειμερινό εξάμηνο 2011-12 

 

Εαρινό εξάμηνο 2011-12 

 

 

Γράφημα 6. Οργάνωση και παρουσίαση του μαθήματος (αντιστοιχεί στις ερωτήσεις Θ21 και Ε17)1. 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των σπουδαστών τόσο στις θεωρίες (67,1% για το χειμερινό και 

59,2% για το εαρινό εξάμηνο) όσο και στα εργαστήρια (72,3% για το χειμερινό και 68,2% για 

το εαρινό εξάμηνο) κρίνουν την οργάνωση και παρουσίαση του μαθήματος ως πολύ καλή ή ως 

πάρα πολύ καλή (βαθμολογία >4). Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην ικανότητα αλλά και την 

εμπειρία των διδασκόντων.  

                                                             

1 Η αρίθμηση αντιστοιχεί στην αρίθμηση των ερωτήσεων στα ερωτηματολόγια των θεωρητικών (Θ) και των εργαστηριακών 
μαθημάτων (Ε). Βλέπε Παράρτημα Β. Όλα τα γραφήματα του κεφαλαίου 4 προέκυψαν από τον ακόλουθο αριθμό 
ερωτηματολογίων: Για το χειμερινό εξάμηνο 2011-12 αναλύθηκαν 264 ερωτηματολόγια για τις Θεωρίες και 752 ερωτηματολόγια 
για τα εργαστήρια.  Για το εαρινό εξάμηνο 2011-12 αναλύθηκαν 227 ερωτηματολόγια για τις Θεωρίες και 694 ερωτηματολόγια 
για τα εργαστήρια.   
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Διέγερση του ενδιαφέροντος για το αντικείμενο του μαθήματος (Θ22, Ε18) 

 

Χειμερινό εξάμηνο 2011-12 

 

Εαρινό εξάμηνο 2011-12 

 

Γράφημα 7. Διέγερση του ενδιαφέροντος για το αντικείμενο του μαθήματος (αντιστοιχεί στις 

ερωτήσεις Θ22 και Ε18). 

 

Οι σπουδαστές βρίσκουν μετρίως, πολύ και πάρα πολύ ενδιαφέρον το μάθημα σε ποσοστά 

που περίπου ισοκατανέμονται ανάμεσα στις τρεις αυτές βαθμολογίες (3, 4 και 5). Ωστόσο 

είναι σημαντικό και το ποσοστό των σπουδαστών το οποίο βρίσκει το μάθημα (κυρίως τα 

θεωρητικά μαθήματα) από καθόλου έως λίγο ενδιαφέρον (βαθμολογία 1-2), γεγονός που 

πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους διδάσκοντες προκειμένου να προσπαθήσουν με διάφορους 

τρόπους να αυξήσουν το ενδιαφέρον των σπουδαστών τους για το μάθημα. 
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Ανάλυση και παρουσίαση των εννοιών με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα  

χρησιμοποιώντας παραδείγματα (Θ23, Ε19) 

Χειμερινό εξάμηνο 2011-12 

 

Εαρινό εξάμηνο 2011-12 

 

Γράφημα 8. Ανάλυση και παρουσίαση των εννοιών με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα  

χρησιμοποιώντας παραδείγματα (αντιστοιχεί στις ερωτήσεις Θ23 και Ε19). 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των σπουδαστών βρίσκει από μέτριο έως πάρα πολύ καλό 

(βαθμολογία 3-5) τον τρόπο που αναλύονται και παρουσιάζονται οι έννοιες στο σύνολο των 

μαθημάτων, τόσο στις θεωρίες όσο και στα εργαστήρια (με το μεγαλύτερο ποσοστό να τον 

θεωρεί πολύ καλό). Ωστόσο θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα από τους διδάσκοντες ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί εκείνο το ποσοστό των σπουδαστών που δεν βρίσκουν ικανοποιητική την 

ανάλυση των εννοιών που περιλαμβάνονται στα διαφορετικά μαθήματα. Αυτή η μειωμένη 

ικανοποίηση από ένα ποσοστό σπουδαστών μπορεί να αποδοθεί και στο είδος της 

κατεύθυνσης του Λυκείου από την  οποία προέρχονται. Σπουδαστές που προέρχονται από τη 

θεωρητική κατεύθυνση προφανώς έχουν μεγαλύτερα προβλήματα κατανόησης των εννοιών 

που σχετίζονται με τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών.   
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Ενθάρρυνση των σπουδαστών να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις (Θ24, Ε20) 

Χειμερινό εξάμηνο 2011-12 

 

Εαρινό εξάμηνο 2011-12 

 

Γράφημα 9. Ενθάρρυνση των σπουδαστών να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις  (αντιστοιχεί στις 

ερωτήσεις Θ24 και Ε20). 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των σπουδαστών θεωρεί ότι ενθαρρύνεται σε πολύ και πάρα πολύ 

υψηλό βαθμό να διατυπώνει ερωτήσεις και απορίες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, τόσο 

των θεωρητικών όσο και των εργαστηριακών. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι ένα υψηλό 

ποσοστό σπουδαστών θεωρεί ότι δεν ενθαρρύνεται καθόλου ή ενθαρρύνεται λίγο να θέτει 

ερωτήματα και απορίες στα εργαστήρια, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στον μεγάλο αριθμό 

των σπουδαστών ανά διδάσκοντα (ένας διδάσκων ανά 20 σπουδαστές), με αποτέλεσμα να μην 

επαρκεί ο χρόνος για να καλυφθούν οι ερωτήσεις-απορίες του συνόλου των σπουδαστών. 

Ωστόσο, υπάρχει παρότρυνση από τους διδάσκοντες σε αυτές τις περιπτώσεις να τους 

επισκέπτονται οι φοιτητές στα γραφεία τους και να λύνουν απορίες. 
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Συνέπεια του διδάσκοντα στις υποχρεώσεις του (παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη 

διόρθωση εργασιών, ώρες συνεργασίας με τους σπουδαστές) (Θ25, Ε21) 

 

Χειμερινό εξάμηνο 2011-12 

 

Εαρινό εξάμηνο 2011-12 

 

Γράφημα 10. Συνέπεια του διδάσκοντα στις υποχρεώσεις του (αντιστοιχεί στις ερωτήσεις Θ25 και 

Ε21). 

 

Οι διδάσκοντες κρίνονται σε υψηλό ποσοστό (75%) ως πολύ ή πάρα πολύ συνεπείς στις 

υποχρεώσεις τους, τόσο στις θεωρίες όσο και στα εργαστήρια (βαθμολογία 4 ή 5) κατά το 

χειμερινό εξάμηνο. Το αντίστοιχο ποσοστό μειώθηκε κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, 

γεγονός που αξίζει περαιτέρω διερεύνησης. Οι διδάσκοντες του Τμήματος παρά τις αυξημένες 

ώρες διδασκαλίας που έχουν κάθε εβοδμάδα, καταφέρνουν να επιτελέσουν με συνέπεια το 

διδακτικό τους έργο, όπως φαίνεται από την υψηλή βαθμολογία που έλαβαν στην σχετική 

ερώτηση από τους σπουδαστές του Τμήματος. Θα πρέπει να εξεταστούν όμως κατά περίπτωση 

τα μαθήματα στα οποία οι σπουδαστές δεν είναι τόσο ικανοποιημένοι από την συνέπεια του 

διδάσκοντα και να διερευνηθούν οι λόγοι, με στόχο την εξάλειψή τους. 
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Κατά πόσο ο διδάσκων είναι προσιτός στους σπουδαστές (Θ26, Ε22) 

Χειμερινό εξάμηνο 2011-12 

 

Εαρινό  εξάμηνο 2011-12 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 11. Κατά πόσο ο διδάσκων είναι προσιτός στους σπουδαστές (αντιστοιχεί στις ερωτήσεις 

Θ26 και Ε22). 

Το 64,1% των σπουδαστών στις θεωρίες και το 63,4% των σπουδαστών στα εργαστήρια 

χαρακτηρίζει τους διδάσκοντες ως πολύ ή πάρα πολύ προσιτούς στους σπουδαστές, κατά το 

χειμερινό εξάμηνο. Ωστόσο, για το ίδιο εξάμηνο, σημαντικό παραμένει και το ποσοστό των 

σπουδαστών (16,1% για τις θεωρίες και 13,2% για τα εργαστήρια) που τους κρίνει ως καθόλου 

ή λίγο προσιτούς. Η εικόνα παραμένει παρόμοια στο εαρινό εξάμηνο για τα εργαστήρια, ενώ 

για τις θεωρίες εμφανίζεται μικρότερο το ποσοστό των σπουδαστών που θεωρούν πάρα πολύ 

προσιτούς τους διδάσκοντες. Παρότι το μεγαλύτερο ποσοστό των σπουδαστών θεωρούν 

αρκετά προσιτούς τους δασκάλους τους, κρίνεται απαραίτητο να επισημανθεί στους 

διδάσκοντες η ανάγκη αρκετών σπουδαστών για περισσότερο προσιτούς διδάσκοντες, 

προκειμένου να προσπαθήσουν περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι πολύ πιθανό οι 

σπουδαστές που κρίνουν ότι οι διδάσκοντές τους δεν είναι ικανοποιητικά προσιτοί, να 

οφείλεται στη φοβία των ίδιων των σπουδαστών να πλησιάσουν τον διδάσκοντα, γεγονός όμως 

που πάλι χρήζει διερεύνησης. 
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 Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους 

σπουδαστές; 

Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από τους 

σπουδαστές θα κοινοποιηθούν στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό μέσω του Προϊσταμένου του 

Τμήματος αλλά  και μέσω της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης, ώστε να ληφθούν υπόψη 

προκειμένου να βελτιωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία και να αντιμετωπιστούν τυχόν 

προβλήματα. 

 Ποιος είναι ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των μελών του ακαδημαϊκού 

προσωπικού του Τμήματος; 

Χειμερινό εξάμηνο 2011-12 (κατά τα χειμερινό εξάμηνο 2011-12, πραγματοποιούνταν 

μόνο τα μαθήματα των 1ου, 3ου, 4ου και 5ου εξαμήνων ΤΕΤΡΟ.): 

Μέλη Ε.Π. του Τμήματος: 6 (λόγω του ότι ένα μέλος Ε.Π. βρίσκεται σε εκπαιδευτική 

άδεια). 

Μέλη Ε.Π. άλλων τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας που διδάσκουν στο Τμήμα ΤΕ.ΤΡΟ.: 3. 

Μέλη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών: 20. 

 

Διδακτικός φόρτος Ε.Π. του Τμήματος: 55 ώρες εβδομαδιαίως*. 

Διδακτικός φόρτος Ε.Π. άλλων τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, στο Τμήμα ΤΕ.ΤΡΟ.: 9 

ώρες εβδομαδιαίως. 

Διδακτικός φόρτος Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών: 126 ώρες 

εβδομαδιαίως. 

* Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο συνολικός διδακτικός φόρτος των Ε.Π. του Τμήματος 

είναι πολύ μεγαλύτερος (95 ώρες εβδομαδιαίως), λόγω του ότι παράλληλα με το πρόγραμμα 

σπουδών του ΤΕ.ΤΡΟ., κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 πραγματοποιούνταν και το 

πρόγραμμα σπουδών του παλαιού προγράμματος σπουδών Τεχνολογίας Γρωργικών 

Προϊόντων για τους εναπομείναντες σπουδαστές. 

 

Εαρινό εξάμηνο 2011-12 (κατά τα εαρινό εξάμηνο 2011-12, πραγματοποιούνταν μόνο 

τα μαθήματα των 2ου, 4ου, 5ου και 6ου εξαμήνων ΤΕ.ΤΡΟ.): 

Μέλη Ε.Π. του Τμήματος: 6 (λόγω του ότι ένα μέλος Ε.Π. βρίσκεται σε εκπαιδευτική 

άδεια) 

Μέλη Ε.Π. άλλων τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας που διδάσκουν στο Τμήμα ΤΕ.ΤΡΟ.: 3 

Μέλη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών: 16 
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Διδακτικός φόρτος Ε.Π. του Τμήματος: 67 ώρες εβδομαδιαίως. 

Διδακτικός φόρτος Ε.Π. άλλων τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, στο Τμήμα ΤΕΤΡΟ: 12 

ώρες εβδομαδιαίως. 

Διδακτικός φόρτος Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών: 98 ώρες 

εβδομαδιαίως. 

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω ώρες αντιπροσωπεύουν μόνο ένα ποσοστό επί του 

συνολικού διδακτικού έργου των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος ΤΕΤΡΟ, 

λόγω του επιπλέον φόρτου εργασίας που τους αναλογεί για την προετοιμασία του διδακτικού 

τους έργου, για την παρακολούθηση πτυχιακών εργασιών, αλλά και για την παρακολούθηση 

και διόρθωση εργασιών που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια των εργαστηριακών κυρίως 

μαθημάτων.  

 Πόσα από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν στο 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών; 

Δεν υπάρχει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 Υπάρχουν θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες/βραβεία διδασκαλίας; 

Όχι δεν υπάρχουν. 

 Συνεισφέρουν στο διδακτικό έργο οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές και υποψήφιοι 

διδάκτορες του Τμήματος και σε τι ποσοστό; 

Δεν υπάρχουν τέτοιοι σπουδαστές. 

4.2. Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας 

 Ποιες συγκεκριμένες διδακτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται; 

Για τα θεωρητικά μαθήματα, πραγματοποιείται κυρίως η μέθοδος της «καθ’ έδρας» 

διδασκαλίας. Σε αρκετά μαθήματα δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να 

πραγματοποιήσουν γραπτές εργασίες τις οποίες και παρουσιάζουν στο τέλος του εξαμήνου 

στους συναδέλφους τους. Στα εργαστηριακά μαθήματα, πραγματοποιείται μια μικρή εισαγωγή 

από το διδάσκοντα που εισάγει τους σπουδαστές στο θεωρητικό υπόβαθρο της εργαστηριακής 

άσκησης που πραγματοποιείται κάθε φορά και στη συνέχεια οι σπουδαστές συμμετέχουν οι 

ίδιοι στην εκτέλεση της εργαστηριακής άσκησης. Στο κάθε εργαστηριακό Τμήμα συμμετέχουν 

περίπου 20 σπουδαστές οι οποίοι συνήθως χωρίζονται σε ομάδες των 2-5 ατόμων (ανάλογα με 

τη φύση των εργαστηρίων) για την εκτέλεση της εργαστηριακής άσκησης. Σε πολλές 
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περιπτώσεις οι σπουδαστές καλούνται να γράψουν μια έκθεση με το τι κάνανε κατά τη 

διάρκεια του εργαστηρίου την οποία παραδίδουν στο διδάσκοντα στο επόμενο εργαστήριο.  

 Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχομένου των μαθημάτων και των 

διδακτικών μεθόδων; 

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχομένου των μαθημάτων 

και των διδακτικών μεθόδων. 

 Ποιο είναι το ποσοστό των σπουδαστών που συμμετέχουν στις εξετάσεις; 

Το ποσοστό των σπουδαστών που συμμετείχαν στις εξετάσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2011-2012 ανήλθε κατά μέσο όρο στο 59% για τις θεωρίες και στο 69% για τα εργαστήρια. 

 Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας των σπουδαστών στις εξετάσεις; 

Τα ποσοστά επιτυχίας των σπουδαστών στις εξετάσεις κατά μέσο όρο είναι περίπου 45% 

για τα θεωρητικά μαθήματα και 70% για τα εργαστηριακά μαθήματα.  

 Ποιος είναι ο μέσος βαθμός πτυχίου; 

Το Τμήμα ΤΕ.ΤΡΟ. δεν έχει ακόμη απονείμει πτυχία, μια και οι πρώτοι εισακτέοι 

σπουδαστές εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2009-10. 

 Ποια είναι η μέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου; 

Το Τμήμα ΤΕ.ΤΡΟ. δεν έχει ακόμη απονείμει πτυχία, μια και οι πρώτοι εισακτέοι 

σπουδαστές εισήχθησαν στο Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος 2009-10. 

 

Από την επεξεργασία των δεδομένων τα οποία προέκυψαν με την εφαρμογή της 

διαδικασίας αξιολόγησης από τους σπουδαστές του Τμήματος ΤΕ.ΤΡΟ. κατά το χειμερινό και 

κατά το εαρινό εξάμηνο 2011-12, μπορούν επιπλέον  να εξαχθούν οι παρακάτω δείκτες 

σχετικά με την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας:  
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Επάρκεια σημειώσεων (Θ6, Ε5) 

Χειμερινό εξάμηνο 2011-12 

 

Εαρινό εξάμηνο 2011-12 

 

 

Γράφημα 12. Επάρκεια σημειώσεων (αντιστοιχεί στις ερωτήσεις Θ6 και Ε5). 
 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των σπουδαστών (33,7% έως 43,3%) κρίνει ως πολύ επαρκείς τις 

σημειώσεις. Στο χειμερινό εξάμηνο, οι σπουδαστές εμφανίζονταν λιγότερο ικανοποιημένοι 

από τις σημειώσεις που διανέμονται στα εργαστηριακά μαθήματα. Αυτό μπορεί να αποδοθεί 

στην απαίτησή τους για σημειώσεις πολύ πιο αναλυτικές, που να τους καλύπτουν τα κενά που 

έχουν, επειδή δεν παρακολουθούν τις διαλέξεις στις αντίστοιχες θεωρίες. Το γεγονός αυτό 

τους δημιουργεί δυσκολίες κατανόησης των εργαστηριακών ασκήσεων, και για το λόγο αυτό 

απαιτούν πιο αναλυτικές εργαστηριακές σημειώσεις.  
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Συχνότητα παρακολούθησης των διαλέξεων από τους σπουδαστές (Θ27, Ε24) 

Χειμερινό εξάμηνο 2011-12 

 

Εαρινό εξάμηνο 2011-12 

 

Γράφημα 13. Συχνότητα παρακολούθησης των διαλέξεων από τους σπουδαστές (αντιστοιχεί στις ερωτήσεις 

Θ27 και Ε24). 
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των ερωτηματολογίων. Στα εργαστήρια η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και για τον λόγο 

αυτό προκύπτουν αυτά τα υψηλά ποσοστά στις υψηλότερες βαθμολογίες (≥ 4). 
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Ανταπόκριση των σπουδαστών στις γραπτές εργασίες (Θ28, Ε25) 

 

Χειμερινό εξάμηνο 2011-12 

 

Εαρινό εξάμηνο 2011-12 

 

Γράφημα 14. Ανταπόκριση των σπουδαστών στις γραπτές εργασίες (αντιστοιχεί στις ερωτήσεις Θ28 και Ε25) 
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συγγραφή μιας εργασίας. Στα εργαστήρια είναι πιο συχνό το φαινόμενο να γράφουν εργασία οι 

σπουδαστές και στην περίπτωση αυτή είναι συνήθως υποχρεωτική.        
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Εβδομαδιαίος χρόνος που αφιερώνεται από τους σπουδαστές στη μελέτη του 

μαθήματος (1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες) (Θ30, Ε27) 

 

Χειμερινό εξάμηνο 2011-12 

 

 

Εαρινό εξάμηνο 2011-12  

 

Γράφημα 15. Εβδομαδιαίος χρόνος που αφιερώνεται από τους σπουδαστές στη μελέτη του μαθήματος 

(αντιστοιχεί στις ερωτήσεις Θ30 και Ε27) 

 

Η πλειοψηφία των σπουδαστών αφιερώνει λιγότερες από 2 ώρες εβδομαδιαίως για τη 

μελέτη των θεωρητικών τους μαθημάτων και 2-4 ώρες για τη μελέτη των εργαστηριακών, τα 
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διαφορετική, δηλαδή οι σπουδαστές μελετάνε κυρίως μόνο κατά την περίοδο της εξεταστικής 

περιόδου, και ιδίως αυτό ισχύει για τα θεωρητικά τους μαθήματα. 
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4.3. Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου. 

 Πώς γνωστοποιείται στους σπουδαστές η ύλη των μαθημάτων στην αρχή του εξαμήνου; 

Ο κάθε διδάσκων γνωστοποιεί στους σπουδαστές του την ύλη του μαθήματος που διδάσκει 

κυρίως μέσω του e-class, με ανάρτηση έντυπων ανακοινώσεων αλλά και κατά τη διάρκεια της 

πρώτης διάλεξης. 

 Περιγράφονται οι μαθησιακοί στόχοι των μαθημάτων και τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα; 

Οι μαθησιακοί στόχοι του κάθε μαθήματος αναφέρονται στα σχετικά περιγράμματα ύλης 

που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Επίσης ο κάθε διδάσκων περιγράφει τους  

μαθησιακούς στόχους στην πρώτη διάλεξη του κάθε μαθήματος. 

 Υπάρχει διαδικασία μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων των μαθημάτων; 

Όχι δεν υπάρχει προς το παρόν. Ωστόσο η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των 

ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι σπουδαστές θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο 

εργαλείο προς αυτή  την κατεύθυνση. 

 Σε ποιο βαθμό τηρείται το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων; 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα τηρείται. Εάν δεν πραγματοποιηθεί κάποια διάλεξη, τότε αυτή 

αναπληρώνεται μετά από συνεννόηση του διδάσκοντα με τους σπουδαστές.  

 Είναι ορθολογική η οργάνωση και δομή του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων; 

Δεν είναι πάντα εύκολη η σωστή κατανομή των ωρών διδασκαλίας στο ωρολόγιο 

πρόγραμμα κυρίως διότι απαιτούνται πολλά εργαστηριακά τμημάτα λόγω του υψηλού αριθμού 

σπουδαστών. Επίσης οι επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες είναι ήδη εργαζόμενοι 

και δεν έχουν τη δυνατότητα διδασκαλίας σε οποιαδήποτε ώρα και ημέρα. Ωστόσο 

καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια ώστε στο ωρολόγιο πρόγραμμα να γίνεται σωστή 

κατανομή των ωρών διδασκαλίας. 

 Πόσα (και ποια) από τα βασικά εισαγωγικά Μαθήματα διδάσκονται από μέλη Ε.Π. των 

δύο ανώτερων βαθμίδων; 

Τρία μέλη Ε.Π. του Τμήματος ανήκουν στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή. Από 

αυτά, βασικά εισαγωγικά μαθήματα διδάσκουν μόνο οι δύο. 
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 Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν μαθήματα που δεν 

εμπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο;  

Τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος να διδάσκουν μαθήματα που εμπίπτουν στο γνωστικό τους 

αντικείμενο και επίσης μαθήματα που εμπίπτουν στι ευρύτερο γνωστικό αντικείμνο. Αυτό 

συμβαίνει διότι υπάρχει έλλειψη μόνιμου ακαδημαϊκού προσωπικού. Η έλλειψη αυτή γίνεται 

μεγαλύτερη από την αδυναμία να βρεθούν Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες 

εξειδικευεμένοι στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα   

 

 

Από την επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν οι 

σπουδαστές προκύπτουν οι ακόλουθοι δείκτες σχετικά με την οργάνωση και εφαρμογή του 

διδακτικού έργου:  
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Όσον αφορά τα θεωρητικά μαθήματα: 

 

Σαφήνεια των στόχων του μαθήματος (Θ1) 

Χειμερινό εξάμηνο 2011-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εαρινό εξάμηνο 2011-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 16. Σαφήνεια των στόχων του μαθήματος (αντιστοιχεί στην ερώτηση Θ1) 

 

Η μεγάλη πλειοφηφία των σπουδαστών που παρακολουθούν τις διαλέξεις στις θεωρίες, 

κρίνουν ως μέτρια ή πολύ καλή τη σαφήνεια των στόχων των μαθημάτων.     

 

3,54
14,17

36,61
30,71

14,96

0

20

40

60

80

100

Π
Ο
ΣΟ

ΣΤ
Ο

 %

1 2 3 4 5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΩΡΙΕΣ

2,96
11,82

26,6

44,33

14,29

0

20

40

60

80

100

Π
Ο
ΣΟ

ΣΤ
Ο

 %

1 2 3 4 5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΩΡΙΕΣ



 48 

Ανταπόκριση της ύλης του μαθήματος με το περίγραμμα στον οδηγό σπουδών (Θ2) 

Χειμερινό εξάμηνο 2011-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εαρινό εξάμηνο 2011-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 17. Ανταπόκριση της ύλης του μαθήματος με το περίγραμμα στον οδηγό σπουδών 

(αντιστοιχεί στην ερώτηση Θ2) 

 

Επίσης, η μεγάλη πλειοφηφία των σπουδαστών που παρακολουθούν τις διαλέξεις στις 

θεωρίες κρίνουν ότι η ύλη του μαθήματος ανταποκρίνεται με το αντίστοιχο περίγραμμα στον 

οδηγό σπουδών σε μέτριο ή πολύ υψηλό βαθμό.  
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Οργάνωση της ύλης  (Θ3) 

Χειμερινό εξάμηνο 2011-12 
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Εαρινό εξάμηνο 2011-12 
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Γράφημα 18. Οργάνωση της ύλης (αντιστοιχεί στην ερώτηση Θ3). 

 

 

Το μεγαλύτερα ποσοστά των σπουδαστών κρίνουν την οργάνωση της ύλης ως πολύ καλή ή 

ως μέτρια, χωρίς σημαντικές διαφορές στα δύο εξάμηνα.  

 



 50 

Σημαντικότητα προαπαιτούμενων μαθημάτων (Θ8) 

 

Χειμερινό εξάμηνο 2011-12 
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Εαρινό εξάμηνο 2011-12  
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Γράφημα 19. Σημαντικότητα προαπαιτούμενων μαθημάτων (αντιστοιχεί στην ερώτηση Θ8). 

 

 

Η πλειοψηφία των σπουδαστών που παρακολουθούν τις διαλέξεις των θεωριών κρίνουν 

θετικά τον θεσμό των προαπαιτούμενων μαθημάτων. Θα πρέπει όμως και πάλι να επισημανθεί 

ότι οι παραπάνω απαντήσεις προέκυψαν από ένα μικρό αριθμό σπουδαστών που 

παρακολουθεί τις θεωρίες και άρα απάντησε στα ερωτηματολόγια. Συνήθως η πλειοψηφία των 

σπουδαστών δεν επιθυμεί την ύπαρξη προαπαιτούμενων μαθημάτων γιατί θεωρούν ότι αυτά 

γίνονται αιτία να καθυστερούν τις σπουδές τους.  
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Επίπεδο δυσκολίας μαθημάτων σε σχέση με το εξάμηνο διδασκαλίας (Θ9) 

Χειμερινό εξάμηνο 2011-12 
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Γράφημα 20. Επίπεδο δυσκολίας μαθημάτων σε σχέση με το εξάμηνο διδασκαλίας (αντιστοιχεί στην 

ερώτηση Θ9). 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των σπουδαστών που παρακολουθούν τις θεωρίες θεωρούν μέτριο 

το επίπεδο δυσκολίας των μαθημάτων (βαθμολογία 3), αλλά σημαντικό είναι και το ποσοστό 

εκείνων που θεωρούν ότι τα μαθήματα έχουν χαμηλό επίπεδο δυσκολίας (βαθμολογία 2). 

Βέβαια τα χαμηλά ποσοστά επιτυχίας που παρουσιάζει στις τελικές εξετάσεις το σύνολο των 

σπουδαστών, δείχνει ότι οι παραπάνω απαντήσεις δεν είναι πραγματικά αντιπροσωπευτικές με 

το βαθμό δυσκολίας των μαθημάτων, και αναδεικνύει την ανάγκη παρακολούθησης των 

θεωρητικών μαθημάτων.  
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Αριθμός διδακτικών μονάδων σε σχέση με το φόρτο εργασίας (Θ12) 

 

Χειμερινό εξάμηνο 2011-12 
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Εαρινό εξάμηνο 2011-12  
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Γράφημα 21. Αριθμός διδακτικών μονάδων σε σχέση με το φόρτο εργασίας (αντιστοιχεί στην 

ερώτηση Θ12). 

 

 

Και στα δύο εξάμηνα η μεγάλη πλειοψηφία των σπουδαστών που παρακολουθούν τις 

θεωρίες κρίνουν ως μέτρια τη συσχέτιση ανάμεσα στον αριθμό των διδακτικών μονάδων με 

τον αντίστοιχο φόρτο εργασίας. Ωστόσο υπάρχει ένας προβληματισμός στο κατά πόσο οι 

σπουδαστές την ώρα που συμπληρώνουνε τα ερωτηματολόγια γνωρίζουν πράγματι τον αριθμό 

των διδακτικών μονάδων αλλά και το φόρτο εργασίας που έχει αποδοθεί στο κάθε μάθημα. 
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Όσον αφορά τα εργαστηριακά μαθήματα: 

 

Σύνδεση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος με το θεωρητικό (Ε1) 

Χειμερινό εξάμηνο 2011-12 
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Γράφημα 22. Σύνδεση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος με το θεωρητικό (αντιστοιχεί στην 

ερώτηση Ε1) 

 

Το χαμηλό ποσοστό σπουδαστών που παρακολουθούν τις διαλέξεις των θεωρητικών 

μαθημάτων δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων από τις απαντήσεις που 

δόθηκαν στην ερώτηση αυτή. 
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Επίπεδο δυσκολίας των εργαστηριακών μαθημάτων (Ε8) 

Χειμερινό εξάμηνο 2011-12 
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Εαρινό εξάμηνο 2011-12 
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Γράφημα 23. Επίπεδο δυσκολίας των εργαστηριακών μαθημάτων (αντιστοιχεί στην ερώτηση Ε8). 

 

 

Η πλειοψηφία των σπουδαστών θεωρεί ότι τα εργαστηριακά μαθήματα είναι μετρίου 

δυσκολίας, αν και σημαντικά είναι και τα ποσοστά αυτών που τα θεωρούν χαμηλής και 

υψηλής δυσκολίας ή ακόμα και καθόλου δύσκολα. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει την 

παρουσία σπουδαστών με διαφορετικά επίπεδα δυνατοτήτων και ικανοτήτων. Ωστόσο εδώ θα 

πρέπει να υπενθυμίσουμε το σχετικά υψηλό ποσοστό επιτυχίας (περίπου 70%) των 

σπουδαστών στις εξετάσεις των εργαστηρίων, σε σχέση με το αισθητά χαμηλότερο ποσοστό 

επιτυχίας (περίπου 45%) στις εξετάσεις των θεωριών. 
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Επεξήγηση των βασικών αρχών των πειραμάτων / ασκήσεων (Ε6) 

Χειμερινό εξάμηνο 2011-12 
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Εαρινό εξάμηνο  2011-12 
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Γράφημα 24. Επεξήγηση των βασικών αρχών των πειραμάτων / ασκήσεων (αντιστοιχεί στην ερώτηση 

Ε6). 

 

Το 64,6% - 68,5% των σπουδαστών είναι πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένο από την 

επεξήγηση των βασικών αρχών των εργαστηριακών ασκήσεων από τους διδάσκοντες. Μικρό 

είναι το ποσοστό αυτών που δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι ή είναι λίγο ικανοποιημένοι. 

Αυτό αποδίδεται στην εμπειρία αλλά και στην υψηλή κατάρτιση των διδασκόντων. Όσο για 

ποσοστό των σπουδαστών που δήλωσαν μη ικανοποιημένοι, θα μπορούσε να αιτιολογηθεί από 

το υπόβαθρο γνώσεων των σπουδαστών που προέρχονται από τη θεωρητική κατεύθυνση του 

λυκείου. 
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Συμβολή του προσωπικού Ε.Τ.Π. στην καλύτερη διεξαγωγή των εργαστηριακών 

ασκήσεων (Ε23) 

Χειμερινό εξάμηνο 2011-12 
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Εαρινό εξάμηνο 2011-12 
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Γράφημα 25. Συμβολή του προσωπικού Ε.Τ.Π. στην καλύτερη διεξαγωγή των εργαστηριακών 

ασκήσεων (αντιστοιχεί στην ερώτηση Ε23). 

 

Σε ορισμένα μόνο εργαστηριακά μαθήματα υπάρχει προσωπικό Ε.Τ.Π. λόγω του ότι στο 

Τμήμα μας εργάζονται μόνο τρία μέλη Ε.Τ.Π. Οι σπουδαστές κρίνουν ως θετική τη συμβολή 

των Ε.Τ.Π. για την καλύτερη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων. 
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4.4. Εκπαιδευτικά βοηθήματα  

 Είδη και αριθμός βοηθημάτων (π.χ. βιβλία, σημειώσεις, υλικό σε ιστοσελίδες, κ.λπ.) που 

διανέμονται στους σπουδαστές. 

Τα βιβλία διανέμονται από το ελεύθερο εμπόριο μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ. Για 

κάθε μάθημα, ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει ένα μόνο σύγγραμμα (βιβλίο) από τη λίστα που 

είναι αναρτημένη στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ, σύμφωνα με τις προτάσεις του διδάσκοντα για 

κάθε μάθημα. Επειδή το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θεωρούνται ως 

ένα ενιαίο μάθημα, οι σπουδαστές δεν δικαιούνται να παίρνουν ξεχωριστό βιβλίο για τη 

θεωρία και ξεχωριστό για το εργαστήριο κάθε μαθήματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι 

εργαστηριακοί οδηγοί/ ασκήσεις των διδασκόντων του Τμήματος εκτυπώνονται στην 

εκτυπωτική μονάδα του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας.  

Θα πρέπει εδώ να επισημανθεί το πρόβλημα που προκύπτει από το γεγονός ότι τα 

συγγράμματα δηλώνονται στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ κάθε Ιούνιο της προηγούμενης 

ακαδημαϊκής χρονιάς, εποχή που δεν έχουν ακόμη επιλεγεί οι επιστημονικοί και 

εργαστηριακοί συνεργάτες που θα διδάξουν την εν λόγω ακαδημαϊκή χρονιά στα διάφορα 

θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή πάντα 

η επιλογή των συγγραμμάτων που θα δηλωθούν στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ για κάθε μάθημα 

από τον αντίστοιχο διδάσκοντα (στην περίπτωση που αυτός είναι συνεργάτης και όχι μόνιμο 

μέλος ΕΠ).    

 Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθημάτων; Πώς εφαρμόζεται; 

Ο κάθε διδάσκων φροντίζει να επικαιροποιεί το υλικό που χρησιμοποιεί στο διδακτικό του 

έργο, και κάθε χρόνο δημιουργείται λίστα με τα βοηθήματα που προτείνονται από τους 

διδάσκοντες για το κάθε μάθημα. Η λίστα αυτή εγκρίνεται από τη Γ.Σ. του Τμήματος και 

καταχωρείται στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ. 

 Πώς και πότε συγκεκριμένα διατίθενται τα βοηθήματα;  

Όσον αφορά τα βιβλία, αυτά διατίθενται σύμφωνα με τις προθεσμίες που θέτει το σύστημα 

ΕΥΔΟΞΟΣ. Όσον αφορά τους εργαστηριακούς οδηγούς, αυτοί διατίθενται συνήθως κατά τη 

διάρκεια των πρώτων δύο εργαστηριακών ασκήσεων. 

 Ποιο ποσοστό  της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα 



 58 

Συνήθως το μεγαλύτερο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα. 

Ωστόσο ο κάθε διδάσκων πολλές φορές παρέχει και επιπλέον διδακτικό υλικό (για παράδειγμα 

ερευνητικές εργασίες ή σημειώσεις από τις παραδόσεις του) ανάλογα με την κρίση του. 

 Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

Στη βιβλιοθήκη υπάρχουν αρκετά ξενόγλωσσα αλλά και ελληνικά βιβλία και CD που 

μπορούν οι σπουδαστές να συμβουλευτούν. Πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι τα 

περισσότερα από αυτά τα βιβλία (κυρίως τα ξενόγλωσσα τα οποία υπάρχουν σε ένα 

αντίγραφο) δεν δανείζονται εκτός του χώρου της βιβλιοθήκης με αποτέλεσμα οι σπουδαστές 

να μη μπορούν να τα χρησιμοποιούν παρά μόνο μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης. Αυτό όμως 

δεν επιτρέπει την εις βάθος μελέτη τους, πρόβλημα που επιτείνεται από τη μη ικανοποιητική 

γνώση της Αγγλικής γλώσσας από τους σπουδαστές. 

 

Από την επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν οι 

σπουδαστές προκύπτουν οι ακόλουθοι δείκτες σχετικά με τα εκπαιδευτικά βοηθήματα : 
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Αξιολόγηση του κύριου βιβλίου ή των κύριων σημειώσεων (Θ6, Ε5) 

 

Χειμερινό εξάμηνο 2011-12 

 

 

Εαρινό εξάμηνο 2011-12 

  

Γράφημα 26. Αξιολόγηση του κύριου βιβλίου ή των κύριων σημειώσεων (αντιστοιχεί στις ερωτήσεις 

Θ6 και Ε5). 

 

 

Τα βιβλία και οι εργαστηριακοί οδηγοί που διανέμονται στους σπουδαστές κρίνονται από 

την πλειοψηφία των σπουδαστών από μέτρια έως πολύ καλά. Θα πρέπει να καταβληθεί 

προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης των εργαστηριακών οδηγών, γεγονός που είναι περισσότερο 

εφικτό λόγω του ότι αυτοί οι οδηγοί συντάσσονται από τους ίδιους τους διδάσκοντες. 
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Καλύτερη κατανόηση του μαθήματος μέσω του εκπαιδευτικού υλικού που 

χρησιμοποιήθηκε (Θ4, Ε3) 

 

Χειμερινό εξάμηνο 2011-12 

 

 

Εαρινό εξάμηνο 2011-12  

 

  

Γράφημα 27. Καλύτερη κατανόηση του μαθήματος μέσω του εκπαιδευτικού υλικού που 

χρησιμοποιήθηκε (αντιστοιχεί στις ερωτήσεις Θ41 και Ε3). 

 

Τα ποσοστά και εδώ ακολουθούν αναλογική κατανομή στις διάφορες βαθμολογίες με την 

προηγούμενη ερώτηση.  
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Έγκαιρη χορήγηση των εκπαιδευτικών βοηθημάτων (Θ5, Ε4) 

 

Χειμερινό εξάμηνο 2011-12 

 

Εαρινό  εξάμηνο 2011-12 

 

Γράφημα 28. Έγκαιρη χορήγηση των εκπαιδευτικών βοηθημάτων (αντιστοιχεί στις ερωτήσεις Θ5 και 

Ε4). 

 

Όσον αφορά τα βιβλία που διανέμονται για τις θεωρίες, η διανομή δεν μπορεί να 

επηρεαστεί από το Τμήμα και τους διδάσκοντες αφού το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ είναι υπεύθυνο 

για αυτά. Όμως, όσον αφορά τις εργαστηριακές σημειώσεις που εκτυπώνονται και διανέμονται 

από το ίδιο το ΤΕΙ, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια από τους διδάσκοντες για την όσο το 

δυνατό πιο έγκαιρη διανομή τους στους σπουδαστές.  
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Διαθεσιμότητα βιβλιογραφίας στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος (Θ7) 

 

Χειμερινό εξάμηνο 2011-12 
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Εαρινό εξάμηνο 2011-12 
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Γράφημα 29. Διαθεσιμότητα βιβλιογραφίας στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος  (αντιστοιχεί στην 

ερώτηση Θ7). 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των σπουδαστών κρίνει ότι η βιβλιογραφία στη βιβλιοθήκη του 

Ιδρύματος  είναι πολύ εύκολα διαθέσιμη. Παρά το γεγονός ότι τα ξενόγλωσσα βιβλία που είναι 

διαθέσιμα σε ένα μόνο αντίγραφο δεν δανείζονται εκτός βιβλιοθήκης, οι σπουδαστές φαίνεται 

ότι μένουν ικανοποιημένοι από το δανεισμό εκείνων των βιβλίων (κυρίως ελληνικών) τα οποία 

διατίθενται σε περισσότερα αντίτυπα.  
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4.5.  Μέσα και υποδομές 

 Αίθουσες διδασκαλίας: 

(α) Αριθμός και χωρητικότητα. 

Οι σπουδαστές του Τμήματος ΤΕ.ΤΡΟ. χρησιμοποιούν έξι αίθουσες διδασκαλίας, μέσης 

χωρητικότητας 50 ατόμων.   

(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα. 

Οι αίθουσες θεωρούνται επαρκείς και κατάλληλες για τις διδακτικές ανάγκες του 

Τμήματος, όπως προκύπτει από τα απογραφικά δελτία που συμπλήρωσαν οι διδάσκοντες του 

Τμήματος.  

 (γ) Βαθμός χρήσης. 

Οι αίθουσες χρησιμοποιούνται κατά 100% σε όλα τα εξάμηνα, ωστόσο χρησιμοποιούνται 

και από σπουδαστές των άλλων δύο τμημάτων της ΣΤΕΓ. 

(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του υποστηρικτικού εξοπλισμού. 

Όλες οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με Η/Υ και βιντεοπροβολέα. Επίσης διατίθεται 

αίθουσα εξοπλισμένη με 20 ηλεκτρονικούς υπολογιστές συνδεδεμένους στο εσωτερικό δίκτυο 

του ΤΕΙ, για τη διδασκαλία του μαθήματος «Πληροφορική».  

 Εκπαιδευτικά εργαστήρια: 

(α) Αριθμός και χωρητικότητα 

Τα εργαστηριακά μαθήματα του Τμήματος πραγματοποιούνται σε οκτώ εργαστηριακές 

αίθουσες, χωρητικότητας 18-25 ατόμων.  

(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. 

Από τις 8 εργαστηριακές αίθουσες που χρησιμοποιεί το ΤΕΤΡΟ, για τις 6 έχει την 

αποκλειστική χρήση το Τμήμα, ενώ τις υπόλοιπες 2 τις χρησιμοποιούν και σπουδαστές των 

άλλων τμημάτων της ΣΤΕΓ. Αυτό το γεγονός δυσχεραίνει την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Μελλοντικά, θα χρειαστούν επιπλέον εργαστηριακοί χώροι με κατάλληλο επιστημονικό 

εξοπλισμό καθώς θα διδαχθούν νέα εργαστηριακά μαθήματα όταν θα πραγματοποιούνται τα 

εργαστηριακά μαθήματα του 7ου εξαμήνου.  Ήδη δύο νέοι εργαστηριακοί χώροι είναι υπό 

κατασκευή. 

(γ) Βαθμός χρήσης. 

Οι αίθουσες χρησιμοποιούνται κατά μέσο όρο 20 ώρες εβδομαδιαία.  

(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού. 
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Τα υπάρχοντα εργαστήρια είναι επαρκώς εξοπλισμένα με σύγχρονο εργαστηριακό 

εξοπλισμό.  

Οι οκτώ εργαστηριακές αίθουσες με τον εξοπλισμό τους, που χρησιμοποιούνται για τη 

διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων του ΤΕΤΡΟ, είναι οι ακόλουθες: 

Εργαστηριακή αίθουσα 63: στην αίθουσα αυτή πραγματοποιούνται τα εργαστήρια 

μαθήματα: Γενική Μικροβιολογία, Μικροβιολογία Τροφίμων, Βιομηχανικές Ζυμώσεις, και 

Βιολογία. Ο εξοπλισμός που περιλαμβάνει η αίθουσα είναι: θάλαμος κάθετης νηματικής ροής, 

κλίβανος υγρής αποστείρωσης, επωαστικός θάλαμος, ψυχόμενος επωαστικός θάλαμος, 

επωαστικός κλίβανος με ανάδευση, υδατόλουτρο, ψυχόμενη φυγόκεντρος με τις τρεις κεφαλές 

της, θερμικός κυκλοποιητής (PCR), συσκευή οριζόντιας ηλεκτροφόρησης, τροφοδοτικό, δέκα 

οπτικά μικροσκόπια, στερεοσκόπιο, ζυγός ακριβείας 0.001g, ζυγός ακριβείας 0.0001g, πέντε 

ζυγοί ακρίβειας 0.1g, πεχάμετρο, ομογενοποιητής τύπου Stomacher, μηχανή παγοτρίμματος, 

φωτόμετρο ορατού και υπεριώδους, σύστημα απεικόνισης πηκτωμάτων ηλεκτροφόρησης, 

διαφραγματική αντλίας πιέσεως-κενού με το αντίστοιχο μεταλλικό χωνί και γυάλινη φυάλη, 

τρεις αναδευτήρες τύπου vortex, στήλη απιονισμού νερού απόδοσης 1200 λίτρων, φούρνος 

μικροκυμάτων, ψυγειοκαταψύκτης, και αρκετός μικροπεξοπλισμός (αυτόματες πιπέτες 

γυάλινος εξοπλισμός κ.λπ.) 

Εργαστηριακή αίθουσα 28: στην αίθουσα αυτή πραγματοποιούνται τα εργαστηριακά 

μαθήματα: Γενική/Ανόργανη Χημεία και Οργανική Χημεία. Ο εξοπλισμός που περιλαμβάνει η 

αίθουσα είναι: απαγωγοί, περιστροφικός εξατμιστήρας (rotary evaporator), συσκευή 

προσδιορισμού σημείου τήξεως, φυγόκεντρος, φούρνος θέρμανσης υπό κενό, ξηραντήριο, 

συλλέκτης κλασμάτων χρωματογραφίας (fraction collector), pHμετρα, μαγνητικοί 

αναδευτήρες, υάλινος εξοπλισμός, άλλος μικροεξοπλισμός. 

Εργαστηριακή αίθουσα 28Α: στην αίθουσα αυτή πραγματοποιούνται τα εργαστηριακό 

μάθημα της Φυσικής. Ο εξοπλισμός που περιλαμβάνει η αίθουσα είναι: απαγωγός, ανεμόμετρο 

χειρός, βαρόμετρο Fischer, εξοπλισμός μέτρησης ραδιενέργειας, εξοπλισμός οπτικής, 

ανιχνευτής φθορισμού, μαγνητικοί αναδευτήρες, ζυγοί ακριβείας, pHμετρο, μετρητές ιξώδους, 

πυκνόμετρα, υάλινος εξοπλισμός και άλλος μικροεξοπλισμός. 

Εργαστηριακή αίθουσα 68: στην αίθουσα αυτή πραγματοποιούνται τα εργαστηριακά 

μαθήματα: Μηχανική Τροφίμων, Επεξεργασία Τροφίμων ΙΙ, Τεχνολογία και Ποιότητα 

Φρούτων και Λαχανικών, Τεχνολογία και Ποιότητα Λιπών και Ελαίων. Ο εξοπλισμός που 

περιλαμβάνει η αίθουσα είναι: συσκευή υγρής χρωματογραφίας HPLC, αέριος 

χρωματογράφος-φασματογράφος μάζας GC/MS, κλίβανος, αντλία κενού, φούρνοι 
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αποτέφρωσης, απαγωγός εστία, συσκευή παραγωγής υπερκάθαρου νερού, φασματοφωτόμετρο 

UV-VIS, υδατόλουτρο, ανακινητήρας, ιξωδόμετρο, λυοφιλιωτής, αναλυτής υφής, 

φυγόκεντρος, συσκευή προσδιορισμού λιπαρών Soxhlett, χρωματόμετρο, εναλλάκτες 

θερμότητας, πιλοτική μονάδα χυμοποίησης και πιλοτική μονάδα οινοποίησης, κ.ά. 

Εργαστηριακή αίθουσα 71: στην αίθουσα αυτή πραγματοποιούνται τα εργαστηριακά 

μαθήματα: Συσκευασία Τροφίμων, Μετασυλλεκτική Φυσιολογία, Επεξεργασία Τροφίμων Ι, 

Τεχνολογία και Ποιότητα Σιτηρών. Ο εξοπλισμός που περιλαμβάνει η αίθουσα είναι: Πιλοτική 

μονάδα παραγωγής ελαιολάδου, συσκευασίας-ταξινόμησης μεγέθους ελιάς, συσκευασίας 

φρούτων και λαχανικών, πρέσσα, χρωματόμετρο, πενετρόμετρα Effegi, διαθλασίμετρα, ζυγός 

ακριβείας 0.001g, φούρνος μικροκυμάτων, ηλεκτρική κουζίνα ψυγειοκαταψύκτης, στήλη 

απιονισμού νερού απόδοσης 1200 λίτρων και αρκετός μικροπεξοπλισμός (γυάλινος 

εξοπλισμός κ.λπ.) 

Εργαστηριακή αίθουσα 83Β: στην αίθουσα αυτή πραγματοποιούνται τα εργαστηριακά 

μαθήματα Αναλυτική Χημεία και Βιοχημεία.  Ο εξοπλισμός που περιλαμβάνει η αίθουσα 

είναι: τέσσερις θερμαντικές εστίες, δύο πεχάμετρα, υδατόλουτρο, συσκευή ηλεκτροφόρησης, 

Λάμπα UV με κλοβό, καθώς και όλος ο απαραίτητος βοηθητικός εργαστηριακός εξοπλισμός 

(γυάλινα σκεύη, λαβίδες, σπάτουλες κ.λπ.). 

Εργαστηριακή αίθουσα 83Γ: στην αίθουσα αυτή πραγματοποιούνται τα εργαστηριακά 

μαθήματα Φυσικοχημεία και Χημεία Τροφίμων. Ο εξοπλισμός που περιλαμβάνει η αίθουσα 

είναι: αγωγιμόμετρο, διαθλασίμετρο, τέσσερις (04) θερμαντικές εστίες, τρία πεχάμετρα, 

πολωσίμετρο, ζυγός μέτρησης επιφανειακής τάσης, ιξωδόμετρα, καθώς και όλος ο 

απαραίτητος βοηθητικός εργαστηριακός εξοπλισμός (γυάλινα σκεύη, λαβίδες, σπάτουλες 

κ.λπ.). 

Εργαστηριακή αίθουσα 83Ε: στην αίθουσα αυτή πραγματοποιείται το εργαστηριακό 

μάθημα «Ενόργανη Χημική ανάλυση». Ο εξοπλισμός που περιλαμβάνει η αίθουσα είναι: 

ανοξείδωτος ομογενοποιητής, ζυγός ακρίβειας 0,01 g, ζυγός ακρίβειας 0,0001 g, κλίβανος 

ξήρανσης, κλίβανος ελεγχόμενων συνθηκών, φυγόκεντρος, υγρασιόμετρο, σύστημα 

συμπύκνωσης υπό κενό, σύστημα ανάδευσης vortex, πλυντήριο σκευών, δύο απαγωγούς 

εστίες, κλιματιστικό κιβώτιο, ψυγείο βαθειάς κατάψυξης, ψυγειοκαταψύκτης, 

ιονανταλλακτική στήλη απιονισμού  νερού απόδοσης 1200 λίτρων, συσκευή υπερκάθαρου 

νερού, αυτόματες πιπέτες (0-10 μL, 10-100 μL, 200-1000 μL, 1000-5000 μL), μύλος άλεσης 

καρπών, οπτικό μικροσκόπιο, πρέσα, συσκευή παραγωγής όζοντος, αναλυτής όζοντος, 

φασματόμετρο ορατού – υπεριώδους διπλής δέσμης, φασματόμετρο φθορισμού, σύστημα 
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FT/IR, σύστημα βολταμετρίας, γεννήτρια αζώτου, γεννήτρια υδρογόνου, αέριος 

χρωματογράφος με ανιχνευτές FID, ECD και FTD, αέριος χρωματογράφος με αυτόματο 

δειγματολήπτη και ανιχνευτές TCD, ECD και FID, σύστημα αέριας χρωματογραφίας / 

φασματομετρίας μάζας (GC/MS) με αυτόματο δειγματολήπτη και ανιχνευτή FPD, υγρός  

χρωματογράφος  υψηλής απόδοσης (HPLC) με σύστημα παραγωγοποίησης μετά τη στήλη, 

φθορισμομετρικός ανιχνευτής (RF), ανιχνευτής δείκτη διάθλασης (RI), ανιχνευτής συστοιχίας 

διόδων (PDA), σύστημα μονοφασικής χρωματογραφίας πεδίου ασύμμετρης ροής (AsFlFFF), 

φιάλες αερίων χρωματογραφίας, επιτοίχιες γραμμές ροής αερίων χρωματογραφίας με 

ρυθμιστές πίεσης, σύστημα θερμικής ανάλυσης, δέκα πλήρη συστήματα Η/Υ για τη λειτουργία 

των αναλυτικών οργάνων, σταθεροποιητές τάσης καθώς και όλος ο απαραίτητος βοηθητικός 

εργαστηριακός εξοπλισμός (γυάλινα σκεύη, λαβίδες, σπάτουλες κ.λπ.). 

 (ε) Επάρκεια αποθηκών (εργαστηριακού εξοπλισμού, αντιδραστηρίων, κ.λπ.) 

Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι χώροι αποθήκευσης εργαστηριακού εξοπλισμού και 

αντιδραστηρίων. Στην κάθε εργαστηριακή αίθουσα αποθηκεύονται σε μικρές ποσότητες τα 

σχετικά υλικά. 

 Είναι διαθέσιμα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 

Τα εργαστήρια είναι κατειλημμένα πολλές ώρες ημερησίως από τους σπουδαστές που 

πραγματοποιούν τα εργαστηριακά τους μαθήματα, λόγω των πολλών εργαστηριακών 

τμημάτων που δημιουργούνται, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο μεγάλος αριθμός των 

σπουδαστών. Επίσης απαιτείται χρόνος για την προετοιμασία των εργαστηριακών ασκήσεων 

από τους διδάσκοντες και τα Ε.Τ.Π. με αποτέλεσμα να μην είναι στον επιθυμητό βαθμό όλοι 

οι εργαστηριακοί χώροι διαθέσιμοι για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών.  

 Επάρκεια και ποιότητα των χώρων και του εξοπλισμού των κλινικών.  

Δεν υπάρχουν στο Τμήμα κλινικές. 

 Σπουδαστήρια: 

(α) Αριθμός και χωρητικότητα 

(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. 

(γ) Βαθμός χρήσης. 

Το Τμήμα δεν διαθέτει δικό του αυτόνομο χώρο που να χρησιμοποιείται ως σπουδαστήριο. 

Οι σπουδαστές χρησιμοποιούν τους χώρους της κεντρικής βιβλιοθήκης του ΤΕΙ.   

 Προσωπικό Διοικητικής/Τεχνικής/Ερευνητικής Υποστήριξης 
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   (α) Αριθμός και ειδικότητες 

   (β) Επάρκεια ειδικοτήτων 

Το Τμήμα απασχολεί αποκλειστικά, μόνο έναν διοικητικό υπάλληλο, την κ. Μπούνα Νίκη 

(Δ.Ε.), που είναι και η Γραμματέας του Τμήματος. Διοικητικοί υπάλληλοι του Ιδρύματος 

συνδράμουν στην κάλυψη των διοικητικών αναγκών του Τμήματος, ωστόσο οι ανάγκες σε 

διοικητικό προσωπικό είναι ιδιαίτερα αυξημένες κάνοντας ιδιαίτερα επιτακτική την ανάγκη  

αύξησης αυτής της κατηγορίας προσωπικού. 

Στο Τμήμα υπηρετούν τρία μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) με τις ακόλουθες 

ειδικότητες (όπως φαίνονται και στον πίνακα 3, παράγραφος 2.2):  

1) Οικονομόπουλος Ι. (Τ.Ε., M.Sc.) με ειδικότητα: πληροφορική,  

2) Σταματελοπούλου Ε. (Τ.Ε.) με ειδικότητα «Γενικής και Ανόργανης Χημείας, 

Οργανικής Χημείας, Χημεία Βιοχημεία, Οινολογία- Χυμοποίηση»  

3) Τσαγκάρη Σ. (Τ.Ε.) με ειδικότητα «Συσκευασία, Τυποποίηση, Επεξεργασία 

Ελαιόκαρπου, Μετασυλλεκτική Φυσιολογία»  

Υπάρχει η ανάγκη για επιπλέον μέλη Ε.Τ.Π. που θα καλύψουν νέα αντικείμενα τα οποία 

προέκυψαν λόγω της αλλαγής του προγράμματος σπουδών του Τμήματος όταν από ΤΕ.ΓΕ.Π.  

έγινε ΤΕΤΡΟ.   

Από την επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν οι 

σπουδαστές προκύπτουν οι ακόλουθοι δείκτες σχετικά με τα μέσα και τις υποδομές του 

Τμήματος: 

 



 68 

Επάρκεια εργαστηριακού εξοπλισμού (Ε7) 

Χειμερινό εξάμηνο 2011-12 
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Γράφημα 30. Επάρκεια εργαστηριακού εξοπλισμού (αντιστοιχεί στην ερώτηση Ε7). 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των σπουδαστών η επάρκεια του εργαστηριακού εξοπλισμού 

κρίνεται κυρίως από μέτρια έως πάρα πολύ ικανοποιητική. 
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4.6.  Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)   

 Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην παρουσίαση των μαθημάτων; Πώς; 

Ναι. Οι παρουσιάσεις των μαθημάτων γίνονται μέσω Η/Υ και βιντεοπροβολέα. 

 Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στη διδασκαλία; Πώς 

Ναι. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται μέσω Η/Υ και βιντεοπροβολέα. 

 Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 

Ναι. Σε πολλά εργαστηριακά μαθήματα χρησιμοποιείται σύστημα Η/Υ με βιντεοπροβολέα 

προκειμένου να γίνει περισσότερο κατανοητή η πειραματική διαδικασία αλλά και το 

θεωρητικό υπόβαθρο της κάθε άσκησης. 

 Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην αξιολόγηση των σπουδαστών; Πώς; 

Οι βαθμολογίες που παίρνουν οι σπουδαστές στις εξετάσεις τους αναρτώνται από τον 

διδάσκοντα (με τη χρήση προσωπικού κωδικού) στην ηλεκτρονική γραμματεία και οι 

σπουδαστές έχουν πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε αυτές, με τον προσωπικό τους κωδικό. 

 Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην επικοινωνία των σπουδαστών με τον διδάσκοντα; Πώς; 

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανακοινώσεων στο e-class. 

 Ποιο το ύψος των επενδύσεων του Τμήματος σε ΤΠΕ κατά την τελευταία πενταετία;  

Το Τμήμα δεν έχει δικό του ξεχωριστό προϋπολογισμό για ΤΠΕ, αλλά ο προϋπολογισμός 

αφορά όλο το ΤΕΙ. 

4.7. Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και η μεταξύ τους συνεργασία. 

 Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα μαθήματα. 

Οι πρώτοι σπουδαστές εισήχθησαν στο Τμήμα το έτος 2009-2010 οπότε διαθέτουμε 

στοιχεία εγγραφέντων μόνο για τρία έτη και μάλιστα σε αυτά τα τρία έτη υπήρχε μεγάλη 

διακύμανση εγγραφέντων λόγω της «βάσης του δέκα» η οποία εφαρμόστηκε για μία χρονιά 

και μετά καταργήθηκε, όπως φαίνεται και στον ακόλουθο πίνακα 6.  
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Πίνακας 6. Αριθμός σπουδαστών (εισαχθέντων, μετεγγραφέντων, διαγραφέντων) στο Τμήμα 

Τεχνολογίας Τροφίμων ανά ακαδημαϊκό έτος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορεί να γίνει λοιπόν μόνο μία εκτίμηση των εγγραφέντων σπουδαστών οι οποίοι 

εκτιμάται να είναι κατά μέσο όρο 130 σπουδαστές το έτος, δηλαδή 520 σπουδαστές κατά τη 

διάρκεια των τεσσάρων ετών σπουδών. Άρα η εκτιμώμενη αναλογία σπουδαστών / μόνιμου 

Ε.Π. είναι 520/7=74,2 σπουδαστές/μέλος μόνιμου Ε.Π., και η εκτιμώμενη αναλογία 

σπουδαστών/διδασκόντων (μόνιμα μέλη Ε.Π. αλλά και επιστημονικοί/εργαστηριακοί 

συνεργάτες ο αριθμός των οποίων εκφράζεται σε ισοδύναμα καθηγητή εφαρμογών, δηλαδή με 

16 ώρες διδασκαλίας, και υπολογίζονται στους 8) είναι 520/15=34,7 σπουδαστές/διδάσκοντα. 

Η παραπάνω εκτίμηση στηρίζεται στην παραδοχή ότι όλοι οι σπουδαστές ολοκληρώνουν τις 

σπουδές τους στα τέσσερα έτη, κάτι που δεν ισχύει στην πραγματικότητα, οπότε η πραγματική 

αναλογία σπουδαστών/διδασκόντων είναι πολύ μεγαλύτερη από την εκτιμώμενη. 

Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα  που το Τμήμα διαθέτει σπουδαστές που εισήχθησαν 

κατά τη διάρκεια τριών ετών μόνο (βλέπε πίνακα 6), ο συνολικός αριθμός ενεργών 

σπουδαστών είναι συνολικά 337 (ενεργοί σπουδαστές που εισήχθησαν στα τρία συνεχόμενα 

ακαδημαϊκά έτη λειτουργίας του ΤΕΤΡΟ). Η αναλογία σπουδαστών/μόνιμου Ε.Π. είναι 

337/7=48 σπουδαστές/μέλος μόνιμου Ε.Π. και η αναλογία σπουδαστών/συνολικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (μόνιμα μέλη Ε.Π. μαζί με τους συνεργάτες ο αριθμός των 

οποίων εκφράζεται σε ισοδύναμα καθηγητή εφαρμογών δηλαδή 16 ώρες διδασκαλίας, και 

υπολογίζονται στους 8) είναι 337/15=22 σπουδαστές/διδάσκοντα. Εάν υπολογίσουμε τον 

απόλυτο αριθμό των συνεργατών οι οποίοι έχουν σύμβαση με το Τμήμα (20 για το χειμερινό 

και 16 για το εαρινό εξάμηνο 2011-12) χωρίς να τους εκφράσουμε σε ισοδύναμα καθηγητή 

Εισαχθέντες με: 2011-12 2010-11 2009-10 

Εισαγωγικές εξετάσεις 140 261 78 

Μετεγγραφές (εισροές προς το Τμήμα) 0 1 0 

Μετεγγραφές (εκροές προς άλλα 
Τμήματα)** 

0 91 5 

Κατατακτήριες εξετάσεις 

(Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

12 23 0 

Άλλες κατηγορίες - Διαγραφέντες 28 19 35 

Σύνολο** 124 175 38 

Αλλοδαποί σπουδαστές 

(εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) 

- - - 
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εφαρμογών, η αναλογία σπουδαστές/διδάσκοντα είναι 337/27=12,5 για το χειμερινό εξάμηνο 

2011/12 και 337/23=14,6 για το αντίστοιχο εαρινό εξάμηνο. 

 Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα εργαστήρια. 

Η συνήθης αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα εργαστήρια είναι 1 διδάσκοντας / 20 

σπουδαστές. 

 Έχουν οι διδάσκοντες ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους 

σπουδαστές; Τις τηρούν; Αξιοποιούνται από τους σπουδαστές; 

Ναι, τα μόνιμα μέλη Ε.Π. έχουν ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους 

σπουδαστές. Οι σπουδαστές συνήθως αναζητούν και επικοινωνούν με τους καθηγητές και 

πέραν των ανακοινωμένων ωρών αλλά και τηλεφωνικά ή μέσω e-mail.  

Οι σπουδαστές επικοινωνούν με τους επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες, τις 

ημέρες και ώρες που αυτοί έχουν διδασκαλία στο Τ.Ε.Ι., δεδομένου ότι δεν διαθέτουν γραφεία 

στα οποία μπορούν να παραμένουν τις ώρες που δεν έχουν διδασκαλία. Επιπλέον τους 

αναζητούν στους εργαστηριακούς χώρους που συνήθως διδάσκουν (στην περίπτωση που 

διδάσκουν εργαστηριακά μαθήματα) αλλά και μέσω e-mail. 

 4.8. Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα. 

 Πώς μεθοδεύεται η εκπαίδευση των σπουδαστών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. 

αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας); 

H εκπαίδευση των σπουδαστών στην ερευνητική διαδικασία γίνεται από τους διδάσκοντες, 

μέσω της εκπόνησης εργασιών, στα πλαίσια κάποιων μαθημάτων. Επίσης στα πλαίσια του 

μαθήματος «Συγγραφή επιστημονικών εργασιών και τεχνικών εκθέσεων» οι σπουδαστές 

εκπαιδεύονται στην αναζήτηση και χρήση διεθνούς βιβλιογραφίας.  

 Παρέχεται στους σπουδαστές δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά έργα; 

Οι σπουδαστές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στο ερευνητικό έργο που επιτελείται στα 

εργαστήρια, συνήθως με την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών στα πλαίσια αυτών των 

ερευνητικών έργων.  
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4.9. Συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και με το 

κοινωνικό σύνολο. 

 Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού συνεργάζεται το Τμήμα και πώς;  

Το Τμήμα, σε επίπεδο διδακτικού έργου, συνεργάζεται με εκπαιδευτικά κέντρα του 

εσωτερικού στα πλαίσια της εκπόνησης πρακτικής άσκησης και πτυχιακών εργασιών των 

σπουδαστών του. Ωστόσο ακόμη οι σπουδαστές του ΤΕ.ΤΡΟ. δεν έχουν φτάσει στο έτος για 

την εκπόνηση των παραπάνω.  

 Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού συνεργάζεται το Τμήμα και πώς;  

Το Τμήμα συνεργάζεται με εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού στα πλαίσια του 

προγράμματος Erasmus (μετακίνηση σπουδαστών για σπουδές ή για πρακτική άσκηση, και 

μετακίνηση μελών Ε.Π. για διδασκαλία ή εκπαίδευση). Τα Ιδρύματα του εξωτερικού με τα 

οποία το Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες για το επιστημονικό πεδίο των 

Γεωτεχνικών Επιστημών έχουν ήδη παρουσιαστεί παραπάνω στον πίνακα 5. Μέχρι σήμερα 

στο Τμήμα ΤΕ.ΤΡΟ. έχει έρθει ένας φοιτητής από το Πανεπιστήμιο Haute Ecole Provinciale 

du Hainaut Occidental του Βελγίου, για την εκπόνηση της πρακτικής του άσκησης σε 

εργαστήριο του Τμήματος. Λόγω του ότι το Τμήμα ΤΕ.ΤΡΟ. έχει προς το παρόν σπουδαστές 

μόνο στα τρία πρώτα έτη σπουδών, δεν έχει ακόμη δοθεί η δυνατότητα σε αυτούς να 

μετακινηθούν στο εξωτερικό για πρακτική άσκηση ή για σπουδές. Μετακινήσεις αναμένονται 

από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και μετά. Τέλος πρέπει να επισημανθεί η ανάγκη ανεύρεσης 

νέων εκπαιδευτικών κέντρων του εξωτερικού με γνωστικό αντικείμενο όσο γίνεται πιο σχετικό 

με την τεχνολογία τροφίμων, για να αυξηθούν οι επιλογές μετακίνησης των σπουδαστών αλλά 

και του προσωπικού. Η ανάγκη αυτή προέκυψε από τη μετονομασία του Τμήματος από Τμήμα 

Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων σε Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων.  

 Αναπτύσσονται συγκεκριμένες εκπαιδευτικές συνεργασίες με τοπικούς, περιφερειακούς ή 

εθνικούς κοινωνικούς φορείς; 

Ναι το Τμήμα συνεργάζεται με τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς φορείς όπως 

νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, φορείς ελέγχου τροφίμων, ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, 

κέντρα ελέγχου και πιστοποίησης, κυρίως μέσω της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών  
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4.10. Κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των σπουδαστών.  

 Υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός του Τμήματος σχετικά με την κινητικότητα των μελών 

της ακαδημαϊκής κοινότητας; 

Το Τμήμα ενθαρρύνει την κινητικότητα των μελών Ε.Π. σε ακαδημαϊκά ή ερευνητικά 

ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε μέσω ερευνητικών προγραμμάτων είτε μέσω 

εκπαιδευτικής άδειας.  Λόγω όμως του εξαιρετικά χαμηλού αριθμού μελών Ε.Π. και των 

αυξημένων διδακτικών αναγκών, δεν υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης λήψης εκπαιδευτικής 

άδειας από δύο μέλη Ε.Π. 

 Πόσες και ποιες συμφωνίες έχουν συναφθεί για την ενίσχυση της κινητικότητας του 

διδακτικού προσωπικού ή/και των σπουδαστών; 

Το Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Τ.Ε.Ι. υποστηρίζει τα μέλη Ε.Π. και τους 

σπουδαστές παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την μετακίνησή τους στα 

πλαίσια του προγράμματος Erasmus. Ωστόσο θα πρέπει να τονιστεί η ανάγκη αύξησης του 

προσωπικού στο εν λόγω γραφείο, στο οποίο προς το παρόν προσφέρει τις υπηρεσίες του μόνο 

ένα μέλος Ε.Π., το οποίο είναι και Ιδρυματικός Υπεύθυνος του προγράμματος. 

 Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος μετακινήθηκαν προς άλλα 

Ιδρύματα στο πλαίσιο ακαδημαïκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία 

πενταετία; 

Μετακινήθηκαν όλα τα μέλη Ε.Π. 

 Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Ιδρυμάτων μετακινήθηκαν προς το 

Τμήμα στο πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία 

πενταετία; 

Μέχρι σήμερα έχουν μετακινηθεί προς το Τμήμα μας μόνο δύο καθηγητές από Ιδρύματα 

του εξωτερικού. Το νούμερο αυτό αφορά μόνο το νέο Τμήμα ΤΕ.ΤΡΟ. που λειτουργεί μόλις 3 

ακαδημαϊκά έτη. Στο Τμήμα ΤΕ.ΓΕ.Π. που προϋπήρχε και το οποίο μετεξελίχθηκε σε 

ΤΕ.ΤΡΟ. είχαν μετακινηθεί περισσότεροι καθηγητές, και αναμένεται να παρατηρηθεί αύξηση 

των μετακινήσεων και για το νέο Τμήμα ΤΕ.ΤΡΟ. 

 Πόσοι σπουδαστές του Τμήματος μετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύματα στο πλαίσιο 

ακαδημαïκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία; 
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Λόγω του ότι το Τμήμα λειτουργεί εδώ και μόνο τρία έτη, δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει οι 

σπουδαστές να εκπονούν πτυχιακές εργασίες ή πρακτική άσκηση με αποτέλεσμα να μην έχουν 

μετακινηθεί ακόμη προς άλλα Ιδρύματα.  

 Πόσοι σπουδαστές άλλων Ιδρυμάτων μετακινήθηκαν προς το Τμήμα στο πλαίσιο 

ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία; 

Στα τρία χρόνια λειτουργίας του Τμήματος ΤΕ.ΤΡΟ. υπήρξε μόνο ένας φοιτητής (από το 

Πανεπιστήμιο Haute Ecole Provinciale du Hainaut Occidental του Βελγίου) που στα πλαίσια 

του προγράμματος Erasmus πραγματοποίησε την πρακτική του άσκηση στο Τμήμα μας. Η 

μετακίνηση σπουδαστών άλλων ιδρυμάτων προς το Τμήμα μας αναμένουμε να αυξηθεί όταν 

ολοκληρωθεί η λειτουργία όλων των εξαμήνων σπουδών του Τμήματος. 

 Υπάρχουν διαδικασίες αναγνώρισης του εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιήθηκε σε 

άλλο Ίδρυμα; 

Εφαρμόζεται το σύστημα αναγνώρισης μονάδων ECTS. 

 Πόσο ικανοποιητική είναι η λειτουργία και η στελέχωση του κεντρικού Γραφείου 

Διεθνών / Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των συνδέσμων τους; 

Το γραφείο Διεθνών / Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων δεν διαθέτει κανένα μέλος διοικητικού 

προσωπικού με αποκλειστική απασχόληση στο συγκεκριμένο γραφείο. Το γραφείο είναι 

στελεχωμένο μόνο με ένα μέλος Ε.Π. (με παράλληλα καθήκοντα). Υπάρχει μεγάλη ανάγκη 

στελέχωσης του εν λόγω γραφείου λόγω της σημαντικότητας της κινητικότητας των 

σπουδαστών αλλά και του προσωπικού. 

 Τι ενέργειες για την προβολή και ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τα 

προγράμματα  κινητικότητας αναλαμβάνει το Τμήμα; 

Τα προγράμματα κινητικότητας αναφέρονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος Erasmus 

του ΤΕΙ. Επίσης η ιδρυματική υπεύθυνη του προγράμματος σε συνεργασία με την τμηματική 

υπεύθυνη, κάθε χρόνο ενημερώνουν τους σπουδαστές στα πλαίσια του μαθήματος «Συγγραφή 

επιστημονικών εργασιών και τεχνικών εκθέσεων». 

 Οργανώνονται εκδηλώσεις για τους εισερχόμενους σπουδαστές από άλλα Ιδρύματα; 

Όχι, δεν οργανώνονται κάποιες καθιερωμένες εκδηλώσεις από το Τμήμα. 

 Πώς υποστηρίζονται οι εισερχόμενοι σπουδαστές; 
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Η Ιδρυματική υπεύθυνη Erasmus σε συνεργασία με την τμηματική υπεύθυνη ενημερώνει 

τους εισερχόμενους σπουδαστές για θέματα λειτουργίας του Ιδρύματος. Επίσης ο κάθε 

διδάσκων ενημερώνει τους εισερχομένους σπουδαστές του σε θέματα σχετικά με τη 

διδασκαλία και την αξιολόγηση του κάθε μαθήματος.    

 Πόσα μαθήματα διδάσκονται σε ξένη γλώσσα για εισερχόμενους αλλοδαπούς 

σπουδαστές;  

Μέχρι σήμερα κανένα μάθημα δεν διδάσκεται σε ξένη γλώσσα. Την περίοδο πριν την 

αλλαγή του Τμήματος σε Τεχνολογίας Τροφίμων, όταν δηλαδή ακόμη λειτουργούσε το Τμήμα 

ΤΕΓΕΠ, ο διδάσκων του εργαστηριακού μαθήματος στο οποίο συμμετείχε εισερχόμενος 

αλλοδαπός φοιτητής Erasmus, φρόντιζε να τον τοποθετεί σε θέση κοντά σε κάποιον φοιτητή 

του Τμήματός μας που γνώριζε αγγλικά ώστε να βοηθάει τον αλλοδαπό φοιτητή. Στο τέλος 

του μαθήματος ο διδάσκων παρέμενε με τον φοιτητή προκειμένου να του εξηγήσει περαιτέρω 

στην αγγλική γλώσσα κάποιες βασικές αρχές του εργαστηρίου και να του λύσει τυχόν απορίες. 

Επίσης ο κάθε διδάσκων φρόντιζε να δώσει εκπαιδευτικό υλικό στην αγγλική γλώσσα στον 

εισερχόμενο φοιτητή και επιπλέον του ανέθετε και μία εργασία που έπρεπε να ετοιμάσει αυτός 

στην αγγλική γλώσσα. Με τον ίδιο τρόπο, «φροντιστηριακής» διδασκαλίας θα συνεχιστεί και 

στο ΤΕ.ΤΡΟ. η εκπαίδευση αλλοδαπών σπουδαστών Erasmus, μέχρι να οργανωθούν 

μαθήματα στην αγγλική γλώσσα.  

 Υπάρχει πρόσθετη (από το Τμήμα ή/και το Ίδρυμα) οικονομική ενίσχυση των 

σπουδαστών και των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού που λαμβάνουν μέρος στα 

προγράμματα κινητικότητας; 

Μόνο η οικονομική ενίσχυση που προβλέπεται από το νόμο. 

 Πώς προωθείται στο Τμήμα η ιδέα της κινητικότητας σπουδαστών και μελών του 

ακαδημαϊκού προσωπικού και της Ευρωπαϊκής διάστασης γενικότερα; 

Από το Τμήμα προωθείται και ενισχύεται η κινητικότητα των σπουδαστών και 

ακαδημαϊκού προσωπικού μέσω του προγράμματος Erasmus, μέσω της ενημέρωσης των 

σπουδαστών μας για τις δυνατότητες που τους παρέχει το πρόγραμμα αυτό. Επίσης με την 

προσπάθεια που καταβάλλεται για να αυξηθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό που επισκέπτεται 

και δίνει διαλέξεις στο Τμήμα μας από ιδρύματα του εξωτερικού, πάλι μέσω του 

προγράμματος Erasmus. Με τον τρόπο αυτό οι σπουδαστές μας αφενός μεν εξοικειώνονται με 

την παρακολούθηση διαλέξεων στην αγγλική γλώσσα, αφετέρου δε ενημερώνονται για τις 

σπουδές και τον τρόπο διδασκαλίας στα ιδρύματα από τα οποία προέρχονται οι επισκέπτες 
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αλλοδαποί καθηγητές. Αυτή η εμπειρία αυξάνει το ενδιαφέρον τον σπουδαστών μας για 

κινητικότητα σε ιδρύματα του εξωτερικού και μειώνει το φόβο τους να απομακρυνθούν από το 

οικείο για αυτούς περιβάλλον του Τμήματός μας. 

 Πώς ελέγχεται η ποιότητα (και όχι μόνον η ποσότητα) της κινητικότητας του 

ακαδημαϊκού προσωπικού; 

Με βάση το νόμο κάθε μέλος ακαδημαϊκού προσωπικού που λαμβάνει εκπαιδευτική άδεια 

και την εκπονεί σε άλλο ίδρυμα, υποχρεούται μετά τη λήξη αυτής να παρουσιάσει έκθεση 

πεπραγμένων στη Γ.Σ. του Τμήματος. 
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5. Ερευνητικό έργο 

5.1. Πώς κρίνετε την προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος; 

 Υπάρχει συγκεκριμένη ερευνητική πολιτική του Τμήματος; Ποια είναι;   

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ερευνητική πολιτική στο Τμήμα. Το κάθε μέλος Ε.Π. 

δραστηριοποιείται ερευνητικά σε τομείς σχετικούς με την ειδικότητά του. 

 Πώς παρακολουθείται η υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος; 

Αν και δεν υπάρχει ερευνητική πολιτική, η ερευνητική δραστηριότητα κάθε μέλους Ε.Π. 

παρακολουθείται και καταγράφεται ετησίως μέσω των δημοσιεύσεων σε επιστημονικά 

περιοδικά και τη συμμετοχή τους σε συνέδρια.    

 Πώς δημοσιοποιείται ο απολογισμός υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής του 

Τμήματος; 

Με την συμμετοχή των μελών Ε.Π. σε συνέδρια, με την δημοσιοποίηση των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. 

 Παρέχονται κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας; 

Ποια είναι αυτά; 

Στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας δίνεται η δυνατότητα να λάβουν εκπαιδευτική 

άδεια για να διεξάγουν έρευνα σε αναγνωρισμένα ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα του 

εσωτερικού και του εξωτερικού ώστε να διευρύνουν την ερευνητική τους δραστηριότητα και 

να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. 

 Πώς ενημερώνεται το ακαδημαϊκό προσωπικό για δυνατότητες χρηματοδότησης της 

έρευνας; 

Κυρίως μέσω του διαδικτύου και μέσω ενημερωτικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από 

τους διαφόρους φορείς χρηματοδότησης. 

 Πώς υποστηρίζεται η ερευνητική διαδικασία; 

Η ερευνητική δραστηριότητα υποστηρίζεται οικονομικά κυρίως από τον Τακτικό 

προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ι. και αφορά την αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού και αναλωσίμων. 

Η χρηματοδότηση από ερευνητικά προγράμματα είναι μηδαμινή. Η έγκριση/χρηματοδότηση 

των ερευνητικών προγραμμάτων (Αρχιμήδης Θαλής) καθυστερεί επί μακρό χρόνο γεγονός που 

εμποδίζει την έρευνα.  
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Δεν υπάρχει υποστήριξη του ερευνητικού έργου από τεχνικό προσωπικό λόγω του μικρού 

αριθμού του και του μεγάλου φόρτου εργασίας του. 

Υπάρχει έλλειψη συμμετοχής και ενδιαφέροντος των σπουδαστών να συμμετέχουν στην 

έρευνα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαθέσιμο ερευνητικό προσωπικό. Αυτό οφείλεται 

στην έλλειψη μεταπτυχιακών προγραμμάτων που θα έδινε κίνητρο στους σπουδαστές να 

συμμετάσχουν στην ερευνητική δραστηριότητα. 

 Επιπλέον υπάρχει έλλειψη εργαστηριακών χωρών για ερευνητικούς σκοπούς. με 

αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται μόνο τα σπουδαστικά εργαστήρια, τα οποία δεν είναι πάντα 

διαθέσιμα.  

 Υπάρχουν θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες έρευνας; 

Δεν προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο η θεσμοθέτηση από το Τμήμα ερευνητικών 

υποτροφιών.  

 Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο εσωτερικό του Τμήματος; 

Δεν υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία για την διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων 

στο εσωτερικό του Τμήματος. Ωστόσο τα αποτελέσματα της έρευνας κάθε μέλους Ε.Π. 

διαχέονται μέσω κατ’ ιδίαν συναντήσεων και κυρίως μέσω ανταλλαγής απόψεων κατά την 

παρουσίαση πτυχιακών εργασιών που βασίζονται στα ερευνητικά αποτελέσματα του 

επιβλέποντα καθηγητή.  

 Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα εκτός Τμήματος, στην ελληνική και διεθνή 

ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα; 

Τα ερευνητικά αποτελέσματα διαχέονται στην ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή και 

επιστημονική κοινότητα μέσω της δημοσίευσής τους σε διεθνή έγκυρα επιστημονικά 

περιοδικά αλλά και με την συμμετοχή των μελών Ε.Π. σε διεθνή και εθνικά συνέδρια και 

ημερίδες. 

 Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο τοπικό και εθνικό κοινωνικό 

περιβάλλον; 

Μέσω δημοσιεύσεων στο τοπικό τύπο καθώς και μέσω συμμετοχής σε ημερίδες που 

διοργανώνουν τοπικοί φορείς. 
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5.2. Πώς κρίνετε τα ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο Τμήμα; 

 Ποια ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε 

εξέλιξη κατά την τελευταία πενταετία; 

1. 2005–2008: «Νέοι ακινητοποιημένοι βιοκαταλύτες για αύξηση παραγωγικότητας, βελτίωσης 

ποιότητας κρασιού και για βιομηχανοποίηση τους στην οινοποιία» (Πηγή χρηματοδότησης 

ΠΕΝΕΔ 2003). 

2. 2006–2008. «Μηχανισμός της αλληλεπίδρασης αερίων ρύπων και υδάτινου περιβάλλοντος: 

Μελέτη της επίδραση της θερμοκρασίας, του pΗ και των επιφανειακών υμενίων». Πηγή 

χρηματοδότησης Πανεπιστήμιο Πατρών (Πρόγραμμα Καραθεοδωρή). 

3. 2006–2008: «Μοντελοποίηση και προσομοίωση των φυσικοχημικών διαδικασιών στην 

ατμόσφαιρα για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης» (Πηγή χρηματοδότησης ΓΓΕΤ, 

Π.Ε.Π.-Δ.Ε.) 

4.  2006–2008: «Ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου προσδιορισμού 

μυκοτοξινών με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανιών τροφίμων 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (Πηγή χρηματοδότησης ΓΓΕΤ, Π.Π.Κ.-Δ.Ε.). 

5. 2008-2010: «Μελέτη της ανάπτυξης μικροοργανισμών στο δίκτυο καυσίμων των 

αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας και αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

προκαλούνται από την παρουσία τους στη λειτουργία των κινητήρων» (Πηγή 

χρηματοδότησης ΥΠ.ΕΘ.Α.). 

6. 2011 – 2014: «Characterization of starch particles and investigation of the mechanism for 

the interaction between starch particles and aroma compounds». (Πηγή χρηματοδότησης 

ΥΠΔΒΜΘ/ΕΥΔ, Πρόγραμμα Αρχιμήδης ΙΙΙ). 

7. 2011-  : «Contribution of Mycorrhizae to the sustainability of marginal Mediterranean 

ecosystems – development of mycorrhizal inocula» (Πηγή χρηματοδότησης 

ΥΠΔΒΜΘ/ΕΥΔ, Πρόγραμμα Θαλής). 

8. 2009-2010: «Fermented Kalamon olives: an unexplored ecosystem, a pool of novel lactic 

acid bacteria starters» (Πηγή χρηματοδότησης: John S. Latsis Public Benefit Foundation).  

9. 2012-2015: «Η επίδραση της βιολογικής λίπανσης στα τεχνολογικά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των κονδύλων της πατάτας πριν και μετά το τηγάνισμα» (Πηγή 

χρηματοδότησης ΥΠΔΒΜΘ/ΕΥΔ, Πρόγραμμα Αρχιμήδης ΙΙΙ).  

10. 2009-2011: «Στήριξη του κελυφωτού φιστικιού Φθιώτιδας μέσα από μια ολοκληρωμένη 

αντιμετώπιση του μύκητα Camarosporium (Botryosphaeria dothidaea) και του προβλήματος 

των μυκοτοξινών» (Πηγή χρηματοδότησης Ν.Α. Φθιώτιδας και Τ.Ε.Δ.Κ. Φθιώτιδας). 



 80 

 

11. 2009: Τέσσερα εγκεκριμένα Κουπόνια Καινοτομίας: «Μελέτη και εφαρμογή 

ιχνηλασιμότητας στην ποτοποιία Κωστέας», «Ανίχνευση ουσίας για καταγραφή θερμοκρασίας 

προϊόντων ψύξης και κατάψυξης», «Βελτίωση παραγωγικής διαδικασίας κατεψυγμένων 

σφολιατοειδών προϊόντων», «Ανάπτυξη νέου προϊόντος κρουασάν βουτύρου». Από αυτά τα 

κουπόνια υλοποιήθηκε και χρηματοδοτήθηκε τo πρώτο (Πηγή χρηματοδότησης ΓΓΕΤ). 

12. 2007-2008: «Αξιοποίηση γεωργο-βιομηχανικών υπολειμμάτων με την καλλιέργεια του 

μύκητα Lentinula edodes για παραγωγή μεταβολικών προϊόντων βιοτεχνολογικού 

ενδιαφέροντος» (Πρόγραμμα ΠΑΒΕΤ 105, Πηγή χρηματοδότησης ΓΓΕΤ)  

 Ποιο ποσοστό μελών ΔΕΠ/ΕΠ αναλαμβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες; 

Όλα τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος αναλαμβάνουν ερευνητικές πρωτοβουλίες. 

 Συμμετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες ή/και μεταδιδακτορικοί ερευνητές στα ερευνητικά 

προγράμματα; 

Στα ερευνητικά προγράμματα συμμετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες και μεταδιδακτορικοί 

ερευνητές συνεργαζόμενων ιδρυμάτων. 

5.3. Πώς κρίνετε τις διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές; 

 Αριθμός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων 

Στο Τμήμα δεν υπάρχουν αμιγώς ερευνητικά εργαστήρια. Για την διεξαγωγή έρευνας 

χρησιμοποιούνται τα εργαστήρια που προορίζονται για την εκπαίδευση των σπουδαστών με 

αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται σημαντικά η έρευνα. Ο εργαστηριακός εξοπλισμός που 

χρησιμοποιείται για τα σπουδαστικά εργαστήρια χρησιμοποιείται επίσης και στις ερευνητικές 

δραστηριότητες του Ε.Π. 

 Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών εργαστηρίων. 

Για την ερευνητική δραστηριότητα χρησιμοποιούνται τα σπουδαστικά εργαστήρια.  

Σύμφωνα με τα ατομικά απογραφικά δελτία που κατέθεσαν οι διδάσκοντες, οι διαθέσιμοι 

ερευνητικοί χώροι κρίνονται ικανοποιητικοί ή πολύ ικανοποιητικοί ως προς την χωρητικότητα 

και την ποιότητά τους. Αντίθετα, χαρακτηρίζεται μη ικανοποιητική έως πολύ ικανοποιητική η 

επάρκειά τους. Αυτό προφανώς συμβαίνει διότι δεν υπάρχουν πάντα εξειδικευμένοι 

ερευνητικοί χώροι. Στο Γράφημα 31 παρουσιάζεται η αξιολόγηση (%) των εργαστηριακών 

χώρων σύμφωνα με τα ατομικά απογραφικά των διδασκόντων. 
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Γράφημα 31.  Αξιολόγηση των εργαστηριακών χώρων από τους διδάσκοντες (αντιστοιχεί στα 

ερωτήματα ΙΙ.2 έως ΙΙ.4 του ατομικού απογραφικού δελτίου) 

 

 Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού. 

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τα σπουδαστικά εργαστήρια 

χρησιμοποιείται επίσης και στις ερευνητικές δραστηριότητες του Ε.Π. Ο εργαστηριακός 

εξοπλισμός κρίνεται από τους διδάσκοντες σύγχρονος, σε πολύ καλή λειτουργική κατάσταση 

και με πολύ καλό ρυθμό ανανέωσης (Γράφημα 32).  
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Γράφημα 32.  Αξιολόγηση του εργαστηριακού εξοπλισμού από τους διδάσκοντες (αντιστοιχεί στα 

ερωτήματα ΙΙ.5 έως ΙΙ.7 του ατομικού απογραφικού δελτίου) 

 

 Καλύπτουν οι διαθέσιμες υποδομές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας; 

Οι υπάρχουσες υποδομές καλύπτουν σε σημαντικό βαθμό αλλά όχι πλήρως τις ερευνητικές 

ανάγκες. Όσο αφορά τις εγκαταστάσεις απαιτείται η δημιουργία ερευνητικών εργαστηρίων για 

την απρόσκοπτη διεξαγωγή έρευνας. Ο εργαστηριακός εξοπλισμός είναι πολύ ικανοποιητικός 

όμως απαιτείται εμπλουτισμός του. 

 Ποια ερευνητικά αντικείμενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες υποδομές; 

Όλα τα ερευνητικά αντικείμενα του μόνιμου Ε.Π. καλύπτονται από τις διαθέσιμες 

υποδομές 

 Πόσο εντατική χρήση γίνεται των ερευνητικών υποδομών; 

Σύμφωνα με τα ατομικά απογραφικά δελτία που κατέθεσαν οι διδάσκοντες η χρήση των 

ερευνητικών υποδομών είναι μέτρια έως και πολύ συχνή (Γράφημα 33). 
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Γράφημα 33. Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριμένων ερευνητικών υποδομών; (Αντιστοιχεί 

στην ερώτηση ΙΙ.4 του ατομικού απογραφικού δελτίου) 

 

 Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδομές; Ποια είναι η ηλικία του υπάρχοντος 

εξοπλισμού και η λειτουργική του κατάσταση και ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/ 

επικαιροποίησης; 

Σύμφωνα με τα ατομικά απογραφικά δελτία που κατέθεσαν και το Γράφημα 33 οι 

διδάσκοντες σε ποσοστό 67,7% κρίνουν το ρυθμό ανανέωσης του εξοπλισμού ικανοποιητικό 

και πολύ καλό. Η ηλικία των υπαρχόντων επιστημονικών οργάνων δεν ξεπερνά τα 5 έτη. 

Ωστόσο οι ερευνητικές και διδακτικές απαιτήσεις δημιουργούν ανάγκη για εμπλουτισμό του 

εργαστηριακού εξοπλισμού. 

 Πώς χρηματοδοτείται η προμήθεια, συντήρηση και ανανέωση των ερευνητικών 

υποδομών; 

Η προμήθεια του εργαστηριακού εξοπλισμού μέχρι σήμερα βαρύνει τον τακτικό 

προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας. 

 

5.4. Πώς κρίνετε τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του διδακτικού 

προσωπικού του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία; 

 Πόσα βιβλία/μονογραφίες δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος; 

 Πόσες εργασίες δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ; (α) Σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές; 

(β) Σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές; (γ) Σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων 

με κριτές; (δ) Σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων χωρίς κριτές; 

 Πόσα κεφάλαια δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος σε συλλογικούς τόμους; 
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 Πόσες άλλες εργασίες (π.χ. βιβλιοκρισίες) δημοσίευσαν τα μέλη του ακαδημαϊκού 

προσωπικού του Τμήματος; 

 Πόσες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια που δεν εκδίδουν Πρακτικά έκαναν τα 

μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος;(α) Σε συνέδρια με κριτές (β) Σε 

συνέδρια χωρίς κριτές 

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τα ατομικά απογραφικά δελτία που κατέθεσαν έξι (6) μέλη 

μόνιμου Ε.Π. του Τμήματος προκύπτει ότι για την πενταετία 2007-2011 ο συνολικός αριθμός 

δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές είναι 50 και ο αριθμός των εργασιών σε 

πρακτικά συνεδρίων με κριτές είναι 116 (Γράφημα 34). Η αναλογία δημοσιεύσεων ανά 

μόνιμο Ε.Π. είναι 50/6=8,3. Το ερευνητικό προϊόν των μελών Ε.Π. του Τμήματος κρίνεται 

ικανοποιητικό λαμβάνοντας υπόψη τον μικρό αριθμό μόνιμου Ε.Π., που έχει ως αποτέλεσμα 

συσσώρευση αυξημένου διοικητικού και διδακτικού φόρτου, συνήθως εις βάρος της 

ερευνητικής δραστηριότητας. 
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Γράφημα 34. Ερευνητικό/επιστημονικό έργο του μόνιμου Ε.Π του Τμήματος. 

 

5.5. Πώς κρίνετε τον βαθμό αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα από 

τρίτους; 

 Πόσες ετεροαναφορές (citations) υπάρχουν σε δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ/ΕΠ του 

Τμήματος; 
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 Πόσες αναφορές του ειδικού ή του επιστημονικού τύπου έγιναν σε ερευνητικά 

αποτελέσματα μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία; 

 Πόσες βιβλιοκρισίες για βιβλία μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος έχουν δημοσιευθεί σε 

επιστημονικά περιοδικά; 

 Πόσες συμμετοχές μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων 

υπήρξαν κατά την τελευταία πενταετία; Να γίνει διάκριση μεταξύ ελληνικών και διεθνών 

συνεδρίων. 

 Πόσες συμμετοχές μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος σε συντακτικές επιτροπές 

επιστημονικών περιοδικών υπάρχουν; Να γίνει διάκριση μεταξύ ελληνικών και διεθνών 

περιοδικών. 

 Πόσες προσκλήσεις μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος από άλλους ακαδημαϊκούς / 

ερευνητικούς φορείς για διαλέξεις/παρουσιάσεις κλπ. έγιναν κατά την τελευταία 

πενταετία;  

 Πόσα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος και πόσες φορές έχουν διατελέσει κριτές σε 

επιστημονικά περιοδικά; 

 Πόσα διπλώματα ευρεσιτεχνίας απονεμήθηκαν σε μέλη  ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος;  

Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα παραπάνω στοιχεία, σύμφωνα με 

στοιχεία από τα ατομικά απογραφικά δελτία που κατέθεσαν έξι (6) μέλη μόνιμου Ε.Π. του 

Τμήματος 

 

Πίνακας 7. Βαθμός αναγνώρισης της ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος 
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Συνολικά την τελευταία πενταετία το ερευνητικό έργο λάβει 529 ετεροαναφορές που 

αντιστοιχούν σε 569/6 ≈ 95 ετεοαναφορές ανά μέλος Ε.Π. και σε 569/50 ≈ 11ετεροαναφορές 

ανά εργασία. 

 Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση (π.χ. βιομηχανικές εφαρμογές) των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων των μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος; 

Ορισμένα από τα ερευνητικά αποτελέσματα έχουν πρακτική αξιοποίηση. Για παράδειγμα, 

διεξήχθη και εφαρμόστηκε μελέτη ιχνηλασιμότητας σε προϊόντα ποτοποιίας της εταιρείας 

Κωστέας στην Καλαμάτα. Μέρος των αποτελεσμάτων αυτών παρουσιάστηκαν σε συνέδριο 

στην Τουρκία. 

5.6. Πώς κρίνετε τις ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος; 

 Υπάρχουν ερευνητικές συνεργασίες και ποιες (α) Με άλλες ακαδημαϊκές μονάδες του 

ιδρύματος; (β) Με φορείς και ιδρύματα του εσωτερικού; (γ) Με φορείς και ιδρύματα του 

εξωτερικού; 

Υπάρχουν ερευνητικές συνεργασίες: 

α) με άλλες ακαδημαϊκές μονάδες του Τ.Ε.Ι.Καλαμάτας: 

Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του Τ.Ε.Ι. 

Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας 

β) Με φορείς και ιδρύματα του εσωτερικού: 

Πανεπιστήμιο Πατρών 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) 

γ) Με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού: 

University οf Nottingham,  

University of Reading 

University of Ulster 

University οf British Columbia Καναδά. 

Πανεπιστήμιο Χαρράν Τουρκίας 



 87 

UC Davis (CALIFORNIA, US) 

 

5.7. Πώς κρίνετε τις διακρίσεις και τα βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεμηθεί 

σε μέλη του Τμήματος; 

 Ποια βραβεία ή/και διακρίσεις έχουν απονεμηθεί σε μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος; (α) σε 

επίπεδο ακαδημαϊκής μονάδας; (β) σε επίπεδο ιδρύματος; (γ) σε εθνικό επίπεδο;(δ) σε 

διεθνές επίπεδο; 

 Δεν υπάρχουν διακρίσεις των μελών Ε.Π. (α) σε επίπεδο ακαδημαϊκής μονάδας και (β) 

σε επίπεδο ιδρύματος καθώς δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες τέτοιες διακρίσεις. Επίσης (γ) σε 

εθνικό επίπεδο δεν υπάρχουν διακρίσεις. (δ) Σε διεθνές επίπεδο δύο μέλη Ε.Π. έχουν λάβει τις 

ακόλουθες διακρίσεις: 

• Fellow of Institute of Food Science and Technology (IFST), Member of IRCA, 

International Register of certificated auditors 

• 2ο Βραβείο στην κατηγορία Most Innovative Technique στο 79th ACS Symposium of 

Colloid and Interface Science, 12-15 June 2005 

 Ποιοι τιμητικοί τίτλοι (επίτιμοι διδάκτορες, επισκέπτες καθηγητές, ακαδημαϊκοί, 

αντεπιστέλλοντα μέλη ακαδημιών κλπ). έχουν απονεμηθεί από άλλα ιδρύματα σε μέλη 

ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος; 

Κανένα μέλος Ε.Π. δεν έχει λάβει ανάλογους τίτλους. 

 

5.8. Πώς κρίνετε τον βαθμό συμμετοχής των σπουδαστών/σπουδαστών στην έρευνα; 

 Πόσοι προπτυχιακοί σπουδαστές συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες του 

Τμήματος; Πόσοι μεταπτυχιακοί και πόσοι υποψήφιοι διδάκτορες; 

Υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος των προπτυχιακών σπουδαστών να συμμετέχουν στην 

έρευνα. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη μεταπτυχιακών προγραμμάτων που θα έδιναν κίνητρο 

στους σπουδαστές να συμμετάσχουν στην ερευνητική δραστηριότητα. Στο Τμήμα δεν 

υπάρχουν μεταπτυχιακοί σπουδαστές. 
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6. Σχέσεις με κοινωνικούς / πολιτιστικούς / παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς 

Το Τμήμα διαθέτει την κρίσιμη μάζα εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού που 

αποτελούν ουσιαστικούς παράγοντες για την ανάπτυξη επωφελών συνεργασιών με ΚΠΠ 

φορείς και είναι ανοικτό σε συνεργασίες με ΚΠΠ φορείς. Τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος, όπως 

και στην περίπτωση ανάπτυξης ερευνητικών συνεργασιών, είναι πρόθυμα και εργάζονται για 

την ανάπτυξη και αξιοποίηση τέτοιων συνεργασιών, πρακτικά όμως αντιμετωπίζονται 

οικονομικές δυσκολίες για την υλοποίησή τους. Το Τμήμα είναι σε θέση να αξιοποιεί τις 

εργαστηριακές και πιλοτικές υποδομές του και εφαρμόζοντας τους κανόνες ορθής 

εργαστηριακής και βιομηχανικής πρακτικής, να παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους όσον αφορά 

επιστημονικές αναλύσεις και εκτέλεση ερευνητικού έργου, και μετεκπαίδευσης, χωρίς αμοιβή 

του προσωπικού του. Οι δαπάνες όμως των αναλωσίμων πρέπει να καλυφθούν από τον 

αιτούντα φορέα.  

Ως θετικό στοιχείο πρέπει να αναφερθεί η καλή διάθεση του προσωπικού για συνεργασίες, 

που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και της καλής 

οργάνωσης Τμήματος. 

Τα τελευταία 5 έτη το Τμήμα συνεργάζεται κυρίως με φορείς του Δημοσίου και της 

παραγωγής που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Τροφίμων. Η συνεργασία αυτή γίνεται στα 

πλαίσια αφενός μεν της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών (για τους σπουδαστές του 

προηγούμενου προγράμματος σπουδών: Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, μια και ακόμη οι 

σπουδαστές του ΤΕ.ΤΡΟ. δεν έχουν φτάσει στο έτος διεξαγωγής της πρακτικής τους άσκησης) 

αφετέρου δε, με τη διεξαγωγή κοινών ερευνητικών προγραμμάτων. Υπολογίζεται ότι το 

Τμήμα συνεργάζεται με περισσότερους από 20 φορείς(συνεργασίες για υποβολή κοινών 

ερευνητικών προτάσεων, διοργανώσεις ημερίδων, ομιλίες άλλες εκδηλώσεις). 

Η επιστημονική συνεργασία του Τμήματος με Κ.Π.Π. φορείς αναγνωρίζεται και 

προβάλλεται μέσω της ανάπτυξης και ενίσχυσης προσωπικών επαφών, του σχεδιασμού και 

υλοποίησης κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, της ενημέρωσης της ιστοσελίδας του 

Τμήματος και των Κ.Π.Π., του περιοδικού και ημερήσιου τύπου, της διοργάνωσης ημερίδων 

και συνεδρίων, καθώς και μέσω των επιστημονικών δημοσιεύσεων που παράγονται από την 

υλοποίηση των παραπάνω έργων.  

Μέχρι σήμερα, το Τμήμα έχει αναπτύξει έναν ισχυρό και οργανωμένο μηχανισμό στο 

πλαίσιο της Πρακτικής άσκησης του Προγράμματος Προπτυχιακών με εμπειρία και οργάνωση 

που προέκυψε από την λειτουργία του ΤΕΓΕΠ.   
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6.1. Συνεργασίες του Τμήματος με ΚΠΠ  φορείς. 

 Ποια έργα συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς εκτελούνται ή εκτελέσθηκαν στο Τμήμα κατά την 

τελευταία πενταετία;  

o Συνεργασία με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας σε διαλέξεις πάνω σε 

εξειδικευμένα αντικείμενα όπως αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, η σημασία 

των Μεσσηνιακών τοπικών προϊόντων και η διατροφική τους αξία. 

o Συνεργασία με WSPC (Wine and Spirits Professional centre, Επαγγελματικό 

Κέντρο γευσιγνωσίας οίνου και ποτών) σε ημερίδα γευσιγνωσίας κρασιού. 

o Με τον Οινοποιητικό συνεταιρισμό Νέστορ. 

o Με την ΕΑΣ Μεασσηνίας: Συνεργασία για την ποιότητα του Μεσσηνιακού 

Ελαιολάδου. Προσδιορισμοί δεικτών ποιότητας.  

o Με το Δήμο Μεσσήνης: Προτάσεις ανάπτυξης της περιοχής ευθύνης του 

Δήμου. 

o Με το Δήμο Καλαμάτας: Προτάσεις για την αξιοποίση των αστικών λυμάτων 

για δημιουργία τυποποιημένου λιπάσματος. 

 Πόσα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος συμμετείχαν σ’ αυτά; 

Στις παραπάνω συνεργασίες συμμετείχαν δύο (2) μέλη Ε.Π. 

 Πόσοι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί σπουδαστές του Τμήματος 

συμμετείχαν σε αυτά;  

Στις περισσότερες αναφερόμενες δραστηριότητες που αφορούν ενημέρωση και 

εκπαίδευση συμμετέχουν αρκετοί προπτυχιακοί σπουδαστές. Στην πρόσφατη εκδήλωση 

του WSPC συμμετείχαν περισσότεροι από 200 σπουδαστές. 

 Πώς αναγνωρίζεται και προβάλλεται η επιστημονική συνεργασία του Τμήματος με ΚΠΠ 

φορείς; 

• Μέσω δελτίων τύπου  

• Ηλεκτρονικής αρθρογραφίας 
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• Ανακοινώσεων στην Ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος 

6.2. Δυναμική του Τμήματος για ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ  φορείς. 

 Υπάρχουν μηχανισμοί και διαδικασίες για την ανάπτυξη συνεργασιών; Πόσο 

αποτελεσματικοί είναι κατά την κρίση σας; 

Δεν υπάρχουν μηχανισμοί ή κάποια συγκεκριμένη διαδικασία για την ανάπτυξη 

συνεργασιών. Συνήθως η επικοινωνία γίνεται με πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού προσωπικού 

αλλά πολλές φορές και οι ΚΠΠ φορείς απευθύνονται στο  εκπαιδευτικό προσωπικό είτε με 

άμεση  πρόσκληση ή με πρόσκληση μέσω της διοίκησης του ιδρύματος.  

 Πώς αντιμετωπίζουν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος την ανάπτυξη τέτοιων 

συνεργασιών;  

Η ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών οπωσδήποτε αντιμετωπίζεται θετικά.  

 Πώς αντιμετωπίζουν οι ΚΠΠ φορείς την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών; 

Συνήθως αντιμετωπίζονται θετικά. Όμως πολλές φορές όταν ζητείται χρηματοδότηση των 

συνεργασιών δεν ανταποκρίνονται ούτε στην χαμηλή ιδία συμμετοχή τους.  

 Διαθέτει το Τμήμα πιστοποιημένα εργαστήρια για παροχή υπηρεσιών; 

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πιστοποιημένα εργαστήρια.  

 Αξιοποιούνται οι εργαστηριακές υποδομές του Τμήματος στις συνεργασίες με ΚΠΠ 

φορείς;  

Γίνεται προσπάθεια αξιοποίησης των εργαστηριακών υποδομών όπου υπάρχουν 

συνεργασίες με ΚΠΠ στα πλαίσια της εξωστρέφειας του Τμήματος. 

 

6.3. Δραστηριότητες του Τμήματος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και ενίσχυσης 

συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς. 

 Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των έργων συνεργασίας σε ειδικά περιοδικά ή στον 

τύπο; 

Στον επιστημονικό τύπο και σε περιοδικό του ΤΕΙ Καλαμάτας (Καλαμαdata).   

 Οργανώνει ή συμμετέχει το Τμήμα σε εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση ΚΠΠ φορέων 

σχετικά με τους σκοπούς, το αντικείμενο και το παραγόμενο έργο του Τμήματος; 
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Η ενημέρωση των ΚΠΠ σχετικά με το έργο του Τμήματος γίνεται μόνον με την 

επικοινωνία από το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος.  

 Υπάρχει επαφή και συνεργασία με αποφοίτους του Τμήματος που είναι στελέχη ΚΠΠ 

φορέων; 

Το Τμήμα ΤΕ.ΤΡΟ. δεν έχει ακόμη αποφοίτους. 

6.4. Σύνδεση της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς με την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Εντάσσονται οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των σπουδαστών σε ΚΠΠ χώρους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία;  

Στην εκπαιδευτική διαδικασία, εντάσσονται επισκέψεις των σπουδαστών σε Κ.Π.Π. 

χώρους. 

 Οργανώνονται ομιλίες / διαλέξεις στελεχών ΚΠΠ φορέων; 

Ναι, σε διάφορα σεμινάρια που οργανώνονται στο ΤΕΙ. 

 Απασχολούνται στελέχη ΚΠΠ φορέων ως διδάσκοντες; 

Στελέχη Κ.Π.Π. απασχολούνται περιστασιακά, με τη μορφή προσκεκλημένων διαλέξεων 

που απευθύνονται σε προπτυχιακούς σπουδαστές. Στα πλαίσια ημερίδας γευσιγνωσίας σε 

συνεργασία με το γραφείο διασύνδεσης ήρθε προσκεκλημένος ομιλητής-γευσιγνώστης-

σομελιέ σε συνεργασία με το WSPC και διεξήγαγε την ημερίδα γευσιγνωσίας. Επίσης 

παρευρέθησαν εκπρόσωποι σημαντικών οινοποιητικών οργανισμών. 

Σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) διεξαχθεί 

ημερίδα και δόθηκαν διαλέξεις σχετικές με την Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στην 

Ανάπτυξη Νέων Τροφίμων.  

Στα πλαίσια της ΜΟΚΕ έγινε ημερίδα: Εργαστήρια ελέγχου τροφίμων\Προοπτικές για 

τους τεχνολόγους τροφίμων. 

6.5. Συμβολή του Τμήματος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη. 

 Πόσο σταθερές και βιώσιμες είναι οι υπάρχουσες συνεργασίες;  

Η Πρακτική Άσκηση των προπτυχιακών σπουδαστών του Τμήματος που αναπτύχτηκε στη 

διάρκεια του προηγούμενου προγράμματος σπουδών Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων έχει 

δώσει σταθερές και βιώσιμες συνεργασίες οπότε είναι ένα καλό προοίμιο για το ΤΕΤΡΟ με 

συνεργασίες που διευρύνονται . 
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 Συνάπτονται προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ Τμήματος και ΚΠΠ 

φορέων; 

Σε ερευνητικό επίπεδο, οι προσωπικές σχέσεις μελών Ε.Π. με Κ.Π.Π. φορείς είναι 

σημαντικές. Προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ Τμήματος και Κ.Π.Π. φορέων 

δε συνάπτονται παρά μόνο για την Πρακτική Άσκηση.  

 Εκπροσωπείται το Τμήμα σε τοπικούς και περιφερειακούς οργανισμούς και αναπτυξιακά 

όργανα; 

Όχι. 

 Συμμετέχει ενεργά το Τμήμα στην εκπόνηση τοπικών /περιφερειακών σχεδίων 

ανάπτυξης; 

Όχι. 

 Υπάρχει διάδραση ή/και συνεργασία του Τμήματος με το περιβάλλον του, ιδίως με 

αντίστοιχα Τμήματα άλλων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης;  

Υπάρχει διάδραση και συνεργασία του Τμήματος με τα Τμήματα της Σ.ΤΕ.Γ. αλλά και με 

τα Τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. σε επίπεδο έρευνας.  

Αναπτύσσει το Τμήμα και διατηρεί σχέσεις με την τοπική και περιφερειακή κοινωνία, καθώς 

και με την τοπική, περιφερειακή ή/και εθνική οικονομική υποδομή;  

Το Τμήμα αναπτύσσει και διατηρεί σχέσεις με την τοπική και περιφερειακή κοινωνία 

(Δήμοι, Περιφέρεια, φορείς) οι οποίες οφείλονται στις δραστηριότητες των μελών Ε.Π. του 

Τμήματος.  

 Πώς συμμετέχει το Τμήμα στα μείζονα περιφερειακά, εθνικά και διεθνή ερευνητικά και 

ακαδημαϊκά δίκτυα; 

Μέλη  Ε.Π. του Τμήματος συμμετέχουν σε πολλών επιπέδων δίκτυα μέσα από τα 

εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα. Έτσι, έχουν αναπτυχθεί αρκετές εθνικές και 

διεθνείς συνεργασίες. Η περίπτωση της συνεργασίας π.χ. με το Harran  University της 

Τουρκίας προέκυψε από το δίκτυο έρευνας και συνεργασίας του FAO για τα NUTS που 

συμμετέχουν μέλη του Τμήματος.  

Το Τμήμα διοργανώνει ή/και συμμετέχει στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που 

απευθύνονται στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον;  Όχι. 
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7. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης 

Το Tμήμα κάνει για πρώτη φορά εσωτερική αξιολόγηση και παράλληλα στρατηγικό 

σχεδιασμό ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. 

Οι επιλογές του Τμήματος πρέπει να είναι: 

• Η στελέχωσή του με Ε.Π. και Ε.Τ.Π. αυξημένων προσόντων 

• Η συμπλήρωση και ο εκσυχρονισμός του εξοπλισμού του 

• Η αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών μετά από την πρώτη πλήρη εφαρμογή 

του 

• Η βελτίωση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

• Η περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας 

• Η ενδυνάμωση των σχέσεων με την τοπική κοινωνία και τις τοπικές εταιρείες 

παραγωγής τροφίμων 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Τμήματος, ιδιαίτερα σημαντικοί παράγοντες 

θεωρούνται οι ακόλουθοι:  

α) Η αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών  

β) Η αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού. 

γ) Η αξιοποίηση καινούργιων χώρων και εγκαταστάσεων  

δ) Η ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών Ε.Π. μέσω της ανάπτυξης 

προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Στρατηγικός μας στόχος είναι επίσης η υλοποίηση πρόσφατης πρότασής μας η οποία 

προβλέπει τον εξοπλισμό του Τμήματος με όργανα υψηλής τεχνολογίας για διαφορετικές 

τεχνολογίες τροφίμων (κρέατος, γαλακτοκομικών, σιτηρών και αλεύρων κ.α.). 

Επιπλέον, είναι κοινή πεποίθηση στο Τμήμα ότι η προσφορά μεταπτυχιακών σπουδών 

υψηλού επιπέδου είναι προϋπόθεση για την εξέλιξη και αναγνωρισιμότητα του Τμήματος. 

Εντούτοις, ο μικρός αριθμός μελών Ε.Π. και η σημαντική επιβάρυνση του χρόνου τους για την 

κάλυψη των διδακτικών αναγκών, έχουν ως αποτέλεσμα την απουσία επαρκούς ερευνητικής 

δραστηριότητας στους χώρους του Τμήματος. Κατά συνέπεια, δεν ήταν δυνατή η οργάνωσή 

τους μέχρι τώρα. Με την ενίσχυση όμως των υποδομών για την ανάπτυξη της έρευνας και την 

έλευση νέων μελών Ε.Π., ο στόχος αυτός θα είναι πραγματοποιήσιμος. 
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7.1. Υπάρχει διαδικασία διαμόρφωσης συγκεκριμένου βραχυ-μεσοπρόθεσμου (λ.χ. 

5ετούς) σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο αποτελεσματική κρίνετε ότι είναι η διαδικασία αυτή; 

Το Τ.Ε.Ι. είχε υποβάλλει τετραετές αναπτυξιακό σχέδιο στο υπουργείο παιδείας, εγκρίθηκε 

και εκδόθηκε ΦΕΚ, ωστόσο ουδέποτε υλοποιήθηκε με υπαιτιότητα του Υπουργείου Παιδείας. 

7.2. Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο 

αποτελεσματική κρίνετε ότι είναι; 

Δεν υπάρχει. 

7.3. Υπάρχει διαδικασία δημοσιοποίησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης και των 

αποτελεσμάτων του;  

Δεν υπάρχει. 

7.4. Ποια είναι η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας στη διαμόρφωση και 

παρακολούθηση της υλοποίησης, και στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των 

αναπτυξιακών του στρατηγικών; 

Δεν συμμετέχει το Τμήμα 

7.5. Συγκεντρώνει και αξιοποιεί το Τμήμα τα απαιτούμενα για τον αποτελεσματικό 

σχεδιασμό της ακαδημαϊκής ανάπτυξής του στοιχεία και δείκτες;  

Το Τμήμα διαθέτει αρχεία για σπουδαστικά θέματα και θέματα προσωπικού. Τα στοιχεία 

αυτά αξιοποιούνται ήδη στην  παρούσα έκθεση.  

7.6. Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει μέλη ακαδημαϊκού 

προσωπικού υψηλού επιπέδου; 

Το Τμήμα διεθνοποιεί την θέση όσο αφορά την προκήρυξη. 

 7.7. Πώς συνδέεται ο προγραμματισμός προσλήψεων και εξελίξεων μελών του 

ακαδημαϊκού προσωπικού με το σχέδιο ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος; 

Τα Τμήμα δεν έχει αποφασιστική παρέμβαση στον προγραμματισμό των θέσεων ΕΠ.Ο 

προγραμματισμός συνίσταται μόνο στον προσδιορισμών των αναγκών σε γνωστικά 

αντικείμενα. 
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 7.8. Πόσους σπουδαστές ζητάει τεκμηριωμένα το Τμήμα ανά έτος; Πόσοι σπουδαστές 

τελικά σπουδάζουν ανά έτος και ποια είναι η προέλευσή τους ανά έτος 

Στον Πίνακα 8 παρουσιάζεται ο αριθμός των σπουδαστών που ζήτησε το Τμημα καθώς και 

ανάλυση της προέλευσης των σπουδαστών του Τμήματος. 

 

Πίνακας 8. Αριθμός σπουδαστών που ζητά το Τμήμα και σπουδαστών σπουδάζουν στο Τμήμα.  

 

 

7.9. Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει σπουδαστές υψηλού 

επιπέδου; 

Παρουσίαση και προβολή του Έργου του Τμήματος σε Ημερίδες, Συνέδρια, Εκθέσεις.  

 

Κριτική ανάλυση στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης 

Προτεραιότητα για το Τμήμα αποτελεί η κάλυψη των διδακτικών αναγκών. Νέο 

προσωπικό πρέπει να προσληφθεί και μαζί με τα μέλη του ήδη υπάρχοντος προσωπικού να 

ενδυναμώσουν την εκπαιδευτική λειτουργία. Περισσότερα μέλη Ε.Π. μπορούν να προσφέρουν 

και να ενισχύσουν επίσης κάθε συνεργασία σε ερευνητικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο 

δημιουργίας εξωστρέφειας του Τμήματος, καλύπτοντας επιστημονικά ανάγκες για στοχευμένη 

γνώση των  τοπικών παραγωγικών φορέων.   

 

 2011-12 2010-11 2009-10 

Σπουδαστες που ζητά το Τμήμα 100 70 70 

Εισαχθέντες με εισαγωγικές εξετάσεις 140 261 78 

Εισαχθέντες με μετεγγραφές (εισροές 
προς το Τμήμα) 

0 1 0 

Εισαχθέντες με κατατακτήριες εξετάσεις 

(Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

12 23 0 

Μετεγγραφές (εκροές προς άλλα 
Τμήματα)** 

0 91 5 

  Διαγραφέντες 28 19 35 

Σύνολο 124 175 38 
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8. Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές  

Γραμματεία του Τμήματος 

Η Γραμματεία του Τμήματος  είναι αρμόδια για : 

• την ενημέρωση των οργάνων του Τμήματος για την κείμενη νομοθεσία, για τα νομικά 

και διοικητικά θέματα που προκύπτουν, 

• την τήρηση των μητρώων των σπουδαστών και την έκδοση πάσης φύσεως 

πιστοποιητικών, 

• την καταγραφή των επιδόσεων των σπουδαστών, 

• την ανακοίνωση πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία του Τμήματος και  

• την τήρηση των πρακτικών των συνελεύσεων του Τμήματος 

• διεκπεραίωση εκλεκτορικών μελών Ε.Π. 

Η Γραμματεία δέχεται τους σπουδαστές κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή μεταξύ 

12.00 και 14.00. Πληροφορίες σχετικά με τα θέματα του Τμήματος οι σπουδαστές μπορούν να 

βρουν στον ιστότοπο του Τμήματος. 

Η Γραμματεία του Τμήματος είναι στελεχωμένη με ένα (1) μόνο μόνιμο διοικητικό 

προσωπικό το οποίο επικουρείται από προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου συναφούς. 

Η έλλειψη αυτή είναι σημαντική και για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος, με 

αποτέλεσμα ο Προϊστάμενος και πολλά μέλη Ε.Π. επιφορτίζονται με μεγάλο όγκο διοικητικού 

έργου. 

Οι σπουδαστές επικοινωνούν με τη Γραμματεία για κάθε πρόβλημα σπουδαστικό που 

αντιμετωπίζουν στο ωράριο που αναφέρθηκε. Η ηλεκτρονική γραμματεία έχει επιτρέψει στην 

αποφόρτιση μέρους γραμματειακής εργασίας αφού πολλά έγραφα οι σπουδαστές τα αποκτούν 

μέσω  αυτής ή δηλώνουν προσωπικά στοιχεία (έκδοση σπουδαστικού εισιτηρίου) και στοιχεία 

σπουδών (δηλώσεις μαθημάτων, αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών) μέσω της ηλεκτρονικής 

Γραμματείας. Από την υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Γραμματείας εξυπηρετούνται και οι 

διδάσκοντες. 

Γραφειακοί και λοιποί χώροι 

Τα μέλη Ε.Π. διαθέτουν γραφεία ικανοποιητικής επιφάνειας, ικανοποιητικά εξοπλισμένα 

με έπιπλα και με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Υπάρχει όμως πρόβλημα με τους 

Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες για τους οποίους δεν υπάρχει κάποιος χώρος 
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στέγασης ώστε να μπορούν με άνεση να κάνουν την προετοιμασία τους για τα μαθήματα και 

τα εργαστήρια και πολλές φορές φιλοξενούνται σε γραφεία των Ε.Τ.Π. που υπάρχουν σε 

κάποια εργαστήρια. 

Υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας 

Oι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας που παρέχει το Τμήμα στους σπουδαστές του, είναι 

αυτές που παρέχονται από το Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας για όλους τους σπουδαστές που φοιτούν σε 

αυτό. 

Σπουδαστική Λέσχη 

Η Σπουδαστική Λέσχη παρέχει διευκολύνσεις στους σπουδαστές ανάλογα με την 

οικονομική τους κατάσταση. Τις διευκολύνσεις αυτές απολαμβάνουν μόνο οι σπουδαστές που 

φοιτούν για απόκτηση πρώτου (Α) πτυχίου. 

Οι σπουδαστές που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις έχουν δικαίωμα δωρεάν 

σίτισης και στέγασης. Πέραν αυτού το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. έχει μεριμνήσει ώστε και οι 

σπουδαστές που δεν δικαιούνται δωρεάν σίτιση, να σιτίζονται δωρεάν μετά τις 14.30, όπως 

επίσης και κατά το βραδινό γεύμα, εφ' όσον δεν προσέρχονται όλοι οι δικαιούχοι κατά το 

διάστημα 12:30 - 14:30. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όλοι οι ενεργοί σπουδαστές σιτίζονται 

δωρεάν μεσημέρι και βράδυ και μάλιστα με δυνατότητα επιλογής του γεύματος. Η σίτιση 

(πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό) παρέχεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας στο εστιατόριο του 

Τ.Ε.Ι. που βρίσκεται στο ισόγειο και είναι χωρητικότητας 200 θέσεων. 

Για τη στέγαση των σπουδαστών λειτουργεί εστία εκτός των εγκαταστάσεων  του ΤΕΙ 

πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας. Η εστία διαθέτει 234 κλίνες κατανεμημένες 

σε μονόκλινα, δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια, άρτια εξοπλισμένα, με κοινή κουζίνα και λουτρά. 

Άλλες  Υπηρεσίες 

Στους σπουδαστές παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αναβολή από το στρατό, 

φοιτητικά εισιτήρια, δωρεάν συγγράμματα και σημειώσεις. 

Στο Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας λειτουργεί αυτόνομα Πολιτιστικός Σύλλογος ο οποίος αποτελεί έναν 

φορέα καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας. Συγκεκριμένα λειτουργούν οι εξής 

ερασιτεχνικές ομάδες: Θεατρική, Χορευτική, Μουσική και Φωτογραφίας. Κάθε χρόνο 

πραγματοποιούνται  από τις καλλιτεχνικές αυτές ομάδες πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις, 

όπως θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις  φωτογραφίας – εικαστικών, συναυλίες και μουσικές 

παραστάσεις. 
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Στο Τ.Ε.Ι. λειτουργεί Βιβλιοθήκη πολύ καλά εξοπλισμένη μετεγκατεστημένη σε ένα 

σύγχρονο κτίριο κατασκευασμένο με όλες τις ανέσεις μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης. Η 

βιβλιοθήκη διαθέτει 7.500 τίτλους ελληνικών και ξενόγλωσσων  επιστημονικών βιβλίων 

(15.000 τίτλους ελληνικών και ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών), βάσεις δεδομένων, 

και εποπτικό υλικό όπως video, slides κ.ά. 

 Αποστολή της είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του 

Ιδρύματος, η στήριξη της εφαρμογής νέων μορφών εκπαίδευσης καθώς και η κάλυψη των 

μορφωτικών και πολιτιστικών αναγκών του προσωπικού του Τ.Ε.Ι. αλλά και του εκτός του 

Ιδρύματος περιβάλλοντος. 

Χρήση της Βιβλιοθήκης και του υλικού της μπορούν να κάνουν α) τα μέλη εκπαιδευτικού 

προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας,  β) οι επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες του 

Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας,  γ) οι σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, οι οποίοι έχουν ανανεώσει την 

εγγραφή τους, δ) το Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας,  ε) οι 

σπουδαστές που προέρχονται από ανταλλαγή, στ) ειδικοί ερευνητές εκτός Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 

και ζ) εξωτερικό αναγνωστικό κοινό. 

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική και είναι ανοιχτής πρόσβασης. Οι λειτουργίες της 

είναι πλήρως αυτοματοποιημένες με το βιβλιοθηκονομικό σύστημα ΑΒΕΚΤ. Η επεξεργασία 

(καταλογογράφηση, ταξινόμηση, θεματική ευρετηρίαση) του υλικού γίνεται σύμφωνα με 

διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα. 

  Η λειτουργία της βιβλιοθήκης καλύπτει όλο το ωράριο λειτουργίας του Τ.Ε.Ι., δηλαδή 

κατά τις εργάσιμες μέρες από τις 8:30 π.μ. μέχρι τις 8:00 μ.μ. καθ’ όλη τη διάρκεια του 

ακαδημαϊκού έτους και από τις 8:30 π.μ. μέχρι τις 2:30 μ.μ.  κατά τη διάρκεια των διακοπών.  

Στο Τ.Ε.Ι. λειτουργεί όλη την ημέρα ιατρείο που εξυπηρετείται από δύο νοσοκόμες 

προκειμένου να παρέχουν οποιαδήποτε βοήθεια σε τραυματισμούς κατά την άσκηση των 

εργαστηρίων. 

Ο θεσμός του Συμβούλου Καθηγητή δεν έχει λειτουργήσει όμως όλοι οι καθηγητές είναι 

πρόθυμοι να βοηθήσουν τους σπουδαστές στα προβλήματά τους και να τους παρέχουν ηθική 

υποστήριξη. 

Στο Τμήμα, τα μέλη Ε.Π. προσπαθούν να δείξουν ιδιαίτερη κατανόηση σε όσους 

σπουδαστές εργάζονται παρέχοντας διευκολύνσεις όπως π.χ. συμμετοχή του φοιτητή σε 

Τμήμα εργαστηριακών ασκήσεων μαθήματος κατάλληλου ωραρίου, διαμόρφωση ευέλικτου 

προγράμματος παρακολούθησης 
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Οι αλλοδαποί σπουδαστές που μετακινούνται προς το Τμήμα, κυρίως μέσω των 

προγραμμάτων ανταλλαγής σπουδαστών, υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων ERASMUS και φοιτητικής μέριμνας του Ιδρύματος. Στο Τμήμα, όλα τα μέλη 

Ε.Π. είναι συνεργάσιμα και οι σπουδαστές αυτοί αντιμετωπίζονται όπως και κάθε άλλος 

σπουδαστής του Τμήματος, με επιπρόσθετη όμως κατανόηση των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζει ένας σπουδαστής σε ένα ξένο Ίδρυμα και την αντίστοιχη διευκόλυνση. 

Στους πρωτοετείς σπουδαστές διανέμεται ο οδηγός σπουδών του Τμήματος. Κάθε χρόνο το 

Τ.Ε.Ι. οργανώνει εκδήλωση υποδοχής των πρωτοετών σπουδαστών. 

8.1. Αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών. 

 Πώς είναι στελεχωμένη και οργανωμένη η Γραμματεία του Τμήματος και των Τομέων; 

Η Γραμματεία είναι ελλιπώς στελεχωμένη. Υπάρχει μόνο ένα άτομο για την εξυπηρέτηση 

των σπουδαστών, των διδασκόντων αλλά και για την επικοινωνία, διεκπεραίωση θεμάτων και 

συνεργασία με την κεντρική Διοίκηση. Διοικητικό έργο επωμίζονται τα μόνιμα μέλη Ε.Π. και 

Ε.Τ.Π. Στο Τμήμα δεν υπάρχουν Τομείς και δεν υπάρχει ξεχωριστή ανάγκη για γραμματειακή 

υποστήριξη. 

 Πόσο αποτελεσματικές θεωρείτε πως είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και το ωράριο 

λειτουργίας της Γραμματείας του Τμήματος και των Τομέων για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών του διδακτικού προσωπικού και των σπουδαστών; 

Με πολύ προσπάθεια και με την συνεπικούρηση που προαναφέρθηκε η γραμματειακή 

υποστήριξη κρίνεται σχετικά ικανοποιητική χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η συνεργασία με 

σπουδαστές, με διδάσκοντες, αλλά και η επικοινωνία με την διοίκηση και λοιπούς φορείς δεν 

είναι αποτελεσματική.  

 Πόσο αποτελεσματική είναι η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος με 

εκείνες της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος; Πόσο ικανοποιητική για τις ανάγκες του 

Τμήματος είναι (α) η οργάνωση και το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης;(β) των 

Υπηρεσιών Πληροφόρησης; 

Η επικοινωνία της Γραμματείας και η συνεργασία με την κεντρική διοίκηση είναι 

ικανοποιητική. Η εξυπηρέτηση της βιβλιοθήκης είναι για όλους τους σπουδαστές 

ικανοποιητική αφού αφορά και το σύνολο των σπουδαστών του ΤΕΙ Καλαμάτας. Πρόσφατα 

έχει ανακαινισθεί και προσφέρει αρκετά καλές υπηρεσίες με υλικοτεχνική υποδομή η οποία 
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συνεπικουρείται και από την εκτυπωτική μονάδα του Ιδρύματος. Αναφορικά με τις υπηρεσίες 

πληροφορικής το Τμήμα διαθέτει ένα άτομο (1) Ε.Τ.Π. με ειδικότητα «Πληροφορικής» το 

οποίο συνεισφέρει στις διοικητικές ανάγκες του Τμήματος αλλά και οργανώνει και ενημερώνει 

την ιστοσελίδα του Τμήματος, από το πρόγραμμα μαθημάτων μέχρι τις απαραίτητες 

ανακοινώσεις προς ενημέρωση και γνώση των σπουδαστών και των διδασκόντων. 

 Πώς είναι στελεχωμένα και πώς οργανώνονται τα Εργαστήρια ή/και τα Σπουδαστήρια 

του Τμήματος; 

Ως προς την οργάνωση δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα εργαστήρια. Έχουμε ταυτίσει κάποια 

εργαστήρια με τα εργαστηριακά μαθήματα που πραγματοποιούνται στους συγκεκριμένους 

εργαστηριακούς χώρους. Τα εργαστήρια δεν είναι επαρκώς στελεχομένα με Ε.Π. και Ε.Τ.Π. 

και υπάρχουν εργαστήρια χωρίς κανένα μόνιμο προσωπικό. 

 Πόσο αποτελεσματική θεωρείτε πως είναι η λειτουργία τους;  

Η εξυπηρέτηση και λειτουργία των εργαστηριακών ασκήσεων από τα μόνιμα μέλη Ε.Π. 

και Ε.Τ.Π. με την βοήθεια των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών κρίνεται 

αποτελεσματική. 

 Πώς υποστηρίζονται οι υποδομές και υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του 

Τμήματος; Πόσο αποτελεσματικές είναι; 

Η οργάνωση των δικτύων και των υποδομών γίνεται κεντρικά από το Τ.Ε.Ι. και καλύπτουν 

πλήρως τις ανάγκες του Τμήματος. Η επικοινωνία σπουδαστών και διδασκόντων με την 

γραμματεία με ηλεκτρονικό τρόπο είναι απρόσκοπτη και αποτελεσματική. 

8.2. Υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας. 

Είναι οι ίδιες που απολαμβάνουν όλοι οι σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. 

 Πώς εφαρμόζεται ο θεσμός του Σύμβουλου Καθηγητή; 

Δεν εφαρμόζεται ο θεσμός του συμβούλου καθηγητή. Όλοι οι διδάσκοντες είναι πρόθυμοι 

να βοηθήσουν τους σπουδαστές στα προβλήματά τους και να τους παράσχουν υποστήριξη σε 

επίπεδο δυσκολιών των μαθημάτων, πτυχιακών εργασιών αλλά και επαγγελματικού 

προσανατολισμού . 
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 Πόσο αποτελεσματικά υποστηρίζεται η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής 

κοινότητας στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών; 

Τόσο οι σπουδαστές όσο και οι διδάσκοντες έχουν προσβασιμότητα στο δίκτυο του Τ.Ε.Ι. 

και μέσω αυτού στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, του Τμήματος και φυσικά και άλλων 

ιστοσελίδων του κυβερνοχώρου. 

 Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόμενων σπουδαστών; Πόσο αποτελεσματική 

είναι η λειτουργία της;  

Δεν υπάρχει τέτοιου είδους παροχή προς τους σπουδαστές. Οποιοδήποτε αίτημα για 

εξυπηρέτηση εργαζομένων σπουδαστών εξετάζεται από τον εκάστοτε διδάσκοντα και δίνεται 

η αντίστοιχη διευκόλυνση παρακολούθησης σε Τμήματα που εξυπηρετούν τον εργαζόμενο 

σπουδαστή. Τα μέλη Ε.Π. προσπαθούν να δείξουν ιδιαίτερη κατανόηση σε όσους σπουδαστές 

εργάζονται παρέχοντας διευκολύνσεις όπως π.χ. συμμετοχή του φοιτητή σε Τμήμα 

εργαστηριακών ασκήσεων μαθήματος κατάλληλου ωραρίου, διαμόρφωση ευέλικτου 

προγράμματος κατά την εκπόνηση της πρακτικής άσκησης και των ερευνητικών πτυχιακών 

μελετών κ.ά. 

 Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των περισσότερο αδύναμων σπουδαστών και εκείνων που 

δεν ολοκληρώνουν εμπρόθεσμα τις σπουδές τους; Πόσο αποτελεσματική είναι η 

λειτουργία της; 

Δε υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των περισσότερο αδύναμων σπουδαστών και εκείνων 

που δεν ολοκληρώνουν εμπρόθεσμα τις σπουδές τους. 

 Παρέχονται υποτροφίες στους άριστους σπουδαστές ή σε ειδικές κατηγορίες σπουδαστών 

(πέραν των υποτροφιών του ΙΚΥ); 

Δεν υπάρχει τέτοιου είδους παροχή προς τους σπουδαστές. Δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο 

αφενός ή πιθανά κάποια κληροδοτήματα και επί πλέον το Τμήμα δεν έχει πόρους. 

 Υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική του Τμήματος για την ομαλή ένταξη των 

νεοεισερχόμενων στο Τμήμα σπουδαστών; Πόσο αποτελεσματική είναι;  

Δεν υπάρχει κάποια θεσμοθετημένη πολιτική απλά υπάρχει στην αρχή των μαθημάτων μια 

«διάλεξη» υποδοχής με ενημέρωση για το Τμήμα, το σκοπό του τα μαθήματα που 

προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων. 
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 Πώς συμμετέχουν οι σπουδαστές στη ζωή του Τμήματος και του Ιδρύματος γενικότερα; 

Οι σπουδαστές συμμετέχουν στη ζωή του Τμήματος μέσα από τις πολιτιστικές, αθλητικές 

και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τις οποίες ενισχύονται από το Ίδρυμα. Οι σπουδαστές 

έχουν συμμετοχή-εκπροσώπιση  στη Γ.Σ. του Τμήματος εκπροσωπώντας συναδέλφους τους 

 Πώς υποστηρίζονται ειδικά οι αλλοδαποί σπουδαστές που μετακινούνται προς το Τμήμα; 

Οι αλλοδαποί σπουδαστές που μετακινούνται προς το Τμήμα, κυρίως μέσω των 

προγραμμάτων ανταλλαγής σπουδαστών, υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων ERASMUS και φοιτητικής μέριμνας του Ιδρύματος. 

8.3. Υποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το Τμήμα. 

 Επάρκεια και ποιότητα των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης.  

Η  Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Καλαμάτας πρόσφατα ανακαινίσθηκε και  στεγάστηκε σε νέες και 

επαρκείς κτιριακές υποδομές και αναβαθμίστηκε μέσω νέων έργων. Η  Βιβλιοθήκη έχει πολύ 

καλή οργάνωση με Η/Υ, εκτυπωτές και είναι αρκετά καλά ενημερωμένη όσον αφορά τα βιβλία 

του επιστημονικού πεδίου του Τμήματος. Όμως  δεν υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα επιστημονικά 

περιοδικά που το Τμήμα έχει ανάγκη. Επίσης, διασυνδέεται μέσω της κοινοπραξίας ελληνικών 

ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών με ψηφιακές βιβλιοθήκες και ψηφιακές εκδόσεις πολλών 

εκδοτικών οίκων. Επιπλέον διαθέτει και υπηρεσία διαδανεισμού. Μεσω αυτής της υπηρεσίας 

μπορούν να παραγγελθούν άρθρα που δεν αρθροριάζονται από το ΕΚΤ. Το κόστος αυτής της 

υπηρεσίας το επιβαρύνεται το ίδρυμα. 

 Επάρκεια και ποιότητα κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού.  

Ο κοινόχρηστος εξοπλισμός που διατίθεται στην βιβλιοθήκη είναι επαρκής αν και το 

Τμήμα πιστεύει  ότι υπάρχει ανάγκη δημιουργίας καλά εξοπλισμένου σπουδαστηρίου στο 

ΤΤμήμα. 

 Επάρκεια και ποιότητα χώρων και εξοπλισμού σπουδαστηρίων.  

Δεν υπάρχουν μεμονωμένα σπουδαστήρια στο Τμήμα.Τα μόνα που λειτουργούν είναι αυτά 

της βιβλιοθήκης.  

 Επάρκεια και ποιότητα γραφείων διδασκόντων. 
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Τα μέλη Ε.Π. διαθέτουν γραφεία ικανοποιητικής επιφάνειας, ικανοποιητικά εξοπλισμένα 

με έπιπλα και με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Υπάρχει όμως πρόβλημα με τους 

Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς συνεργάτες όπου δεν υπάρχει κάποιος χώρος στέγασης 

ώστε να μπορούν με άνεση να κάνουν την προετοιμασία τους για τα μαθήματα και τα 

εργαστήρια και πολλές φορές φιλοξενούνται σε γραφεία των Ε.Τ.Π. που υπάρχουν σε κάποια 

εργαστήρια. 

 Επάρκεια και ποιότητα χώρων Γραμματείας Τμήματος και Τομέων. 

Υπάρχουν γραφεία στην Γραμματείατου ικανοποιητικής επιφάνειας, εξοπλισμένα με 

έπιπλα –φωριαμούς και με ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

 Επάρκεια και ποιότητα χώρων συνεδριάσεων. 

Οι συνεδριάσεις της Γ.Σ. του Τμήματος γίνονται στο γραφείο του εκάστοτε προϊσταμένου.   

 Επάρκεια και ποιότητα άλλων χώρων (διδασκαλεία, πειραματικά σχολεία, μουσεία, 

αρχεία, αγροκτήματα, εκθεσιακοί χώροι κλπ). 

Δεν υφίστανται εξειδικευμένοι χώροι όπως διδασκαλεία, πειραματικά σχολεία, μουσεία, 

αρχεία, αγροκτήματα και εκθεσιακοί χώροι. 

 Επάρκεια και ποιότητα υποδομών ΑΜΕΑ. 

Υπάρχουν υποδομές με ράμπες και ανελκυστήρες.  

 Πώς εξασφαλίζεται η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε υποδομές 

και εξοπλισμό του Ιδρύματος;  

Το Τμήμα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα νέα αμφιθέατρα του Ιδρύματος και την αίθουσα 

τηλεδιάσκεψης της βιβλιοθήκης αφού προηγηθεί συνεννόηση με τις διοικητικές υπηρεσίες του 

Ιδρύματος, προκειμένου να ελεγχθεί η διαθεσιμότητα. 

8.4. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του Τμήματος (πλην 

εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου). 

 Ποιες από τις λειτουργίες του Τμήματος υποστηρίζονται από ΤΠΕ;  
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Η λειτουργία της Γραμματείας του Τμήματος υποστηρίζεται από την ηλεκτρονική 

γραμματεία. Η λειτουργία του Τμήματος στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από ΤΠΕ. Μέσω 

της ιστοσελίδας του Τμήματος οι σπουδαστές μπορούν να ενημερώνονται για θέματα που τους 

αφορούν, όπως πληροφορίες για ύλη μαθημάτων, ωρολόγιο πρόγραμμα, πρόγραμμα 

εξετάσεων, ανακοινώσεις μαθημάτων, ανακοινώσεις από τη Γραμματεία, κ.λπ. Ακόμη για την 

αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ των διδασκόντων, της Γραμματείας και των 

σπουδαστών χρησιμοποιείται και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  

 Ποιες από αυτές και πόσο χρησιμοποιούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες, τους 

σπουδαστές και το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος; 

Οι περισσότερες λειτουργίες του Τμήματος χρησιμοποιούν ΤΠΕ όπως αναφέρθηκε.  

 Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διαθέτουν ιστοσελίδα στο 

διαδίκτυο;  

Όλο το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος διαθέτει στοιχεία του βιογραφικού του στον 

ιστότοπο του Τμήματος. Επίσης πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό για τα μαθήματα, 

βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος επίσης.  

 Πόσο συχνά ανανεώνεται ο ιστότοπος του Τμήματος στο διαδίκτυο; 

Όποτε απαιτείται.  

8.5. Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη χρήση υποδομών και εξοπλισμού. 

 Γίνεται ορθολογική χρήση των διαθέσιμων υποδομών του Τμήματος; Πώς 

διασφαλίζεται; 

Ναι, γίνεται ορθολογική χρήση των διαθέσιμων υποδομών του Τμήματος και αυτό έχει να 

κάνει και με την πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των μελών Ε.Π. για καλλίτερη αξιοποίηση των 

διαθέσιμων χώρων και υποδομών  

8.6. Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση οικονομικών πόρων.  

 Προβλέπεται διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης προϋπολογισμού του Τμήματος; 

Όχι. 
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 Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται; 

 Προβλέπεται διαδικασία κατανομής πόρων;   

Όχι . 

 Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται; 

 Προβλέπεται διαδικασία απολογισμού;  

Όχι . 

 Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται; 

 

Τα οικονομικά αιτήματα συζητούνται ή και γνωστοποιούνται στη ΓΣ.  
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9. Συμπεράσματα και Προτάσεις Βελτίωσης 

9.1. Πρόγραμμα σπουδών 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί για όλα τα έτη 

σπουδών μια και λειτουργεί ως νέο Τμήμα ΤΕ.ΤΡΟ. εδώ και τρία χρόνια. Υπάρχει η πρόθεση 

να αξιολογηθεί από τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος και να γίνουν πιθανές τροποποιήσεις αφού 

ολοκληρωθούν και τα τέσσερα έτη σπουδών. 

9.2. Διδακτικό έργο 

Στα πλαίσια της διαδικασίας της αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας από τους 

σπουδαστές του Τμήματος ΤΕ.ΤΡΟ., οι τελευταίοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια για τα 

θεωρητικά μαθήματα (με 30 ερωτήσεις) και για τα εργαστηριακά μαθήματα (με 27 ερωτήσεις). 

Οι ερωτήσεις χωρίζονται σε 3 ενότητες: 

α. Για τα θεωρητικά μαθήματα: 

α) την ποιότητα της ύλης και του εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και την αξιολόγηση των 

εργασιών που εκπονούνταν από τους σπουδαστές στα πλαίσια των μαθημάτων 

β) την ποιότητα της διδασκαλίας και τη συνέπεια του διδάσκοντα, 

γ) την συμμετοχή του ίδιου του σπουδαστή στην εκπαιδευτική διαδικασία 

2. Για τα εργαστηριακά  μαθήματα: 

Όμοια με τα θεωρητικά αλλά επιπλέον υπήρχε ενότητα που αφορούσε την αξιολόγηση του 

Ε.Τ.Π. 

Η βαθμολογική κλίμακα των απαντήσεων ήταν από 1-5 με: 1=καθόλου, 2=λίγο, 3=μέτρια, 

4=πολύ, 5=πάρα πολύ. 

Επίσης δόθηκε η δυνατότητα στον φοιτητή να επιλέξει «δεν ξέρω/δεν απαντώ». 

Ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν σχεδόν για όλα τα μαθήματα (δεν συμπληρώθηκαν 

μόνο για τα θεωρητικά μαθήματα στα οποία τις τρεις εβδομάδες της αξιολόγησης υπήρχε 

συμμετοχή στη διδασκαλία λιγότερων από πέντε σπουδαστών). Σε κάθε ερωτηματολόγιο 

απάντησαν όλοι οι σπουδαστές που παρακολουθούσαν εκείνη την ώρα το μάθημα. 

Ακολούθησε στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων ώστε να εξαχθούν τα 

αναγκαία συμπεράσματα για το πως οι σπουδαστές αξιολογούν το διδακτικό έργο που 

παρέχεται στο Τμήμα. 

Βασιζόμενοι στα όσα περιγράφησαν στο παρόν κεφάλαιο σχετικά με την αξιολόγηση του 

διδακτικού έργου που παρέχεται στο Τμήμα ΤΕ.ΤΡΟ., προκύπτουν τα ακόλουθα 
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συμπεράσματα όσον αφορά το παρεχόμενο διδακτικό έργο, τα οποία συνοδεύονται και από 

κάποιες προτάσεις βελτίωσης της υπάρχουσας κατάστασης:    

Σχετικά με την  αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού: 

Το διδακτικό έργο των μελών Ε.Π. κρίνεται ικανοποιητικό λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό 

φόρτο εργασίας καθενός από αυτά τόσο λόγω διδακτικού έργου αλλά και λόγω του 

διοικητικού έργου με το οποίο έχουν επιφορτιστεί.  Από την ανάλυση των απαντήσεων που 

έδωσαν οι σπουδαστές στις σχετικές ερωτήσεις των ερωτηματολογίων κατά τη διαδικασία της 

αξιολόγησης αξίζει να επισημανθούν τα ακόλουθα: 

α) Πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να μειωθεί ακόμα περισσότερο το ποσοστό των 

σπουδαστών που δεν βρίσκουν ενδιαφέρον στην διδασκαλία κάποιων μαθημάτων. Αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί με αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας ώστε η παρακολούθηση του 

μαθήματος από τους σπουδαστές να γίνεται περισσότερο ευχάριστη και δημιουργική. 

β) Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η προέλευση των σπουδαστών όσον αφορά την 

κατεύθυνση του Λυκείου. Δηλαδή σπουδαστές που προέρχονται από τη θεωρητική κατεύθυνση 

του Λυκείου αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην κατανόηση διαφόρων εννοιών και 

δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν μαθήματα θετικής κατεύθυνσης που υπάρχουν πολλά 

στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. 

γ) Ορισμένοι σπουδαστές έχουν αυξημένες απαιτήσεις για μεγαλύτερη ανάλυση όρων και 

εννοιών που περιλαμβάνονται σε κάποια μαθήματα, λόγω της μεγάλης διακύμανσης που 

μπορεί παρουσιάζει το υπόβαθρο γνώσεων των σπουδαστών μας (όπως αναλύθηκε στην 

προηγούμενη παράγραφο, αλλά και λόγω της χαμηλής βαθμολογίας με την οποία εισήχθησαν 

στο Τμήμα). Θα πρέπει λοιπόν να καταβληθεί περισσότερη προσπάθεια από τους διδάσκοντες 

για αυτούς τους σπουδαστές, πιθανώς με κάποιες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας και επίλυσης 

αποριών. 

δ) Αρκετές φορές οι σπουδαστές μας απάντησαν ότι δεν ενθαρρύνονται σε ικανοποιητικό 

γι’ αυτούς βαθμό στο να θέτουν ερωτήματα και απορίες κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών 

μαθημάτων, ή ότι δεν βρίσκουν αρκετά προσιτούς τους διδάσκοντες σε αυτά. Παρά το γεγονός 

ότι είναι μεγάλος ο αριθμός των σπουδαστών που συμμετέχουν στα εργαστηριακά Τμήματα, 

γεγονός που δυσχεραίνει το έργο του διδάσκοντα, θα πρέπει οι διδάσκοντες να ενημερωθούν 

για αυτή την ανάγκη των σπουδαστών και να την καλύψουν σε όσο το δυνατό 

ικανοποιητικότερο βαθμό. 

ε) Ο μέσος εβδομαδιαίος διδακτικός φόρτος εργασίας των μελών Ε.Π. του Τμήματος είναι 

ιδιαίτερα αυξημένος και περιλαμβάνει: το διδακτικό έργο με 12-16 ώρες διδασκαλίας 
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(ανάλογα με την βαθμίδα) και προετοιμασία για αυτές, επίβλεψη πτυχιακών εργασιών, 

εποπτεία της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών, προετοιμασία εργαστηριακών ασκήσεων, 

επικοινωνία με τους σπουδαστές, διόρθωση εργασιών και γραπτών εξετάσεων. Εκτός από το 

διδακτικό έργο, τα μέλη Ε.Π. έχουν να επιτελέσουν το ερευνητικό έργο αλλά και το διοικητικό 

έργο το οποίο είναι αυξημένο λόγω της έλλειψης διοικητικού αλλά και τεχνικού προσωπικού. 

Ο ιδιαίτερα χαμηλός αριθμός μόνιμου Ε.Π. (μόλις 7 μέλη, εκ των οποίων το ένα 

συνταξιοδοτείται το επόμενο ακαδημαϊκό έτος)  αυξάνει ιδιαίτερα το φόρτο εργασίας αφού 

αυτή επιμερίζεται σε μικρό αριθμό μελών. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη για αύξηση των μελών 

Ε.Π. προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες που αντιμετωπίζει ένα Τμήμα 

ακαδημαϊκού ιδρύματος με περίπου 130 εισαχθέντες σπουδαστές το έτος. 

στ) Οι διδάσκοντες του Τμήματος παρά το μεγάλο φόρτο εβδομαδιαίας διδασκαλίας, αλλά  

και των υπόλοιπων υποχρεώσεών τους, καταφέρνουν να επιτελέσουν με συνέπεια το διδακτικό 

τους έργο όπως φαίνεται από την υψηλή βαθμολογία που έλαβαν στην σχετική ερώτηση από 

τους σπουδαστές του Τμήματος. Θα πρέπει να εξεταστούν όμως κατά περίπτωση τα μαθήματα 

στα οποία οι σπουδαστές δεν είναι τόσο ικανοποιημένοι από την συνέπεια του διδάσκοντα και να 

διερευνηθούν οι λόγοι, με στόχο την εξάλειψή τους. 

Σχετικά με την  ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας: 

Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων όπως παρουσιάστηκε στο παρόν κεφάλαιο 

κρίνονται αναγκαίες οι ακόλουθες επισημάνσεις: 

Η διδακτική μέθοδος που κυρίως εφαρμόζεται στα θεωρητικά μαθήματα είναι αυτή της 

«καθ’ έδρας» διδασκαλίας. Η παρακολούθηση των θεωρητικών μαθημάτων είναι προαιρετική 

και είναι μικρό το ποσοστό των σπουδαστών που τα παρακολουθούν. Τα χαμηλά ποσοστά 

επιτυχίας των σπουδαστών στις εξετάσεις των θεωρητικών μαθημάτων, προκαλούν έντονο 

προβληματισμό για ανεύρεση τρόπων αντιμετώπισης του φαινομένου. Πέρα βέβαια από το 

γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό των σπουδαστών έχουν μεγάλες ελλείψεις σε βασικές γνώσεις 

που απαιτούνται προκειμένου να κατανοήσουν τα μαθήματα που παρέχονται από ένα ίδρυμα 

ανώτατης εκπαίδευσης (λόγω της κατεύθυνσης του Λυκείου από την οποία προέρχονται αλλά 

και λόγω χαμηλής σχετικά βαθμολογίας εισαγωγής στο Τμήμα), θα μπορούσε να ανευρεθούν 

και τρόποι βελτίωσης της κατάστασης. Για παράδειγμα θα μπορούσε η παρακολούθηση των 

θεωρητικών μαθημάτων να γίνει υποχρεωτική, ωστόσο ένα  τέτοιο μέτρο θα ήταν αποδοτικό 

μόνο εφόσον υπήρχε η δυνατότητα να δημιουργηθούν Τμήματα των 30-40 ατόμων. Προτείνεται 

να δοθούν στους σπουδαστές κίνητρα προκειμένου να παρακολουθούν τα θεωρητικά μαθήματα 
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π.χ. όσοι παρακολουθούν τις διαλέξεις να έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη βαθμολογία 

τους στο μάθημα, γράφοντας μία εργασία.  

Επίσης η μέθοδος της διδασκαλίας προτείνεται να γίνει πιο συμμετοχική για τους 

σπουδαστές, προτρέποντάς τους για παράδειγμα να συμμετέχουν οι ίδιοι στην εκπαιδευτική 

διαδικασία παρουσιάζοντας οι ίδιοι ένα θέμα σχετικό με το μάθημα, το οποίο θα έχουν κληθεί 

από πριν να προετοιμάσουν. Επίσης η ανάθεση εργασιών σε ομάδες σπουδαστών θα μπορούσε 

να τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα το αντικείμενο του μαθήματος και να τους 

διεγείρει το ενδιαφέρον. Με τους παραπάνω τρόπους θα αυξηθεί και ο χρόνος που αφιερώνουν 

οι σπουδαστές εβδομαδιαίως για τη μελέτη των θεωρητικών μαθημάτων, ο οποίος προς το 

παρόν είναι αρκετά χαμηλός. 

Σχετικά με την οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου: 

Το διδακτικό έργο, αν και ιδιαίτερα βεβαρυμμένο, έχει οργανωθεί αρκετά καλά, χωρίς 

βέβαια να παραβλέπεται η δυνατότητα βελτίωσης που μπορεί πάντοτε να υπάρξει. Για 

παράδειγμα, προς το παρόν δεν υπάρχει διαδικασία μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών 

στόχων των μαθημάτων, και επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις οι στόχοι αυτοί δεν έχουν 

προσδιοριστεί πλήρως. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη σωστή κατανομή των ωρών διδασκαλίας στο 

ωρολόγιο πρόγραμμα κυρίως λόγω των πολλών εργαστηριακών τμημάτων που δημιουργούνται 

αλλά και της περιορισμένης διαθεσιμότητας (όσον αφορά το ωράριο) των επιστημονικών και 

εργαστηριακών συνεργατών. Η αύξηση του μόνιμου προσωπικού Ε.Π. θα επέτρεπε την 

ορθολογικότερη οργάνωση και δομή του προγράμματος των μαθημάτων. 

Η έλλειψη μόνιμου ακαδημαϊκού προσωπικού εξειδικευμένου στα πολλά διαφορετικά 

γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, αλλά και η αδυναμία ορισμένες φορές να βρεθούν 

υποψήφιοι επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες εξειδικευμένοι στα διαφορετικά 

αντικείμενα, αναγκάζουν μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού να διδάξουν μαθήματα που δεν 

εμπίπτουν στο στενό τους γνωστικό αντικείμενο. Το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να λυθεί με 

την πρόσληψη επιπλέον μόνιμων μελών Ε.Π. που θα καλύπτανε περισσότερα γνωστικά 

αντικείμενα, αλλά και η προσέλκυση περισσοτέρων επιστημονικών και εργαστηριακών 

συνεργατών, εξειδικευμένων στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, εφόσον γινόταν περισσότερο  

συμφέρουσα οικονομικά η απασχόλησή τους αυτή. 

Όσον αφορά την οργάνωση των εργαστηριακών μαθημάτων, οι σπουδαστές την κρίνουν 

αρκετά ικανοποιητικά, εάν και σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται αδυναμία κατανόησης 

του θεωρητικού υποβάθρου των εργαστηριακών ασκήσεων, για λόγους που αναλύθηκαν 
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παραπάνω για τα θεωρητικά μαθήματα. Πρέπει λοιπόν να καταβληθεί επιπλέον προσπάθεια 

για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος είτε με την παρότρυνση των σπουδαστών να 

παρακολουθούν το αντίστοιχο θεωρητικό μάθημα είτε με την όσο το δυνατό καλύτερη επεξήγηση 

του θεωρητικού υποβάθρου του κάθε εργαστηριακού μαθήματος. Μια λύση επίσης θα μπορούσε 

να είναι να ανατίθεται στους σπουδαστές να προετοιμάζουν την κάθε εργαστηριακή άσκηση, 

διαβάζοντας τη σχετική ύλη από τον εργαστηριακό οδηγό, πριν προσέλθουν για να 

συμμετάσχουν στην κάθε άσκηση. 

Επίσης η αύξηση του προσωπικού Ε.Τ.Π. κρίνεται επιβεβλημένη, αφού προς το παρόν 

υπάρχουν μόνο 3 μέλη Ε.Τ.Π. στο Τμήμα, τα οποία δεν επαρκούν για να καλύψουν τις 

ανάγκες όλων των εργαστηριακών μαθημάτων. Οι σπουδαστές κρίνουν θετικά τη συμβολή 

των Ε.Τ.Π. για την καλύτερη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων. 

Σχετικά με τα εκπαιδευτικά βοηθήματα: 

Τα μέλη Ε.Π. φροντίζουν να ενημερώνουν κάθε χρόνο τις λίστες του ΕΥΔΟΞΟΥ με τα πιο 

σύγχρονα και κατάλληλα διδακτικά συγγράμματα για τους σπουδαστές, επιλέγοντάς τα  από 

το ελεύθερο εμπόριο. Λόγω του ότι για κάθε μάθημα ο σπουδαστής δικαιούται ένα μόνο 

σύγγραμμα από το σύστημα του ΕΥΔΟΞΟΥ, οι σπουδαστές λαμβάνουν επιπλέον σημειώσεις 

για τη διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων τους, οι οποίες συγγράφονται από τους 

διδάσκοντες και εκτυπώνονται από την εκτυπωτική μονάδα του ΤΕΙ.  

Θα πρέπει εδώ να επισημανθεί το πρόβλημα που προκύπτει από το γεγονός ότι τα 

συγγράμματα δηλώνονται στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ κάθε Ιούνιο της προηγούμενης 

ακαδημαϊκής χρονιάς, εποχή που δεν έχουν ακόμη επιλεγεί οι επιστημονικοί και 

εργαστηριακοί συνεργάτες που θα διδάξουν την εν λόγω ακαδημαϊκή χρονιά στα διάφορα 

θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή πάντα 

η επιλογή των συγγραμμάτων που θα δηλωθούν στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ για κάθε μάθημα από 

τον αντίστοιχο διδάσκοντα (στην περίπτωση που αυτός είναι συνεργάτης και όχι μόνιμο μέλος 

ΕΠ). Λύση του προβλήματος αυτού θα ήταν τα συγγράμματα να δηλώνονται από τη 

Γραμματεία του Τμήματος στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ, όταν έχουν ολοκληρωθεί οι αναθέσεις 

όλων των μαθημάτων στους επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες, δηλαδή τον 

Οκτώβριο κάθε χειμερινού εξαμήνου και τον Μάρτιο κάθε εαρινού εξαμήνου. 

Οι σπουδαστές μας είναι αρκετά ικανοποιημένοι από την ποιότητα των συγγραμμάτων που 

παίρνουν αλλά και από την ποιότητα των εργαστηριακών οδηγών. Οι τελευταίοι είναι 

περισσότερο εύκολο να επικαιροποιούνται και να προσαρμόζονται στις ανάγκες των 

σπουδαστών και κατά συνέπεια πρέπει να είναι δεδομένη η προσπάθεια από τους διδάσκοντες-
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συγγραφείς αυτών των οδηγών για τη συνεχή βελτίωσή τους, αλλά και για την έγκαιρη 

διανομή τους στους σπουδαστές, ώστε να τους έχουν στη διάθεσή τους κατά την πρώτη 

εργαστηριακή άσκηση του κάθε μαθήματος. 

Επιπλέον των συγγραμμάτων που προμηθεύονται οι σπουδαστές μέσω του συστήματος 

ΕΥΔΟΞΟΣ και των εργαστηριακών οδηγών που προμηθεύονται από την εκτυπωτική μονάδα 

του ιδρύματος, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε πρόσθετη βιβλιογραφία από τους 

σπουδαστές μέσα από τη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, καθώς και μέσω των υπηρεσιών που αυτή 

διαθέτει στους σπουδαστές. Στη βιβλιοθήκη υπάρχουν αρκετά ξενόγλωσσα αλλά και ελληνικά 

βιβλία και CD που μπορούν οι σπουδαστές να συμβουλευτούν. Πρόβλημα αποτελεί το γεγονός 

ότι τα περισσότερα από αυτά τα βιβλία (κυρίως τα ξενόγλωσσα τα οποία υπάρχουν σε ένα 

αντίγραφο) δεν δανείζονται εκτός του χώρου της βιβλιοθήκης με αποτέλεσμα οι σπουδαστές να 

μη μπορούν να τα χρησιμοποιούν παρά μόνο μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης. Αυτό όμως δεν 

επιτρέπει την εις βάθος μελέτη τους, πρόβλημα που επιτείνεται από την μη ικανοποιητική 

γνώση της Αγγλικής γλώσσας από τους σπουδαστές. Θα μπορούσαν να προταθούν τα 

παρακάτω μέτρα για τη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης:  

• Να δοθεί στους σπουδαστές η δυνατότητα δανεισμού όλων των βιβλίων της βιβλιοθήκης 

για διάστημα λίγων ημερών. Για να γίνει αυτό εφικτό θα πρέπει να αγοραστούν 

περισσότερα αντίγραφα από τον κάθε τίτλο στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος. 

• Να αυξηθεί ο αριθμός των υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι με το internet, στους 

οποίους να έχουν πρόσβαση οι σπουδαστές όλη την ημέρα. Εάν είναι δυνατόν να είναι 

πάντα παρών κάποιο μέλος του προσωπικού που να είναι σε θέση να τους βοηθήσει σε 

περίπτωση που αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα. 

• Να δοθεί η δυνατότητα εκτύπωσης από τους σπουδαστές όχι μόνο περιορισμένου αριθμού 

σελίδων αλλά και περισσοτέρων, καταβάλλοντας κάποιο αντίτιμο. 

• Να αποκλειστούν οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. facebook, twitter κ.λπ.) από τους 

υπολογιστές του ΤΕΙ, διότι γίνονται αιτία να καταλαμβάνονται οι υπολογιστές για πολύ 

ώρα από συγκεκριμένους σπουδαστές, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμοι για 

σπουδαστές που θέλουν να δουλέψουν π.χ. με αναζήτηση βιβλιογραφίας ή επιστημονικών 

σελίδων. 

• Η βιβλιοθήκη και οι χώροι με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές να είναι ανοιχτοί για τους 

σπουδαστές και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. 

• Να δοθεί η δυνατότητα στους σπουδαστές να συνδέονται στο διαδίκτυο στο σπίτι τους 

μέσω του δικτύου του Τ.Ε.Ι.(με την υπηρεσία VPN) προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε 



 112 

επιστημονικά περιοδικά, ακόμη και από το σπίτι τους. Μέχρι τώρα η δυνατότητα αυτή έχει 

δοθεί μόνο στο διδακτικό προσωπικό και μένει να δοθεί και στους σπουδαστές.  

Σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα και υποδομές: 

Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας είναι εξοπλισμένες με Η/Υ και βιντεοπροβολέα για την 

χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ωστόσο εκκρεμεί ο εξοπλισμός κάποιων 

εργαστηριακών αιθουσών με τα αντίστοιχα εποπτικά μέσα. Ο εξοπλισμός ο οποίος βρίσκεται 

στις εργαστηριακές αίθουσες είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικός, σύγχρονος και επαρκής, 

καλύπτοντας σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό τις διδακτικές ανάγκες των εργαστηριακών 

μαθημάτων. 

Όσον αφορά την επάρκεια στον αριθμό των εργαστηριακών αιθουσών, από τις 8 

εργαστηριακές αίθουσες που χρησιμοποιεί το ΤΕΤΡΟ, για τις 6 έχει την αποκλειστική χρήση 

το Τμήμα, ενώ τις υπόλοιπες 2 τις χρησιμοποιούν και σπουδαστές των άλλων τμημάτων της 

Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ. Αυτό το γεγονός δυσχεραίνει την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Μελλοντικά, θα χρειαστούν επιπλέον εργαστηριακοί χώροι με κατάλληλο 

επιστημονικό εξοπλισμό καθώς θα διδαχθούν νέα εργαστηριακά μαθήματα όταν θα 

πραγματοποιούνται τα εργαστηριακά μαθήματα του 7ου εξαμήνου.  Ήδη δύο νέοι 

εργαστηριακοί χώροι είναι υπό κατασκευή και η διαδικασία προμήθεια του εξοπλισμού τους 

είναι σε εξέλιξη. 

Επίσης πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε να αυξηθεί το τεχνικό προσωπικό που είναι 

υπεύθυνο για τη συντήρηση του εξοπλισμού προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση επίλυση 

προβλημάτων που προκύπτουν λόγω της αυξημένης χρήσης τους. 

Σχετικά με το βαθμό αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών: 

Στο Τμήμα μας αξιοποιούνται στο μέγιστο βαθμό οι τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών. 

Σχετικά με την αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και της μεταξύ τους συνεργασία 

Η αναλογία διδασκόντων προς διδασκομένους κρίνεται μη ικανοποιητική, κυρίως αυτή 

που αφορά το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. Τα προβλήματα που προκύπτουν από την 

έλλειψη μονίμων μελών Ε.Π. έχουν αναλυθεί προηγουμένως και έχει τονιστεί ήδη η ανάγκη 

πρόσληψης νέων μελών ΕΠ. 

Σχετικά με το βαθμό σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα: 
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Καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια σύνδεσης της έρευνας με τη διδασκαλία. Στα 

ερευνητικά προγράμματα γίνεται προσπάθεια συμμετοχής των προπτυχιακών σπουδαστών οι 

οποίοι ασχολούνται κυρίως στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης ή της πτυχιακής τους 

εργασίας. 

Σχετικά με τη συνεργασία με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού 

και με το κοινωνικό σύνολο: 

Γίνεται μεγάλη προσπάθεια συνεργασίας του Τμήματός μας με εκπαιδευτικά και 

ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού. Παράλληλα, μέλη Ε.Π. του Τμήματος 

συνεργάζονται με κοινωνικούς φορείς ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο και την 

ερευνητική τους δραστηριότητα. Οι συνεργασίες αυτές κρίνονται ως ένα βαθμό 

ικανοποιητικές ωστόσο θα ήταν χρήσιμη η ενίσχυσή τους, κυρίως μέσω των διμερών 

συμφωνιών που συνάπτονται μέσω του προγράμματος Erasmus. Κρίνεται μεγάλη η ανάγκη 

ανεύρεσης και άλλων ιδρυμάτων του εξωτερικού στο γνωστικό αντικείμενο της τεχνολογίας 

τροφίμων, ώστε να αυξηθούν οι επιλογές για μετακίνηση τόσο των σπουδαστών μας (είτε για 

σπουδές είτε για πρακτική άσκηση), όσο και του προσωπικού. 

Σχετικά με την κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των σπουδαστών: 

Όσον αφορά την κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού αυτή κρίνεται αρκετά 

ικανοποιητική, αν λάβουμε υπόψη μας το βαρύτατο διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο 

των μελών ΕΠ. Όσον αφορά την κινητικότητα των σπουδαστών, αυτή ακόμη δεν έχει 

ξεκινήσει λόγω του ότι προς το παρόν το Τμήμα έχει σπουδαστές στα τρία πρώτα έτη 

σπουδών. Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η μεγάλη ανάγκη στελέχωσης του γραφείου Διεθνών / 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που προς το παρόν είναι στελεχωμένο με ένα μόνο μέλος Ε.Π. με 

παράλληλα καθήκοντα.  

 

9.3. Ερευνητικό έργο 

Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος θεωρείται ικανοποιητική αν ληφθούν υπόψη 

οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται κατά την ερευνητική δραστηριότητα. Οι σημαντικότερες 

δυσκολίες είναι : 

• Ο περιορισμένος διαθέσιμος χρόνος για έρευνα. Αυτό οφείλεται στον μικρό αριθμό 

Ε.Π. του Τμήματος με αποτέλεσμα να έχουν υπερβολικό φόρτο διδακτικού και διοικητικού 

έργου.  
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• Η έλλειψη εργαστηριακών χωρών για ερευνητικούς σκοπούς. Χρησιμοποιούνται τα 

σπουδαστικά εργαστήρια που δεν είναι πάντα διαθέσιμα. 

• Η χρηματοδότηση της ερευνητικής δραστηριότητας του Ε.Π. είναι μηδαμινή. Η 

έγκριση/χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων (Αρχιμήδης Θαλής) καθυστερεί επί 

μακρό χρόνο γεγονός που εμποδίζει την έρευνα.  

• Δεν υπάρχει υποστήριξη του ερευνητικού έργου από τεχνικό προσωπικό λόγω του 

μικρού αριθμού του και του μεγάλου φόρτου εργασίας του. 

• Παρατηρείται έλλειψη ενδιαφέροντος των σπουδαστών να συμμετέχουν στην έρευνα, 

με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαθέσιμο ερευνητικό προσωπικό. Αυτό οφείλεται στην 

έλλειψη μεταπτυχιακών προγραμμάτων που θα έδινε κίνητρο στους σπουδαστές να 

συμμετάσχουν στην ερευνητική δραστηριότητα. 

9.4. Σχέσεις με κοινωνικούς και πολιτιστικούς/παραγωγικούς φορείς 

 Το Τμήμα διαθέτει την κρίσιμη μάζα εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού που 

αποτελούν ουσιαστικούς παράγοντες για την ανάπτυξη επωφελών συνεργασιών με ΚΠΠ 

φορείς και είναι ανοικτό σε συνεργασίες με ΚΠΠ φορείς. Τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος, όπως 

και στην περίπτωση ανάπτυξης ερευνητικών συνεργασιών, είναι πρόθυμα και εργάζονται για 

την ανάπτυξη και αξιοποίηση τέτοιων συνεργασιών, πρακτικά όμως αντιμετωπίζονται 

οικονομικές δυσκολίες για την υλοποίησή τους. Το Τμήμα είναι σε θέση να αξιοποιεί τις 

εργαστηριακές και πιλοτικές υποδομές του και εφαρμόζοντας τους κανόνες ορθής 

εργαστηριακής και βιομηχανικής πρακτικής, να παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους όσον αφορά 

επιστημονικές αναλύσεις και εκτέλεση ερευνητικού έργου, και μετεκπαίδευσης, χωρίς αμοιβή 

του προσωπικού του. 

Υπάρχουν δραστηριότητες του Τμήματος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και 

ενίσχυσης συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς. Έχουν αναφερθεί αναλυτικά αρκετά παραδείγματα. 

Επίσης το Τμήμα έχει συμβάλει στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη μέσω της 

Πρακτικής Άσκησης των προπτυχιακών σπουδαστών του Τμήματος που αναπτύχτηκε στη 

διάρκεια του προηγούμενου προγράμματος σπουδών Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, η 

οποία έχει αναπτύξει σταθερές και βιώσιμες συνεργασίες, αλλά καταβάλλονται προσπάθειες 

για περαιτέρω ενδυνάμωση και ανάπτυξή της μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. 
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9.5. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης 

Το Tμήμα κάνει για πρώτη φορά εσωτερική αξιολόγηση και παράλληλα στρατηγικό 

σχεδιασμό ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. 

Οι επιλογές του Τμήματος πρέπει να είναι: 

• Η στελέχωσή του με Ε.Π. και Ε.Τ.Π. αυξημένων προσόντων 

• Η συμπλήρωση και ο εκσυχρονισμός του εξοπλισμού του 

• Η αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών μετά από την πρώτη πλήρη εφαρμογή 

του 

• Η βελτίωση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

• Η περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας 

• Η ενδυνάμωση των σχέσεων με την τοπική κοινωνία και τις τοπικές εταιρείες 

παραγωγής τροφίμων 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Τμήματος, ιδιαίτερα σημαντικοί παράγοντες 

θεωρούνται οι ακόλουθοι:  

α) Η αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών  

β) Η αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού. 

γ) Η αξιοποίηση καινούργιων χώρων και εγκαταστάσεων  

δ) Η ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών Ε.Π. μέσω της ανάπτυξης 

προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Στρατηγικός μας στόχος είναι επίσης η υλοποίηση πρόσφατης πρότασής μας η οποία 

προβλέπει τον εξοπλισμό του Τμήματος με όργανα υψηλής τεχνολογίας για διαφορετικές 

τεχνολογίες τροφίμων (κρέατος, γαλακτοκομικών, σιτηρών και αλεύρων κ.α.). 

Επιπλέον, είναι κοινή πεποίθηση στο Τμήμα ότι η προσφορά μεταπτυχιακών σπουδών 

υψηλού επιπέδου είναι προϋπόθεση για την εξέλιξη και αναγνωρισιμότητα του Τμήματος. 

Εντούτοις, ο μικρός αριθμός μελών Ε.Π. και η σημαντική επιβάρυνση του χρόνου τους για την 

κάλυψη των διδακτικών αναγκών, έχουν ως αποτέλεσμα την απουσία επαρκούς ερευνητικής 

δραστηριότητας στους χώρους του Τμήματος. Κατά συνέπεια, δεν ήταν δυνατή η οργάνωσή 

τους μέχρι τώρα. Με την ενίσχυση όμως των υποδομών για την ανάπτυξη της έρευνας και την 

έλευση νέων μελών Ε.Π., ο στόχος αυτός θα είναι πραγματοποιήσιμος. Δυστυχώς δεν υπάρχει 

θεσμοθετημένη διαδικασία για τη διαμόρφωση της στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης του 

Τμήματος. 
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Ο καθορισμός μιας γενικά αποδεκτής διαδικασίας διαμόρφωσης στρατηγικής ακαδημαϊκής 

ανάπτυξης του Τμήματος θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά 

4ετία) θα πρέπει να εκτιμάται το έργο του Τμήματος, κυρίως σε ότι αφορά στην 

επαγγελματική επιτυχία των πτυχιούχων του, και να ανασχεδιάζεται το πρόγραμμα σπουδών 

και η οργανωτική δομή του. 

  

9.6. Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές 

Η Γραμματεία του Τμήματος είναι ελλιπώς στελεχωμένη. Γενικά η διοίκηση του Τμήματος 

και τα μέλη Ε.Π. καταβάλλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια σε βάρος του αμιγώς ερευνητικού 

τους έργου προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες του Τμήματος. Πρόβλημα υπάρχει 

και στη λειτουργία των εργαστηρίων λόγω έλλειψης Ε.Τ.Π. με αποτέλεσμα τα μέλη Ε.Π. να 

επιφορτίζονται και με το έργο της ομαλής λειτουργίας των εργαστηρίων (προμήθεια 

αναλωσίμων, επιδιορθώσεις οργάνων κλπ). 
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10. ΠΙΝΑΚΕΣ 

 
 

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 

ΙΔΡΥΜΑ: ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΤΜΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: ΜΙΑ 

Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: ΚΑΝΕΝΑ 
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Σχετι
κός 
πίνα
κας 

Ακαδημαϊκό έτος 2011-12  Τρέχον 
έτος 
(Τ)* 

 Τ-1 Τ-2 Τ-3 Τ-4 

# 1 Συνολικός αριθμός μελών ΔΕΠ 7 7 7   

# 1 Λοιπό προσωπικό (ΕΤΠ και προσωπικό 
γραμματείας) 

4 4 4   

# 2 Συνολικός αριθμός προπτυχιακών φοιτητών σε 
κανονικά έτη φοίτησης (ν Χ 2) 

334 148 38   

# 3 Προσφερόμενες από το Τμήμα θέσεις  στις 
πανελλαδικές 

160 270 270   

# 3 Συνολικός αριθμός νεοεισερχομένων φοιτητών  124 175 38   

# 7 Αριθμός αποφοίτων - - -   

# 6 Μ.Ο. βαθμού πτυχίου - - -   

# 4 Προσφερόμενες από το Τμήμα Θέσεις ΠΜΣ - - -   

# 4 Αριθμός αιτήσεων  για ΠΜΣ - - -   

# 
12.1 

Συνολικός αριθμός μαθημάτων για την 
απόκτηση πτυχίου 

     

# 
12.1 

Σύνολο υποχρεωτικών μαθημάτων (Υ) 40** 40** 40**   

# 
12.1 

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων μαθημάτων 
επιλογής 

8 8 8   

# 15 Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων ΔΕΠ 8 10 14 9 8 

# 16 Αναγνώριση ερευνητικού έργου (σύνολο) 110 107 125 121 105 

# 17 Διεθνείς συμμετοχές (σε διεθνή συνέδρια)  15 19 16 32 34 

 

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής 
Αξιολόγησης.  

**  ο αριθμός αυτός δεν συμπεριλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση, ούτε την Πτυχιακή Εργασία. 
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Πίνακας 1.   Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 

  Τρέχον έτος* Προηγ. Έτος Τρέχον έτος – 2 Τρέχον έτος – 3 Τρέχον έτος – 4 Τρέχον έτος – 5 

  Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ 
Καθηγητές Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Από εξέλιξη             
 Νέες προσλήψεις             
 Συνταξιοδοτήσεις             
 Παραιτήσεις             

Αναπληρωτές Καθηγητές Σύνολο 2 1 2 1 2 1 2 1 1 0 1 0 
 Από εξέλιξη       1 1     
 Νέες προσλήψεις             
 Συνταξιοδοτήσεις             
 Παραιτήσεις             

Επίκουροι Καθηγητές Σύνολο 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 2 1 
 Από εξέλιξη      1       
  Νέες προσλήψεις             
 Συνταξιοδοτήσεις             
 Παραιτήσεις             

Καθηγητές Εφαρμογών Σύνολο 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 
 Νέες προσλήψεις             
 Συνταξιοδοτήσεις             
 Παραιτήσεις             

Μέλη ΕΕΔΙΠ Σύνολο             
Διδάσκοντες επί συμβάσει** Σύνολο 24  12 20 14 12 9       

Τεχνικό προσωπικό 
εργαστηρίων 

Σύνολο 1 2 1 2 1 2 1 2 0 2 0 2 

Διοικητικό προσωπικό Σύνολο 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

** Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων – όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συμβάσεις, χειμερινή και εαρινή, τότε μετρώνται δύο συμβάσεις). 

Α: Άρρενες, Θ: Θήλεις 
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Πίνακας 2.   Εξέλιξη του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών 
 

 Τρέχον έτος* Προηγ. έτος Τρέχον έτος – 2 Τρέχον έτος – 3 Τρέχον έτος – 4 Τρέχον έτος  - 5 

Προπτυχιακοί 334 148 38 - - - 

Μεταπτυχιακοί (ΜΔΕ) - - - - - - 

Διδακτορικοί - - - - - - 

 

 

Πίνακας 3. Εξέλιξη του αριθμού των νέο-εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος 
 

Εισαχθέντες με: Τρέχον έτος* Προηγ. έτος Τρέχον έτος – 2 Τρέχον έτος – 3 Τρέχον έτος – 4 Τρέχον έτος  - 5 

Εισαγωγικές εξετάσεις 140 261 78 - - - 

Μετεγγραφές (εισροές προς το 
Τμήμα) 

0 1 0 - - - 

Μετεγγραφές (εκροές προς άλλα 
Τμήματα)** 

0 91 5 - - - 

Κατατακτήριες εξετάσεις 
(Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

12 23 0 - - - 

Άλλες κατηγορίες - Διαγραφέντες 28 19 35 - - - 

Σύνολο** 124 175 38 - - - 

Αλλοδαποί φοιτητές 
(εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) 

- - - - - - 

 

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

** Προσοχή: ο αριθμός των εκροών πρέπει να αφαιρεθεί κατά τον υπολογισμό του Συνόλου. 
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Πίνακας  4.1 Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2011-2012) 

Εξάμηνο 

Σπουδών 
Μαθήματα Προγράμματος 
Σπουδών (ανά εξάμηνο) 

Π
ισ
τ.

 Μ
ον
άδ
ες

 E
C

T
S 

Κ
ατ
ηγ
ορ
ία

 μ
αθ
ήμ
ατ
ος

1   

Μάθημα Γενικής 
Υποδομής 
(ΜΓΥ), Μάθημα 
Ειδικής 
Υποδομής 
(ΜΕΥ), Μάθημα 
Ειδίκευσης (ΜΕ), 
Μάθημα 
Διοίκησης/ 
Οικονομίας/ 
Νομοθεσίας και 
Ανθρωπιστικών 
Σπουδών (ΔΟΝΑ) 

Ω
ρε
ς 
δι
δα
σκ
αλ
ία
ς 
αν
ά 
εβ
δο
μά
δα

 
(Θ

+Ε
) 

Σε ποιο 
εξάμηνο 
σπουδών 

αντιστοιχεί; 

(1ο, 2ο κλπ.) 

Προαπαιτούμενα 
μαθήματα 

Ιστότοπος 
Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών 

1ο Εισαγωγή στην Πληροφορική 5 Υ ΜΓY 5 1ο  Κανένα http://www.teikal.gr:8080/portal/dt?provider=tegep_el 41 

1ο Βιολογία 5 Υ ΜΓΥ 4 1ο Κανένα >> 41 

1ο Μαθηματικά Ι 4 Υ ΜΓY 3 1ο Κανένα >> 41 

1ο 
Θεωρία και Πολιτική της Ανάπτυξης 
και της Παραγωγής Τροφίμων 

4 Υ 
 

ΔΟΝΑ 
3 1ο Κανένα >> 41 

1ο Φυσική 5 Υ ΜΓY 4 1ο Κανένα >> 41 

1ο Γενική και Ανόργανη Χημεία 7 Υ 
 

ΜΓY 
5 1ο Κανένα >> 41 

2ο Στατιστική Ι 5 Υ ΜΓY 4 2o    Κανένα http://www.teikal.gr:8080/portal/dt?provider=tegep_el 42 

2ο Μαθηματικά ΙΙ 4 Υ ΜΓΥ 3 2o    Κανένα >> 42 

2ο Οργανική Χημεία 6 Υ ΜΓY 5 2o    Κανένα >> 42 

2ο Γενική Μικροβιολογία 5 Υ ΜΓY 4 2o    Κανένα >> 42 

2ο Αναλυτική Χημεία 5 Υ ΜΓY 4 2o    Κανένα >> 42 

2ο Αγγλικά 5 Υ MEY  5 2o    Κανένα >> 42 

3o Βιοχημεία 5 Υ ΜΓΥ 4 3ο  Κανένα http://www.teikal.gr:8080/portal/dt?provider=tegep_el 42 
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3o Φυσικοχημεία 5 Υ ΜΓY 5 3ο Κανένα >> 42 

3o Στατιστική ΙΙ 5 Υ ΜΕY  4 3ο Κανένα >> 42 

3o 
Μικροβιολογία 

Τροφίμων 
5 Υ ΜΕY 5 3ο Κανένα >> 42 

3o 
Οικονομική και Οργάνωση των 
Επιχειρήσεων Τροφίμων 

5 Υ 
 

ΔΟΝΑ 
4 3ο Κανένα >> 42 

3o Αγγλική Ορολογία 5 Υ MEY  4 3ο Κανένα >> 42 

4ο Μηχανική Τροφίμων 5 Υ ΜΕY 4 4ο  Κανένα http://www.teikal.gr:8080/portal/dt?provider=tegep_el 42 

4ο Επεξεργασία Τροφίμων I 5 Υ ΜΕΥ 4 4ο  Κανένα >> 42 

4ο 
Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών 
και Τεχνικών Εκθέσεων 

4 Υ ΜΕΥ 3 4ο  Κανένα >> 42 

4ο Βιομηχανικές Ζυμώσεις 5 Υ ΜΕY 4 4ο  Κανένα >> 42 

4ο Χημεία Τροφίμων 5 Υ ΜΕY 5 4ο  Κανένα >> 42 

4ο Ενόργανη Χημική Ανάλυση 6 Υ ME 5 4ο  Κανένα >> 42 

5ο Επεξεργασία Τροφίμων IΙ 6 Υ ΜΕ 5 5ο  Κανένα http://www.teikal.gr:8080/portal/dt?provider=tegep_el 43 

5ο Μετασυλλεκτική Φυσιολογία 7 Υ ΜΕY 6 5ο Κανένα >> 43 

5ο Συσκευασία Τροφίμων 7 Υ ΜΕY 5 5ο  Κανένα >> 43 

5ο Ανάπτυξη Προϊόντων Τροφίμων 5 Υ ΜΕΥ 4 5ο Κανένα >> 43 

5ο 
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας 
και Ασφάλειας Βιομηχανιών 
Τροφίμων 

5 
Υ 

 

ΜΕ 4 5ο  Κανένα >> 43 

6ο Υγιεινή Βιομηχανιών Τροφίμων 4 Υ ΜΕΥ 3 6ο Κανένα http://www.teikal.gr:8080/portal/dt?provider=tegep_el 43 

6ο 
Τεχνολογία και Ποιότητα Φρούτων 
και Λαχανικών 

7 Υ ΜΕ 6 6ο Κανένα >> 43 

6ο Τεχνολογία και Ποιότητα Σιτηρών 7 Υ ΜΕ 6 6ο Κανένα >> 43 
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6ο Εμπορία Τροφίμων  4 Υ ΔΟΝΑ  4 6ο Κανένα >> 43 

6ο Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό 4 Ε ΜΕ 2 6ο Κανένα >> 43 

6ο Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό 4 Ε ΜΕ 4 6ο Κανένα >> 43 

7ο 
Τεχνολογία και Ποιότητα Κρέατος 
και Κρεατοσκευασμάτων 

7 Υ ΜΕ 5 7ο  Κανένα http://www.teikal.gr:8080/portal/dt?provider=tegep_el 43 

7ο Νομοθεσία Τροφίμων 3 Υ ΔΟΝΑ 2 7ο Κανένα >> 43 

7ο 
Οινολογία και Τεχνολογία Οινικών 
Προϊόντων 

7 Υ 
 

ΜΕ 
6 7ο  Κανένα >> 43 

7ο 
Τεχνολογία και Ποιότητα Ελιάς, 
Λιπών και Ελαίων 

7 Υ ΜΕ 6 7ο Κανένα >> 43 

7ο 
Τεχνολογία Γάλακτος και 
Γαλακτοκομικών Προϊόντων 

6 Υ ΜΕ 5 7ο  Κανένα >> 43 

8ο Πρακτική Άσκηση 10 Υ   7ο Κανένα http://www.teikal.gr:8080/portal/dt?provider=tegep_el 44 

 Πτυχιακή Εργασία 20 Υ     >> 44 

Μαθήματα 

επιλογής 

του 6ο 
εξαμήνου 

1. Πρόσθετες Ύλες 
2.Τεχνολογία και Ποιότητα 
Γλυκαντικών Υλών και Ζαχαρωδών 
Προϊόντων 
3.Τεχνολογία και Ποιότητα 
Ιχθυηρών 

4. Βιοτεχνολογία Τροφίμων 
5. Διατροφή 
6. Βιοχημεία Τροφίμων 
7.Συστήματα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης και Αξιοποίηση 
Αποβλήτων Βιομηχανιών Τροφίμων 
8. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 
στη Βιομηχανία Τροφίμων 
 

        

 
1 Υ: Υποχρεωτικό μάθημα  
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Πίνακας 4.2α Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2011-2012) 
 

Εξάμηνο 

σπουδών. 

Μαθήματα 
Προγράμματος 
Σπουδών (ανά 
εξάμηνο) 

 

Κ
ω
δι
κό
ς 

Μ
αθ
ήμ
ατ
ος

 Υπεύθυνος Διδάσκων 

και Συνεργάτες 

 

(ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) 

Θεωρία (Θ), 
Άσκηση 
Πράξης 

(ΑΠ) 

Εργαστήριο 
(Ε) & 

αντίστοιχες 
ώρες/εβδ. 

Πολλαπλή 

Βιβλιογραφία 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτικών 

Μέσων 

(Ναι/Όχι3) 

   ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ     

1ο 
Εισαγωγή στην 
Πληροφορική 

 
ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
(Εργαστ. Συνεργ. πλήρη 

προσόντα) 

ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
(Εργαστ. Συνεργ. 
πλήρη προσόντα) 

Θ (2) 

Ε (2) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

1ο Βιολογία  
ΔΡΙΛΛΙΑΣ (Επιστ. Συνεργ. 

πλήρη προσόντα) 

ΔΡΙΛΛΙΑΣ (Επιστ. 
Συνεργ. πλήρη 
προσόντα)           
ΡΑΪΚΟΣ 

Θ (2) 

Ε (2) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

1ο Μαθηματικά Ι  
ΚΟΥΒΑΡΑΣ (Εργαστ. 

Συνεργ. ελλιπή προσόντα) 

ΚΟΥΒΑΡΑΣ (Εργαστ. 
Συνεργ. ελλιπή 
προσόντα) 

Θ (2) 

ΑΠ (1) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

1ο 

Θεωρία και Πολιτική 
Της Ανάπτυξης και 
της Παραγωγής 
Τροφίμων 

 
ΤΖΙΑΝΑΚΟΥΛΗ (Εργαστ. 
Συνεργ. ελλιπή προσόντα) 

δεν έχει εργαστήριο 
Θ (2) 

ΑΠ (1) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

1ο Φυσική  
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ (Εργαστ. 
Συνεργ. ελλιπή προσόντα) 

ΠΟΛΙΤΗ (Εργαστ. 
Συνεργ. ελλιπή 
προσόντα)        

ΠΑΓΑΤΕΛΑΣ 
(Εργαστ. Συνεργ. 
ελλιπή προσόντα) 

Θ (2) 

Ε (2) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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1ο 
Γενική και Ανόργανη 

Χημεία 
 

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Καθ. 
Εφαρμογών) 

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  
(Καθ. Εφαρμογών) 
ΒΑΚΡΟΣ (Επιστ. 
Συνεργ. πλήρη 
προσόντα)           

ΠΑΝΤΑΖΗΣ (Επιστ. 
Συνεργ. πλήρη 
προσόντα) 

Θ (2) 

ΑΠ (1) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2ο Στατιστική Ι  
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Αν. 

Καθηγ) 
δεν έχει εργαστήριο 

Θ (2) 

ΑΠ (2) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2ο Μαθηματικά ΙΙ  
ΜΑΛΑΠΑΝΗ (Εργαστ. 
Συνεργ. ελλιπή προσόντα) 

δεν έχει εργαστήριο 
Θ (2) 

ΑΠ (1) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2ο Οργανική Χημεία  
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  (Καθ. 

Εφαρμογών) 

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  
(Καθ. Εφαρμογών) 
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ 

Θ (2) 

Ε (3) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2ο 
Γενική 

Μικροβιολογία 
 

ΠΑΠΑΔΕΛΛΗ (Επικ. 
Καθηγ) 

ΠΑΠΑΔΕΛΛΗ (Επικ. 
Καθηγ)             

ΚΑΤΣΟΥ (Εργαστ. 
Συνεργ. πλήρη 
προσόντα) 

Θ (2) 

Ε (2) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2ο Αναλυτική Χημεία  
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  (Καθ. 

Εφαρμογών) 

ΒΑΚΡΟΣ   (Επιστ. 
Συνεργ. πλήρη 
προσόντα) 

ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Επιστ. 
Συνεργ. πλήρη 
προσόντα)  

Θ (2) 

Ε (2) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2ο Αγγλικά  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ δεν έχει εργαστήριο 
Θ (2) 

ΑΠ (2) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3o Βιοχημεία  
ΒΑΜΒΑΚΑΣ (Επιστ. 

Συνεργ. πλήρη προσόντα) 
ΒΑΜΒΑΚΑΣ (Επιστ. 

Συνεργ. πλήρη 

Θ (2) 

Ε (2) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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προσόντα)           
ΡΑΪΚΟΣ (Επιστ. 
Συνεργ. ελλιπή 
προσόντα) 

3o Φυσικοχημεία  ΚΑΠΟΛΟΣ (Αν. Καθηγ) 
ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Επιστ. 

Συνεργ. πλήρη 
προσόντα) 

Θ (3) 

Ε (2) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3o Στατιστική ΙΙ  
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Αν. 

Καθηγ) 

ΜΑΛΑΠΑΝΗ 
(Εργαστ. Συνεργ. 
ελλιπή προσόντα)  

Θ (2) 

Ε (2) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3o 
Μικροβιολογία 

Τροφίμων 
 

ΠΑΠΑΔΕΛΛΗ (Επικ. 
Καθηγ) 

ΠΑΠΑΔΕΛΛΗ (Επικ. 
Καθηγ) 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
(Εργαστ. Συνεργ. 
πλήρη προσόντα) 

Θ (2) 

Ε (3) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3o 

Οικονομική και 
Οργάνωση των 
Επιχειρήσεων 
Τροφίμων 

 
ΔΕΔΟΥΣΗΣ (Εργαστ. 

Συνεργ. ελλιπή προσόντα) 
δεν έχει εργαστήριο 

Θ (3) 

ΑΠ (1) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3o Αγγλική Ορολογία  ΒΟΓΟΠΟΥΛΟΥ δεν έχει εργαστήριο 
Θ (2) 

ΑΠ (2) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4ο Μηχανική Τροφίμων  
ΒΑΡΖΑΚΑΣ  (Επικ. 

Καθηγητής) 

ΒΑΡΖΑΚΑΣ         
(Επικ. Καθηγητής)  
ΦΙΛΛΙΠΑΙΟΥ 

(Εργαστ. Συνεργ. 
ελλιπή προσόντα) 

Θ (2) 

Ε (2) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4ο 
Επεξεργασία 
Τροφίμων I 

 
ΒΑΡΖΑΚΑΣ  (Επικ. 

Καθηγητής) 
ΒΑΡΖΑΚΑΣ        

(Επικ. Καθηγητής) 
Θ (2) 

Ε (2) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4ο Συγγραφή 
Επιστημονικών 

 
ΠΑΠΑΔΕΛΛΗ (Επικ. 

Καθηγ) 
δεν έχει εργαστήριο 

Θ (2) 

ΑΠ (1) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Εργασιών και 
Τεχνικών Εκθέσεων 

4ο 
Βιομηχανικές 
Ζυμώσεις 

 
ΝΤΑΪΚΟΥ (Επιστ. Συνεργ. 

πλήρη προσόντα) 

ΝΤΑΪΚΟΥ (Επιστ. 
Συνεργ. πλήρη 
προσόντα)  

ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ 
(Επιστ. Συνεργ. ελλιπή 

προσόντα) 

Θ (2) 

Ε (2) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4ο Χημεία Τροφίμων  
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  (Καθ. 

Εφαρμογών) 

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  
(Καθ. Εφαρμογών) 
ΑΡΓΥΡΗ (Εργαστ. 
Συνεργ. ελλιπή 
προσόντα)           

ΡΑΪΚΟΣ (Εργαστ. 
Συνεργ. ελλιπή 
προσόντα) 

Θ (3) 

Ε (2) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4ο 
Ενόργανη Χημική 

Ανάλυση 
 ΚΑΠΟΛΟΣ (Αν. Καθηγ) 

ΚΑΠΟΛΟΣ (Αν. 
Καθηγ)             

ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Επιστ. 
Συνεργ. πλήρη 
προσόντα) 

ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΥ 
(Καθ. Εφαρμογών) 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  
(Καθ. Εφαρμογών) 

Θ (3) 

Ε (2) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5ο 
Επεξεργασία 
Τροφίμων IΙ 

 
ΒΑΡΖΑΚΑΣ (Επικ. Καθηγ) 
ΑΡΓΥΡΗ (Εργαστ. Συνεργ. 

ελλιπή προσόντα) 

ΒΑΡΖΑΚΑΣ (Επικ. 
Καθηγ)             

ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ 
(Εργαστ. Συνεργ. 
ελλιπή προσόντα) 

Θ (3) 

Ε (2) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5ο 
Μετασυλλεκτική 
Φυσιολογία 

 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 
(Καθηγ)               

ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΥ 
(Καθ. Εφαρμογών) 

Θ (3) 

Ε (3) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ (Αν. 
Καθηγ) 

5ο 
Συσκευασία 
Τροφίμων 

 
ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΥ (Καθ. 

Εφαρμογών) 
ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΥ 
(Καθ. Εφαρμογών) 

Θ (3) 

Ε (2) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5ο 
Ανάπτυξη 
Προϊόντων 
Τροφίμων 

 
ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ (Αν. 

Καθηγ) 
δεν έχει εργαστήριο 

Θ (2) 

ΑΠ (2) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5ο 

Συστήματα 
Διαχείρισης 
Ποιότητας και 
Ασφάλειας 
Βιομηχανιών 
Τροφίμων 

 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

(Εργαστ. Συνεργ. πλήρη 
προσόντα) 

δεν έχει εργαστήριο 
Θ (2) 

ΑΠ (2) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6ο 
Υγιεινή Βιομηχανιών 

Τροφίμων 
 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
(Εργαστ. Συνεργ. πλήρη 

προσόντα) 
δεν έχει εργαστήριο 

Θ (2) 

ΑΠ (1) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6ο 
Τεχνολογία και 

Ποιότητα Φρούτων 
και Λαχανικών 

 
ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ (Αν. 

Καθηγ) 
ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ (Αν. 

Καθηγ) 
Θ (3) 

Ε (3) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6ο 
Τεχνολογία και 

Ποιότητα Σιτηρών 
 δεν πραγματοποιήθηκε δεν πραγματοποιήθηκε

Θ (3) 

Ε (3) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6ο Εμπορία Τροφίμων  
ΔΕΔΟΥΣΗΣ (Εργαστ. 

Συνεργ. ελλιπή προσόντα) 
δεν έχει εργαστήριο 

Θ (2) 

 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6ο 
Κατ' Επιλογήν 
Υποχρεωτικό 

 
ΑΡΓΥΡΗ (Επιστ. Συνεργ. 

ελλιπή προσόντα) 
δεν έχει εργαστήριο 

Θ (2) 

ΑΠ (2) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6ο 
Κατ' Επιλογην 
Υποχρεωτικό 

 
                       

ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ (Εργαστ. 
Συνεργ. ελλιπή προσόντα) 

δεν έχει εργαστήριο 
Θ (2) 

ΑΠ (2) 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

7ο * Τεχνολογία και    Θ (3)    
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Ποιότητα Κρέατος 
και 

Κρεατοσκευασμάτων 

Ε (2) 

7ο 
Νομοθεσία 
Τροφίμων 

   
Θ (2) 

 
   

7ο 
Οινολογία και 

Τεχνολογία Οινικών 
Προϊόντων 

   
Θ (3) 

Ε (3) 
   

7ο 
Τεχνολογία και 
Ποιότητα Ελιάς, 
Λιπών  και Ελαίων 

   
Θ (3) 

Ε (3) 
   

7ο 

Τεχνολογία 
Γάλακτος και 

Γαλακτοκομικών 
Προϊόντων 

   
Θ (3) 

Ε (2) 
   

8ο Πρακτική Άσκηση        

 Πτυχιακή Εργασία        

Μαθήματα

επιλογής 
του 6ο 

εξαμήνου 

1. Πρόσθετες Ύλες 
2.Τεχνολογία και 

Ποιότητα 
Γλυκαντικών Υλών 
και Ζαχαρωδών 
Προϊόντων 

3.Τεχνολογία και 
Ποιότητα Ιχθυηρών 
4. Βιοτεχνολογία 

Τροφίμων 
5. Διατροφή 
6. Βιοχημεία 
Τροφίμων 

7.Συστήματα 
Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης και 
Αξιοποίηση 
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Αποβλήτων 
Βιομηχανιών 
Τροφίμων 

8. Συστήματα 
Αυτομάτου Ελέγχου 
στη Βιομηχανία 

Τροφίμων 
 

 

* Τα μαθήματα του 7ου  εξαμήνου δεν αξιολογήθηκαν γιατί το πρόγραμμα σπουδών του νέου Τμήματος ΤΕ.ΤΡΟ. έχει πραγματοποιηθεί μόνο μέχρι και το 6ο εξάμηνο.
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Πίνακας 4.2.β Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2011-2012) 
 

Εξάμηνο 

σπουδών. 

Μαθήματα Προγράμματος 
Σπουδών (ανά εξάμηνο) 

 

Αριθμός 

φοιτητών που 
ενεγράφησαν στο 

μάθημα 

Αριθμός Φοιτητών 
που συμμετείχαν 
στις εξετάσεις 

Αριθμός Φοιτητών 
που πέρασε 

επιτυχώς στην 
κανονική ή 

επαναληπτική 
εξέταση 

Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; 

  ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤ. ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤ. ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤ. ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

1ο Εισαγωγή στην Πληροφορική 202 148 121 90 68 75 21 31 

1ο Βιολογία 199 205 111 116 95 95 15 96 

1ο Μαθηματικά Ι 191 
δεν έχει 
εργαστ.

89 
δεν έχει 
εργαστ. 

29 δεν έχει 
εργαστ.

27 δεν έχει εργαστ. 

1ο 
Θεωρία και Πολιτική Της 

Ανάπτυξης και της Παραγωγής 
Τροφίμων 

177 
δεν έχει 
εργαστ.

104 
δεν έχει 
εργαστ. 

52 
δεν έχει 
εργαστ.

41 δεν έχει εργαστ. 

1ο Φυσική 179 150 111 90 68 83 23 84 

1ο Γενική και Ανόργανη Χημεία 225 200 149 128 52 76 29 95 

2ο Στατιστική Ι 143 
δεν έχει 
εργαστ.

94 
δεν έχει 
εργαστ. 

26 δεν έχει 
εργαστ.

13 δεν έχει εργαστ. 

2ο Μαθηματικά ΙΙ 152 
δεν έχει 
εργαστ.

101 
δεν έχει 
εργαστ. 

29 δεν έχει 
εργαστ.

22 δεν έχει εργαστ. 

2ο Οργανική Χημεία 175 126 128 97 62 78 20 84 

2ο Γενική Μικροβιολογία 197 138 139 101 48 39 13 82 

2ο Αναλυτική Χημεία 195 148 136 111 25 68 20 86 

2ο Αγγλικά 119 
δεν έχει 
εργαστ.

87 
δεν έχει 
εργαστ. 

71 δεν έχει 
εργαστ.

30 δεν έχει εργαστ. 
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3o Βιοχημεία 133 121 87 93 27 66 12 90 

3o Φυσικοχημεία 149 136 95 92 13 58 19 89 

3o Στατιστική ΙΙ 143 129 89 91 18 57 16 68 

3o 
Μικροβιολογία 

Τροφίμων 
137 

132 
102 

108 20 
45 15 103 

3o 
Οικονομική και Οργάνωση 
των Επιχειρήσεων Τροφίμων 

115 
δεν έχει 
εργαστ.

84 
δεν έχει 
εργαστ. 

58 δεν έχει 
εργαστ.

5 δεν έχει εργαστ. 

3o Αγγλική Ορολογία 111 
δεν έχει 
εργαστ.

86 
δεν έχει 
εργαστ. 

71 δεν έχει 
εργαστ.

17 δεν έχει εργαστ. 

4ο * Μηχανική Τροφίμων 23/144 21/139 8/84 13/112 1/26 0/89 -/ 8 18 / 94 

4ο Επεξεργασία Τροφίμων I 24/133 12/113 12/96 10/90 0/13 8/64 6/13 8/77 

4ο 
Συγγραφή Επιστημονικών 
Εργασιών και Τεχνικών 

Εκθέσεων 
22/123 

δεν έχει 
εργαστ.

7/54 
δεν έχει 
εργαστ. 

7/49 
δεν έχει 
εργαστ.

- / 39 δεν έχει εργαστ. 

4ο Βιομηχανικές Ζυμώσεις 48/132 44/124 17/99 25/95 13/44 16/62 -/ 6 23/83 

4ο Χημεία Τροφίμων 40/142 36/130 11/92 12/95 8/39 9/71 -/6 11/73 

4ο Ενόργανη Χημική Ανάλυση 45/139 44/127 8/81 16/76 1/12 9/42 -/6 17/86 

5ο * Επεξεργασία Τροφίμων IΙ 26/21 23/18 12/12 16/14 0/0 9/10 -/- -/- 

5ο Μετασυλλεκτική Φυσιολογία 17/20 16/15 8/14 7/12 5/13 7/12 -/- 7/12 

5ο Συσκευασία Τροφίμων 23/24 20/23 15/20 14/19 10/17 7/17 -/6 12/17 

5ο 
Ανάπτυξη Προϊόντων 

Τροφίμων 
50/29 

δεν έχει 
εργαστ.

25/14 
δεν έχει 
εργαστ 

21/13 
δεν έχει 
εργαστ 

8/- δεν έχει εργαστήριο

5ο 
Συστήματα Διαχείρισης 
Ποιότητας και Ασφάλειας 
Βιομηχανιών Τροφίμων 

50/32 
δεν έχει 
εργαστ.

23/14 
δεν έχει 
εργαστ. 

17/9 
δεν έχει 
εργαστ.

10/- δεν έχει εργαστήριο

6ο Υγιεινή Βιομηχανιών 37 δεν έχει 21 δεν έχει 19 δεν έχει 7 δεν έχει εργαστήριο
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Τροφίμων εργαστ. εργαστ. εργαστ.

6ο 
Τεχνολογία και Ποιότητα 
Φρούτων και Λαχανικών 

38 36 28 27 24 24 - - 

6ο 
Τεχνολογία και Ποιότητα 

Σιτηρών 
17 

17 
0 

0 0 
0 δεν διδάχτηκε  δεν διδάχτηκε 

6ο Εμπορία Τροφίμων 28 
δεν έχει 
εργαστ.

17 
δεν έχει 
εργαστ. 

12 
 - δεν έχει εργαστήριο

6ο Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό 31 
δεν έχει 
εργαστ.

18 
δεν έχει 
εργαστ. 

16 
 8 δεν έχει εργαστήριο

6ο Κατ' Επιλογην Υποχρεωτικό 30 
δεν έχει 
εργαστ.

21 
δεν έχει 
εργαστ. 

21 
 10 δεν έχει εργαστήριο

7ο** 
Τεχνολογία και Ποιότητα 

Κρέατος και 
Κρεατοσκευασμάτων 

 
 

 
  

   

7ο Νομοθεσία Τροφίμων         

7ο 
Οινολογία και Τεχνολογία 

Οινικών Προϊόντων 
 

 
 

  
   

7ο 
Τεχνολογία και Ποιότητα 
Ελιάς, Λιπών  και Ελαίων 

 
 

 
  

   

7ο 
Τεχνολογία Γάλακτος και 

Γαλακτοκομικών Προϊόντων 
 

 
 

  
   

8ο Πρακτική Άσκηση         

 Πτυχιακή Εργασία         

Μαθήματα 

επιλογής 
του 6ο 

εξαμήνου 

1. Πρόσθετες Ύλες 
2.Τεχνολογία και Ποιότητα 
Γλυκαντικών Υλών και 
Ζαχαρωδών Προϊόντων 

3.Τεχνολογία και Ποιότητα 
Ιχθυηρών 

4. Βιοτεχνολογία Τροφίμων 
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5. Διατροφή 
6. Βιοχημεία Τροφίμων 

7.Συστήματα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης και Αξιοποίηση 
Αποβλήτων Βιομηχανιών 

Τροφίμων 
8. Συστήματα Αυτομάτου 
Ελέγχου στη Βιομηχανία 

Τροφίμων 
 

 

* Τα μαθήματα του 4ου και του 5ου εξαμήνου πραγματοποιήθηκαν και το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο οπότε και αξιολογήθηκαν δύο φορές, γι’ αυτό και 
αναφέρονται δύο νούμερα που χωρίζονται με κάθετη γραμμή (…/…) 

** Τα μαθήματα του 7ου  εξαμήνου δεν αξιολογήθηκαν γιατί το πρόγραμμα σπουδών του νέου Τμήματος ΤΕ.ΤΡΟ. έχει πραγματοποιηθεί μόνο μέχρι και το 6ο 
εξάμηνο.  
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Πίνακας 5. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
 

 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι 

Τρέχον έτος – 4 1 9 1 34  1  1   

Τρέχον έτος – 3 2 10  32  4     

Τρέχον έτος – 2  14  16  8     

Προηγ. έτος 2 9  19  4     

Τρέχον έτος* 1 8  15       

Σύνολο 6 50 1 116  17  1   

 

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

 

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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Πίνακας 6.   Αναγνώριση του ερευνητικού έργου του Τμήματος 
 

 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 

Τρέχον έτος – 4 105       

Τρέχον έτος – 3 121   4    

Τρέχον έτος – 2 125   3    

Προηγ. έτος 107  1 2    

Τρέχον έτος* 110  3 3    

Σύνολο 568  4 12    

 

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

 

 

Επεξηγήσεις: 

Α = Ετεροαναφορές 

Β = Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου 

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 
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Πίνακας 7. Διεθνής Ερευνητική/Ακαδημαϊκή Παρουσία Τμήματος 
 

  Τρέχον 
έτος* 

Τρέχον έτος – 1 Τρέχον έτος – 2 Τρέχον έτος – 3 Τρέχον έτος – 4 Τρέχον έτος – 5 
Σύνολο 

Ως 
συντονιστές 

1 
 

1 

 

    2 
Αριθμός συμμετοχών σε διεθνή 
ανταγωνιστικά ερευνητικά 
προγράμματα Ως 

συνεργάτες 
(partners) 

2   1 1  4 

Αριθμός μελών ΔΕΠ με 
χρηματοδότηση από διεθνείς φορείς ή 
διεθνή προγράμματα έρευνας 

        

Αριθμός μελών ΔΕΠ με διοικητικές 
θέσεις σε διεθνείς 
ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς 
οργανισμούς ή επιστημονικές εταιρείες 

        

 

Σημείωση: Τα σκιασμένα πεδία δεν συμπληρώνονται. 

 

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

 

 

 



 139 

11. Παραρτήματα 
 
Α. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5ΕΤΙΑ 

A. ΒΙΒΛΙΑ 

1. Zakynthinos G. (ed.) XIV GREMPA meeting on pistachios and almonds Zaragoza : CIHEAM-
IAMZ/FAO/AUA/TEI Kalamatas/NAGREF, 2010. 313 p. (Options Méditerranéennes : Série A. 
Séminaires Méditerranéens ; n. 94). ISBN 2-85352-439-6. 14. GREMPA Meeting on Pistachios and 
Almonds, 2008/03/30-2008/04/04, Athens (Greece) 

2. ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, Ι. Σπηλιόπουλος, Εκδόσεις Σταμούλης, 2008 

3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, Ι. Σπηλιόπουλος, 
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ιδιοτήτων των κολλοειδών με την τεχνική της μονοφασικής χρωματογραφίας φυγοκεντρικού πεδίου΄΄. Πηγή 
χρηματοδότησης ΕΠΕΑΚ ΙΙ/ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ. 
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13. 1/1/2005 – 31/12/2006: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα ΄΄Σύγχρονες εφαρμογές ραδιοϊσοτόπων 
στην ανάλυση φυτοφαρμάκων και τη βιορόφηση΄΄. Πηγή χρηματοδότησης ΕΠΕΑΚ ΙΙ/ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ. 

14. 2005 – 2008: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα ΄΄Νέοι ακινητοποιημένοι βιοκαταλύτες για αύξηση 
παραγωγικότητας, βελτίωσης ποιότητας κρασιού και για βιομηχανοποίηση τους στην οινοποιία΄΄. Πηγή 
χρηματοδότησης ΠΕΝΕΔ 2003. 

15. 1/1/2006 – 31/12/2008. Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα ΄΄Μηχανισμός της αλληλεπίδρασης 
αερίων ρύπων και υδάτινου περιβάλλοντος: Μελέτη της επίδραση της θερμοκρασίας, του pΗ και των 
επιφανειακών υμενίων΄΄. Πηγή χρηματοδότησης Πανεπιστήμιο Πατρών (Πρόγραμμα Καραθεοδωρή). 

16. 2006 – 2008: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα ΄΄Μοντελοποίηση και προσομοίωση των 
φυσικοχημικών διαδικασιών στην ατμόσφαιρα για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης΄΄. Πηγή 
χρηματοδότησης ΓΓΕΤ (Π.Ε.Π.-Δ.Ε.) 

17.  2006 – 2008: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα ΄΄Ίδρυση και λειτουργία διαπιστευμένου 
εργαστηρίου προσδιορισμού μυκοτοξινών (αφλατοξινών και ωχρατοξινών) σε γεωργικά προϊόντα και 
τρόφιμα΄΄. Πηγή χρηματοδότησης ΓΓΕΤ (Π.Π.Κ.-Δ.Ε.). 

18. 2006 – 2008: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα ΄΄Ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων του 
εργαστηρίου προσδιορισμού μυκοτοξινών με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανιών 
τροφίμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας΄΄. Πηγή χρηματοδότησης ΓΓΕΤ (Π.Π.Κ.-Δ.Ε.). 

19. 2011 – 2014: Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος ΄΄Characterization of starch 
particles and investigation of the mechanism for the interaction between starch particles and aroma 
compounds΄΄. Πηγή χρηματοδότησης Αρχιμήδης ΙΙΙ (ΥΠΔΒΜΘ/ΕΥΔ). 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1. Επιστημονικός Εξοπλισμός του ΤΕΙ Καλαμάτας. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Τεχνολογίας 
Γεωργικών Προϊόντων (2004-2008). 

2. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Καλαμάτας. Επιστημονικός και Ιδρυματικός 
Υπεύθυνος (2010-2013). 

3. Υποδομές Εξοπλισμών στο ΤΕΙ Καλαμάτας. Επιστημονικός και Ιδρυματικός Υπεύθυνος (2011-2014). 

4. Ψηφιακές Υπηρεσίες στο ΤΕΙ Καλαμάτας. Μέλος της ομάδας υλοποίησης του έργου (2011-2014). 

5. Αναβάθμιση υπηρεσιών Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Καλαμάτας με υλοποίηση Κεντρικού Αποθετηρίου, 
εμπλουτισμός του με ψηφιοποιημένο και τεκμηριωμένο υλικό, ενσωμάτωση νέων υπηρεσιών 
επικοινωνίας και ενημέρωσης χρηστών (wikis/blogs) και ταυτοποίηση υλικού με χρήση τεχνολογίας 
RFID. Μέλος της ομάδας υλοποίησης του έργου (2011-2014). 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 

1. Physicochemical quantities in catalytic reactions measured simultaneously by gas chromatography.  
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J. Kapolos, N. A. Katsanos and A. Niotis, Chromatographia, 27 (7-8), 333 (1989).  

2. Diffusion coefficients of gases in liquids and partition coefficients in gas-liquid interphases by reversed-
flow gas chromatography. 

N. A. Katsanos and J. Kapolos, Anal. Chem., 61 (20), 2231 (1989).  

3. Homogeneous catalysis studied by reversed-flow gas chromatography. 

B. V. Stolyarov, N. A. Katsanos, P. Agathonos and J. Kapolos, J.Chromatogr., 550 (1-2), 181 (1991). 

4. Simple measurement of deposition velocities and wall reaction probabilities in denuder tubes. 
I.  Topalova, N. A. Katsanos, J. Kapolos and Ch. Vassilakos, Atmos. Environ., 28 (10), 1791 (1994).  

5. A model experimental system for the investigation of heart valve calcification in vitro. 

J.Kapolos, D. Mavrilas, Y. Misirlis, P. G. Koutsoukos, J. Biomed. Mater. Res. (Appl. Biomater.), 38 (3), 
183 (1997).  

6. Bioprosthetic heart valve calcification using in vitro and animal models. 

 D. Mavrilas, A. Apostoloki, Y. Missirlis, J. Kapolos, P.G.Koutsoukos, Melachrinou, V.  Zolota and D. 
Dougenis, J. Biomech., 31, Supplement 1, 134 (1998).  

7. Development of bioprosthetic heart valve calcification in vitro and in animal models: Morphology and 
Composition. 

D. Mavrilas, A. Apostoloki, J. Kapolos, P.G.Koutsoukos, M. Melachrinou, V. Zolota, D. Dougenis, J. 
Cryst. Growth, 205 (4), 554 (1999). 

8. Formation of Calcium Phosphates in Aqueous Solutions in the Presence of Carbonate Ions. 

J. Kapolos, P.G. Koutsoukos, Langmuir, 15 (19), 6557 (1999).  

9. A promising methodology for the detection of pockmarks activation in nearshore sediments. 

J. Ravasopoulos, G. Papatheodorou, J. Kapolos, M. Geraga, A. Koliadima and K. Xenos, Instrum.  Sci. & 
Technol., 30 (2), 139 (2002).  

10. Physicochemical and Microscopical Study of Calcific Deposits from Natural and Bioprosthetic Heart 
Valves. Comparison and Implications for Mineralization Mechanism. 

D. Mikroulis, D. Mavrilas, J. Kapolos, P.G. Koutsoukos, C. Lolas, J. Mater. Sci.- Mater. M., 13 (9), 885 
(2002).  

11. Physicochemical characterization of inorganic pigments in the presence of gaseous pollutants. The role of 
ozone. 

V. Siokos, J. Kapolos and F. Roubani – Kalantzopoulou, Z. Phys. Chem. 216 (11), 1311 (2002).  
12. Heterogeneous catalysis of gas on solids diffusing through liquid layer studied by inverse gas 

chromatography. 

J. Kapolos, N.A. Katsanos, J. Chromatogr. A, 977 (1) 107 (2002).  

13. Surface energy of solid catalysts measured by inverse gas chromatography. 
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N.A. Katsanos, D. Gavril, J. Kapolos, and G. Karaiskakis, J. Colloid Interface Sci., 270 (2) 455 (2004).  

14. Screening biomaterials with a new in vitro method for potential calcification: Porcine aortic valves and 
bovine pericardium. 

D. Mavrilas, J. Kapolos, P.G. Koutsoukos and D. Dougenis, J. Mater. Sci.- Mater. M. 15 699 (2004).  

15. New gas chromatographic instrumentation for studying the action of sulfur dioxide on marbles 

N. Bakaoukas, J. Kapolos, A. Koliadima, G. Karaiskakis, J. Chromatogr. A, 1087 (1-2) 169 (2005).  

16. Measurements of Diffusion Coefficients in Porous Solids by Inverse Gas Chromatography 

J. Kapolos, N. Bakaoukas, A. Koliadima, G. Karaiskakis, J. Phase Equilb. Diff., 26(5) 477 (2005).  

17. Time distribution of adsorption entropy of gases on heterogeneous surfaces by reversed-flow gas 
chromatography 

N.A. Katsanos, J. Kapolos, D. Gavril, N. Bakaoukas, V. Loukopoulos, A. Koliadima, and G. 
Karaiskakis, J. Chromatogr. A, 1127 (1-2) 221 (2006). 

18. Study of the growth rate of Sacchoromyces cerevisiae strains using wheat starch granules as support for 
yeast immobilization monitoring by Sedimentation/Steric Field-Flow Fractionation  

L. Farmakis, J. Kapolos, A. Koliadima, G. Karaiskakis, Food Res. Int., 40 (6) 717 (2007). 

19. Evaluation of acrylic polymeric resin and small siloxane molecule for protecting cultural heritage 
monuments against sulfur dioxide corrosion 

J. Kapolos, N. Bakaoukas, A. Koliadima, G. Karaiskakis Prog. Org. Coat. 59  152 (2007). 

20. Analytical chemistry measurements of surface chemistry quantities (review article). 

J. Kapolos, A. V. Dremetsika and N. A. Katsanos, Trends in Chromatography, 4 89 (2008). 

21. Diffusion coefficients of SO2 in water and partition coefficients of SO2 in water – air interface at different 
temperature and pH values. 

A. Koliadima, J. Kapolos, L. Farmakis, Instrum.  Sci. & Technol., 37 274 (2009). 

22. The use of sedimentation field-flow fractionation in the size characterization of bovine milk fat globules as 
affected by heat treatment.  

V. Raikos, J. Kapolos, L. Farmakis, A. Koliadima, G. Karaiskakis, Food Res. Int., 42 659 (2009). 

23. New separation methodologies for the distinction of the growth phase of Sacharomyces cerevisiae cell 
cycle. 

      G. Ch. Lainioti, J. Kapolos, A. Koliadima, G. Karaiskakis. J. Chromatogr. A, 1217    1813 (2010). 

24. Elemental concentrations in sediments of the Patras Harbour, Greece, using INAA, ICP-MS and AAS 

H. Papaefthymiou, G. Papatheodorou, D. Christodoulou, M. Geraga, A. Moustakli, J. Kapolos 
Microchemical J., 96 (2) 269 (2010).  

25. Identification and characterization of microbial contaminants isolated from stored aviation fuels by DNA 
sequencing and restriction fragment length analysis of a PCR-amplified region of the 16S rRNAm gene. 

V. Raikos, S. S. Vamvakas, J. Kapolos, A. Koliadima, G. Karaiskakis Fuel, 90 (2) 695 (2011). 
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26. Kinetic study of the alcoholic fermentation process in the presence of free and immobilized 
Saccharomyces Cerevisiae cells, at different initial glucose concentrations by Reversed Flow GC.  

G. Ch. Lainioti, J. Kapolos, L. Farmakis, G. Karaiskakis, A. Koliadima, Chromatographia, 72 (11-12) 
1149 (2010). 

27. Τhe study of the effect of fermentation temperature on the growth kinetics of Saccharomyces Cerevisiae 
yeast strain, in the presence or absence of support, by chromatographic techniques. 

G. Ch. Lainioti, J. Kapolos, A. Koliadima, G. Karaiskakis, J. Liq. Chromatogr. & R.T. 34 (3) 195 
(2011). 

28. Influence of pH and initial glucose concentration on the growth of Saccharomyces Cerevisiae yeast strain 
by Gravitational Field Flow Fractionation. 

G. Karaiskakis, G. Ch. Lainioti, J. Kapolos, A. Koliadima, Sep. Sci. Technol. 46 (6) 893 (2011). 

29. Water content, temperature and biocide effects on the growth kinetics of bacteria isolated from JP-8 
aviation fuel storage tanks. 

V. Raikos, S. S. Vamvakas, D. Sevastos, J. Kapolos, A. Koliadima, G. Karaiskakis Fuel, 93 559 (2012). 

30. Sedimentation field-flow fractionation as a tool for the study of milk protein-stabilized model oil-in-water 
emulsions: Effect of protein concentration and homogenization pressure 

S. Kenta, V. Raikos, J. Kapolos, A. Koliadima G. Karaiskakis, J. Liq. Chromatogr. & R.T. in press. 

31. The study of the influence of temperature and initial glucose concentration on the fermentation process in 
the presence of Saccharomyces cerevisiae yeast strain immobilized on starch gels by Reversed-Flow Gas 
Chromatography. 

 G. Ch. Lainioti, J. Kapolos, A. Koliadima, G. Karaiskakis, Preparative Biochemistry and Biotechnology 
42 (5) 489 (2012). 

32. Comparative study of the kinetic approach on the alcoholic fermentation procedure conducted in 
laboratory and scale-up systems by Inverse Gas Chromatography 

G. Ch. Lainioti, J. Kapolos, A. Koliadima, G.Karaiskakis, Acta Chromatographica accepted for 
publication 

Β. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ 

1. Adsorption, reaction and desorption rate constants in heterogeneous catalysis, measured simultaneously by 
gas chromatography. 

Ν. A. Katsanos and J. Kapolos, in M.L.Ocelli and R.G.Anthony (Eds) Advances in  Hydrotreating 
Catalysis,  Elsevier, Amsterdam, p.211, (1989). 

2. Environmental applications of Reversed Flow Gas Chromatography 

J. Kapolos, Encyclopedia of Chromatography, Taylor & Francis p.1, (2005). 

3. Forensic applications of Gas Chromatography 

J. Kapolos, Ch. Chrostodoulis, Encyclopedia of Chromatography, Taylor & Francis (2007). 
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Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 

1. The mechanism of the catalytic hydrogenation of Ethylene on Zinc Oxide studied by reversed - flow gas 
chromatography. 

Α. Kalantzopoulos, F. Roubani - Kalantzopoulou, J. Kapolos and N. A. Katsanos, Chimica Chronika New 
Series. 26, 391 (1997). 

 

Δ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

1.  The Reversed - Flow gas chromatography as a tool for studying homogeneous and heterogeneous 
physicochemical processes. 

Roubani - Kalantzopoulou, A. Kalantzopoulos, J. Kapolos and N. A. Katsanos, International symposium 
on instrumentalized analytical chemistry and computer, technology, March 17-21, Heinrich-Heine 
Universitäte, Düsseldorf Germany (1997). 

2.  Bioprosthetic heart valve calcification using in vitro and animal models. 
D. Mavrilas, A. Apostoloki, Y. Missirlis, J. Kapolos, P.G.Koutsoukos, Melachrinou, V. Zolota and D. 
Dougenis, 11th Conference of the European Society of Biomechanics, July 8-11, Toulouse France (1998). 

3.  Initiation of Hydroxyapatite Nucleation by Immobilised Glycosaminoglycans. 

DH Vynios, J. Kapolos, A. Tsilemou, PG Koutsoukos, CP Tsiganos, XVIIth Meeting of the Federation of 
the European Connective Tissue Societies, July 1-5 Patras Greece (2000). 

4.  Inhibition of hydroxyapatite growth by various monosaccharides-constituents of glycosaminoglycans. 

DH Vynios, J. Kapolos, A. Tsilemou, PG Koutsoukos, CP Tsiganos, XVIIth Meeting of the Federation of 
the European Connective Tissue Societies, July 1-5 Patras Greece (2000). 

5.  Effects of an active pockmarks field on the distribution of heavy metals of surficial sediments in the gulf 
of Patras, Greece. 

J. Ravasopoulos, G. Papatheodorou, J. Kapolos, 9th International Congress of the Geological Society of 
Greece, September (2001). 

6. Η Γεωλογική συνιστώσα στη διαχείριση βυθοκορημάτων λιμένων. Ένα παράδειγμα από τον λιμένα 
Πατρών. 

 Δ. Χριστοδούλου, Μ. Γεραγά, Γ. Παπαθεοδώρου, Γ. Φερεντίνος, Ι. Καπόλος, Ε. Παπαδάκης, Α. 
Δαραμούσκα, Γ. Παναγόπουλος, Ν. Λαμπράκης, 10th International Congress of the Geological Society of 
Greece, April (2004). 

7. New gas chromatographic instrumentation for studying the action of sulfur dioxide on marbles 

N. Bakaoukas, A. Koliadima, J. Kapolos, G. Karaiskakis, 25th International Symposium on 
Chromatography, 4-8 October, Paris France (2004). 

8. Diffusion coefficients and partition coefficients of SO2 in water – air interface at different pH values in the 
presence or absence of surfactants. 
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J. Kapolos, L. Farmakis, G. Karaiskakis , A. Koliadima, 79th ACS Symposium of Colloid and Interface 
Science, 12-15 June, Clarkson University, Potsdam NY USA (2005) (ανακοίνωση η οποία βραβεύθηκε 
με το 2ο Βραβείο στην κατηγορία Most Innovative Technique). 

9. Kinetic Study of Cell Proliferation of Saccharomyces Cerevisiae Strains by Sedimentation/Steric Field 
Flow Fractionation in Situ 

J. Kapolos, L. Farmakis, G. Karaiskakis, A. Koliadima, 79th ACS Symposium of Colloid and Interface 
Science, 12-15 June, Clarkson University, Potsdam NY USA (2005)  

10. Diffusion Coefficients of Gases in Liquids by Reversed Flow Gas Chromatography 

L. Farmakis, A. Koliadima, J. Kapolos, G. Karaiskakis, 1st International Conference on Diffusion in 
Solids and Liquids, DSL-2005, 6-8 July, University of Aveiro, Aveiro Portugal (2005) 

11. Measurements of Diffusion Coefficients in Porous Solids by Inverse Gas Chromatography 
 J. Kapolos, N. Bakaoukas, A. Koliadima, G. Karaiskakis, 1st International Conference on Diffusion in 

Solids and Liquids, DSL-2005, 6-8 July, University of Aveiro, Aveiro Portugal (2005) (δημοσιευμένη 
στο J. Phase Equilb. Diff. όπως σημειώνεται στο Α16). 

12. Diffusion coefficients of SO2 in water and partition coefficients of SO2 in water-air interface at different 
temperature values in the presence or absence of surfactants 
A. Koliadima, J. Kapolos, L. Farmakis and G. Karaiskakis, SECOTOX Conference and the International 
Conference on Environmental Management Engineering, Planning and Economics, CEMEPEX-2007, 
24-28 June, Skiathos Greece (2007). 

13. Physicochemical characterization of acrylic polymeric resin and low molecule siloxane coating materials 
of artistic interest.   
A. Koliadima, N. Bakaoukas, J. Kapolos, G. Lainioti and G. Karaiskakis, SECOTOX Conference and the 
International Conference on Environmental Management Engineering, Planning and Economics, 
CEMEPEX-2007, 24-28 June, Skiathos Greece (2007) 

14. Inverse gas chromatographic investigation of the interaction of sulfur dioxide on kaolinite 
N. Bakaoukas, J. Kapolos, A. Koliadima, G. Karaiskakis, 28th International Conference on Science and 
Technology, ICST-2007, 5-6 July, Prague, Czech Republic (2007) 

15. Study of the influence of surfactants on the absorption mechanism of SO2 into water by Reversed Flow 
Gas Chromatography. 
G. Lainioti, L. Farmakis, J. Kapolos, A. Koliadima, G. Karaiskakis, 28th International Conference on 
Science and Technology, ICST-2007, 5-6 July, Prague, Czech Republic (2007) 

16. Study of the growth rate of Saccharomyces Cerevisiae strains using wheat starch granules as support for 
yeast immobilization monitoring by Sedimentation/Steric Field-Flow Fractionation  
J. Kapolos, L. Farmakis, G. Lainioti, A. Koliadima, G. Karaiskakis, 28th International Conference on 
Science and Technology, ICST-2007, 5-6 July, Prague, Czech Republic (2007) 

17. Partition Coefficients at the water – air interface and diffusion of NO2 in water by Reversed Flow Gas 
Chromatography.  
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 A. Koliadima, J. Kapolos, L. Farmakis, and G. Karaiskakis, 14th International Symposium on 
Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, 10-14 October, Seville, 
Spain (2007) 

18.  The use of sedimentation field-flow fractionation in the size characterization of bovine milk fat globules 
as affected by heat treatment 

 V. Raikos, J. Kapolos, L. Farmakis, A. Koliadima and G. Karaiskakis, 1st European Food Congress, 4-9 
November, Ljubljana, Slovenia (2008)  

19. Study of the influence of wheat starch granules as support for yeast immobilization on cell proliferation of 
Sacchoromyces cerevisiae strains by Sedimentation/Steric Field-Flow Fractionation  

 A. Koliadima, J. Kapolos, L. Farmakis, and G. Karaiskakis, 9th International Hydrocolloids Conference, 
15-19 June, Singapore (2008) 

20. Kinetic Study of Alcoholic Fermentation in the Presence or Absence of Novel Biocatalysts by Reversed 
Flow Gas Chromatography 

 G. Ch. Lainioti, J. Kapolos, L. Farmakis, G. Karaiskakis, A. Koliadima, 9th International Hydrocolloids 
Conference, 15-19 June, Singapore (2008)  

21. Determination of diffusion coefficients of air pollutants (SO2, NOx) in artificial sea water at different 
temperatures in the absence and the presence of surfactants. 

D. Sevastos, J. Kapolos, G. Lainioti, L. Farmakis, A. Koliadima and G. Karaiskakis, 4th International 
Conference on Diffusion in Solids and Liquids, DSL-2008, 9-11 July, Barcelona, Spain (2008).  

22. Inverse gas chromatography as a tool for measuring diffusion coefficients and other physicochemical 
quantities for the interaction between SO2 and clay. 

N. Bakaoukas, J. Kapolos, G. Karaiskakis, A. Koliadima 5th International Conference on Diffusion in 
Solids and Liquids, DSL-2009, 24-26 June, Rome, Italy (2009).  

23. The gravitational field-flow fractionation (GrFFF) for the study of the effect of fermentation temperature 
and pH on the growth kinetics of Saccharomyces cerevisiae yeast strain.  

G. Ch. Lainioti, L. Farmakis, J. Kapolos, A. Koliadima and G. Karaiskakis, 14th International 
Symposium on Field-and Flow Based Separations, 5-7 July, Patras, Greece (2009). 

24. Heat-induced changes in size distribution of bovine milk fat globules determined by sedimentation field-
flow fractionation.  

V. Raikos, J. Kapolos, L. Farmakis, A. Koliadima and G. Karaiskakis, 14th International Symposium on 
Field-and Flow Based Separations, 5-7 July, Patras, Greece (2009) 

25. Survey: Ochratoxin A in wines (VQPRD) from the South Western Greece (Achaia, Ileia). 

Y. Sarigiannis, S. Agriopoulou, A. Koliadima, J. Kapolos, T. Tsegenidis, G. Karaiskakis, 2nd 
International MoniQA Conference, 8-10 June, Krakow, Poland (2010)      

26. Determination of mass transfer coefficients for the evaporation of SO2 from water at different temperature 
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D. Sevastos, J. Kapolos, G. Karaiskakis, A. Koliadima, 6th International Conference on Diffusion in 
Solids and Liquids, DSL-2009, 5-7 July, Paris, France (2010) 

27. Characterization of Microbial Contamination in Aviation Fuel Systems. 

V. Raikos, S. S. Vamvakas, J. Kapolos, G. Karaiskakis and A. Koliadima, International Conference on 
Pure and Applied Chemistry, 26-30 July, Mauritius (2010) 

28. Kinetic Study of Microbial Growth in Aviation Fuel Systems. 

S. S. Vamvakas, V. Raikos, J. Kapolos, A. Koliadima and G. Karaiskakis International Conference on 
Pure and Applied Chemistry, 26-30 July, Mauritius (2010) 

29. Study of the interactions between limonene and starch from various origins using reversed-flow gas 
chromatography technique. 

 J. Kapolos, L. Delporte, A. Koliadima, 244th ACS National Meeting & Exposition Division of 
Agricultural and Food Chemistry, 19-23 August, Philadelphia PA, USA (2012). 

30. Kinetic study of aflatoxins’ degradation in the presence of ozone 

S. Agriopoulou, J. Kapolos, A. Koliadima, G. Karaiskakis, 7th Conference of The World Mycotoxin 

Forum, 5-9 November, Rotterdam, The Netherlands (2012).  

 

Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
1.  Υπολογισμός συντελεστών διάχυσης αερίων σε υγρά με χρήση της αεριοχρωματογραφίας 

αναστρεφομένης ροής. 

Ι. Καπόλος, Τριήμερο Σεμινάριο Ερευνητικών Δραστηριοτήτων Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Ινστιτούτο 
Φυσικοχημείας του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Αθήνα (1988). 

2.  Hydrogenation of Ethylene on Zinc Oxide. 

A. Kalantzopoulos, F. Roubani - Kalantzopoulou, J. Kapolos and N. A. Katsanos, 4th Panhellenic 
Symposium on Catalysis, Papingo, Greece 45-50 (1995). 

3.  Χαρακτηρισμός ασβεστικών εναποθέσεων στην αορτική βαλβίδα 

Δ. Μαυρίλας, Ι. Καπόλος, Δ. Μικρούλης, Χ. Λόλας, Π. Κουτσούκος, Ι. Μισιρλής,  ΧΧ Πανελλήνιο 
Συνέδριο Χειρουργικής, Τόμος 6, Συμπληρωματικό Τεύχος, σελ. 122 (1996).  

4.  Μελέτη της ασβεστοποίησης των βιοπροσθετικών βαλβίδων in vitro και in vivo σε ζωικό μοντέλο. 

Δ. Μαυρίλας, Α. Αποστολάκη, Ι. Μισιρλής, Δ. Περδίκης, Ε. Κωλέτσης, Δ. Δουγένης, Μ. Μελαχρινού, Ι. 
Καπόλος, Π. Κουτσούκος, 2 o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής  Θώρακος-Καρδιάς-Αγγείων, 
Θεσσαλονίκη 20-23 Νοεμβρίου 1997. 

5.  Συγκριτική μελέτη ασβεστικών εναποθέσεων σε ανθρώπινες και βιοπροσθετικές καρδιακές βαλβίδες. 

Δ. Μαυρίλας, Α. Αποστολάκη, Ι. Μισιρλής, Δ. Μικρούλης, Χ. Λόλας, Ι. Καπόλος,   Π. Κουτσούκος, 
2 o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος - Καρδιάς – Αγγείων, Θεσσαλονίκη 20-23 Νοεμβρίου 
1997. 
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6.  Υδρογόνωση του 1-Βουτενίου με καταλύτη νικέλιο. 

Β. Σιώκος, Σ. Μαργαρίτη, Ι. Καπόλος, Φ. Ρουμπάνη-Καλαντζοπούλου, Ν.Α. Κατσάνος, 6ο Πανελλήνιο 
Συμπόσιο Κατάλυσης, Δελφοί 3-4 Νοεμβρίου 2000.  

7.  Μελέτη της σχέσης της περιεκτικότητας οινοπνεύματος στο αίμα και την αναπνοή. 
Χ. Χριστοδουλής, Ι. Καπόλος, Θ. Σαββίδης, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, 
Πανεπιστήμιο Πειραιά 24-26 Νοεμβρίου 2000. 

8. Εντροπία προσροφήσεως αερίων σε ετερογενείς επιφάνειες στερεών. 

Ν.Α. Κατσάνος, Ν. Μπακαούκας, Ι. Καπόλος, Α.Κολιαδήμα, 200 ΠΣΧ, Ιωάννινα 20-23 Σεπτεμβρίου 
2005. 

9. Κινητική μελέτη της ανάπτυξης των κυττάρων Saccharomyces Cerevisiae παρουσία και απουσία 
κατάλληλου υποστρώματος ακινητοποίησης με την τεχνική της μονοφασικής χρωματογραφίας 
φυγοκεντρικού πεδίου. 
Γ. Λαϊνιώτη, Λ. Φαρμάκης, Ι. Καπόλος, Α. Κολιαδήμα, Γ. Καραϊσκάκης, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Βιοτεχνολογίας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Αθήνα, 29-31 Μαρτίου 2007. 

10. Μελέτη μεγέθους σωματιδίων θερμικά επεξεργασμένου αγελαδινού γάλακτος με μονοφασική 
χρωματογραφία φυγοκεντρικού πεδίου. 

Β. Ράϊκος, Λ. Φαρμάκης, Γ. Καπόλος, Α. Κολιαδήμα, Γ. Καραϊσκάκης, 1o Πανελλήνιο Επιστημονικό 
Συνέδριο για το Γάλα και τα Προϊόντα του, Αθήνα, 9 - 10 Οκτωβρίου 2008. 

 

ΣΤ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 

1. Ρύπανση Υδάτων 

Ι. Καπόλος, Διδακτικές σημειώσεις του μαθήματος ΄΄Ρύπανση Υδάτων΄΄, Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, 
Μεσολόγγι, 2002. 

2. Ρύπανση και Τεχνικές ελέγχου Ποιότητας Υδάτων 

 Ι. Καπόλος, Διδακτικές σημειώσεις του μαθήματος ΄΄Ρύπανση και Τεχνικές Ελέγχου Ποιότητας 
Υδάτων΄΄, Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Μεσολόγγι, 2004. 

3. Φυσικοχημική και Ενόργανη Ανάλυση Φυτικών Προϊόντων 

       Ι. Καπόλος, Διδακτικές σημειώσεις του μαθήματος ΄΄Φυσικοχημική και Ενόργανη Ανάλυση Φυτικών 
Προϊόντων΄΄, Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, Καλαμάτα 2005. 

4. Φυσικοχημική και Ενόργανη Ανάλυση Φυτικών Προϊόντων 

       Ι. Καπόλος, Διδακτικές σημειώσεις του εργαστηρίου ΄΄Φυσικοχημική και Ενόργανη Ανάλυση 
Φυτικών Προϊόντων΄΄, Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, Καλαμάτα 2005. 

5. Χημεία και Βιοχημεία Γεωργικών Προϊόντων 

Μ. Ξαπλαντέρη και Ι. Καπόλος, Διδακτικές σημειώσεις του εργαστηρίου ΄΄Χημεία και Βιοχημεία 
Γεωργικών Προϊόντων ΄΄, Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, Καλαμάτα 2007. 

6.   Αναλυτική Χημεία 
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     Ι. Καπόλος, Διδακτικές σημειώσεις του εργαστηρίου ΄΄Αναλυτική Χημεία΄΄, Τ.Ε.Ι.  Καλαμάτας, 
Καλαμάτα 2011. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Δείκτης Aναφορών (Citation Index) (Χωρίς αυτοαναφορές): 239 
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Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Αναπληρωτή Καθηγητή Γ.  Ζακυνθινού 

 

Προσωπικά Στοιχεια 

Όνομα: Γεώργιος 
Επώνυμο: Ζακυνθινός 
Όνομα Πατρός: Ιωάννης 
Ημ/νια Γέννησης: 18/12/1961 
Σημερινή επαγγελματική κατάσταση: Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ 
Καλαμάτας  

Email: gzakyn@yahoo.gr  

 
Εκπαίδευση   

   

1981 - 1984 : Τρία χρόνια βασικής εκπαίδευσης στο Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

1984 -1986 : Παρακολούθηση μαθημάτων της ειδικότητας του φυτοτέχνη Γεωπόνου.  

1987 Πτυχίο Γεωπόνου  

1989-1996.Μεταπτυχιακές Εξειδικεύσεις σε ελληνικά(Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεσογειακό 
Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων) και σε Διεθνή Ιδρύματα (INRA Γαλλίας, IRTA Ισπανίας, CIHEAM 
Σαραγόσας) ώς υπότροφος με αντικείμενα την Συγκριτική Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη, τις Γεωργικές 
Εφαρμογές , την Βιοτεχνολογία και Μοριακές Τεχνικές στην Γενετική Βελτίωση.  

1998: Διδακτορικό Δίπλωμα (Κυτταροδιαφοροποίηση in vitro)από το Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

2001-2002: Μεταδιδακτορικό Έργο (Post doc) Μοριακές τεχνικές στη διαγνωστική για τη θρέψη στην Ελιά 
και την Αμυγδαλιά-Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

2009-10: Μεταδιδακτορικό Έργο (Post doc) με αντικείμενο την μεθοδολογία των Metabolomics- 
ταυτοποίηση μεταβολιτών στο Σταμναγκάθι (Cichorium spinosum)στο Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών 
Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

   

Επαγγελματική  Δραστηριότητα  

 
1987 : Εκτιμητής στο Ο.Γ.Α. (ΕΛΓΑ) μήνες 3.  

1987: Από τον Σεπτέμβριο του 1987 έως τον Σεπτέμβριο του 1989 υπηρέτησα τη θητεία μου ως έφεδρος 
Αξιωμ/κός στην Πολεμική Αεροπορία, 18 μήνες Γραμματέας Αρχηγού ΓΕΕΘΑ.  

1990: Επιστημονικός συνεργάτης στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο  

1991-2003: Από τον Μάιο του 1991 και μέχρι τον Μάρτιο του 2003 εργάστηκε σαν ερευνητικός συνεργάτης 
και σαν Δόκιμος Ερευνητής στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας(ΕΘΙΑΓΕ) τόσο σε Σταθμό Γεωργικής 
Έρευνας όσο και ως στέλεχος της κεντρικής Διοίκησής του( Δ/νση Προγραμματισμού, Συντονισμού και 
Αξιοποίησης της Έρευνας).  
1995-2002: Παράλληλα από τον Ιανουάριο του 1995 έως τον Ιούνιο 1996 εργάστηκε στην ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ 
Α.Ε στη θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος R&D (Έρευνα & Ανάπτυξη) και από τον Ιούλιο του 1996 
έως το Σεπτέμβριο του 2002 συνεργάστηκε ως σύμβουλος διαχείρισης του Τμήματός της Έρευνα και 
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Ανάπτυξη συντονίζοντας Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα της εταιρείας αλλά και σχεδιάζοντας νέα 
προϊόντα.  

2003-Σήμερα. Στις 5 Μαρτίου 2003 ύστερα από εκλογή ορκίζεται Επ. Καθηγητής στο ΤΕΙ Καλαμάτας και 
αναλαμβάνει υπηρεσία στο Τμήμα Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων. Τον Σεπτέμβριο του 2008 εκλέγεται 
Αναπληρωτής Καθηγητής του Ίδιου Τμήματος.  

   

Επαγγελματική εμπειρία  

   

Μεγαλύτερη των δέκα εννέα (19) ετών σε συντονισμό και διαχείριση ερευνητικών, αναπτυξιακών και 
διακρατικών προγραμμάτων διεθνής συντονιστής ECLAIR,( AGRE CT-91-0060) ,διακρατικής συνεργασίας 
(ΕΛΛΑΔΑΣ- ΚΙΝΑΣ), μέλος ερευνητικής ομάδας διεθνών προγραμμάτων(CAMAR, FAIR ), συντονιστής 
και επιστημονικός υπεύθυνος επιχειρησιακών  εθνικών(προγραμμάτων (ΠΑΒΕ ,ΕΠΕΤ Ι&ΙΙ, ΕΚΒΑΝ 
,Αρχιμήδη ΙΙ ΕΠΕΑΕΚ) και μέλος ερευνητικής ομάδας πλειάδας εθνικών προγραμμάτων. Συμμετοχή ως 
εμπειρογνώμων σε συναντήσεις εργασίας του FAO  συμμετoχές ως εμπειρογνώμων σε επιστημονικά όργανα 
ερευνητικής  πολιτικής, προεδρεύων σε διεθνή συνέδρια, invited speaker σε διεθνή συνέδρια, διοργανωτής 
διεθνούς συνεδρίου συμμετοχή σε πλήθος διεθνών και εθνικών συνεδρίων και μέλος τεσσάρων (4) 
επιστημονικών εταιρειών.  

   

Διδακτική Εμπειρία  

   

Διδακτική εμπειρία τεσσάρων (4) ετών σε επίπεδο Α.Ε.Ι.(Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας) εννέα( 9 )έτη σε ΤΕΙ. Συμμετείχε σε πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS όπου δίδαξε σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου του Χαράν στην Τουρκία, τέλος έχει εξαετή διδακτική εμπειρία 
σε επίπεδο Ι.Ε.Κ. και Κ.Ε.Κ.. Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ και ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ, εμπειρία σε έργα 
ΕΚΤ (Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) Κατάρτιση προγραμμάτων EQUAL με αντικείμενο την πράσινη 
επιχειρηματικότητα.  

Έχει Διδάξει: Οπωροκηπευτικά(Λαχανοκομία Δενδροκομία), Φυσιολογία Φυτών, Ανατομία, Βιολογία και 
Στατιστική  

Διδασκόμενα Μαθήματα: Δενδροκομία Λαχανοκομία Επεξεργασία Προϊόντων Ελαιοκάρπου (ΤΕΓΕΠ)  Εργ 
Επεξεργασία Τροφίμων Ι, Μετασυλλεκτική Φυσιολογία(ΤΕΤΡΟ) Τεχνολογία και Ποιότητα Φρούτων & 
Λαχανικών, Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων Τροφίμων, Τεχνολογία και Ποιότητα Ελιάς, Λιπών & Ελαίων. 

   

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα  

 

• Ανάπτυξη Τροφοφαρμάκων με βάση  τα οπωροκηπευτικά  
• Βιολογία και Τεχνολογία Οπωροκηπευτικών  
• Τεχνολογία και ποιότητα ελαιολάδου 
• Επεξεργασία και Ποιότητα Ελαιοκομικών Προϊόντων  
• Τα φυτοχημικά των οπωροκηπευτικών ως συμπληρώματα Διατροφής  
• Νέα προϊόντα τροφίμων-Οργανοληπτική εκτίμηση 
• Επίδραση της βιολογικής λίπανσης στα τεχνολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της πατάτας και 

των τσιπς πριν και μετά το τηγάνισμα.  
• Μελέτη χημικών, βιοχημικών και φυσικοχημικών αντιδράσεων σε ξηρούς καρπούς κατά τη διάρκεια 

της αποθήκευσής τους. 
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• Μελέτη και βελτίωση της καλλιέργειας της ροδιάς στην Χώρα μας; παραγωγή χυμού υψηλής 
διαιτητικής αξίας  

Δημοσιευμένο Έργο  
 
Το δημοσιευμένο έργο αφορά στην βιολογία και τεχνολογία οπωροκηπευτικών περιλαμβάνει διατριβές, 
βιβλία , CDroms, επιστημονικά άρθρα με κριτές, εργασίες και άρθρα σε συνέδρια, ομιλίες, τεχνικές εκθέσεις, 
συνθετικά άρθρα εκλαϊκευμένα άρθρα κλπ. Το έργο του είναι αναγνωρισμένο από άλλους επιστήμονες με 
ικανοποιητικό δείκτη αναφορών.  

   

Διοίκηση και Διοικητικό  Έργο  
 
Σύμβουλος Αναπτυξιακής Εταιρείας ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.  

Σύμβουλος Υπουργείου Γεωργίας (2001-2004) ως αποσπασμένος από το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας 
συμμετέχοντας και συντονίζοντας θεματικές επιτροπές εργασιών για:  

ανάπτυξη πολιτικών διαχείρισης προϊόντων, περιβαλλοντική πολιτική στην γεωργία(Μεταρρύθμιση ΚΑΠ), 
βιοτεχνολογία, βιολογική γεωργία, διαχείριση κρίσεων  

Προϊστάμενος Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης Ιδιωτικού Παραγωγικού Φορέα(ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ),  

Προϊστάμενος και Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων του ΤΕΙ 
Καλαμάτας. Συμμετοχή σε επιτροπές ,σε εκλεκτορικά, σε επιτροπές έγκρισης επιστημονικών συγγραμμάτων  

Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Καλαμάτας 

Διοίκηση Έργου (Συντονισμό, Διαχείριση και Παρακολούθηση) ΕΠΠΕΡ(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Περιβάλλοντος)2005-2008 με τίτλο «Αρχική Λειτουργία και Διαχείριση Προστατευόμενης Περιοχής Εθνικού 
Δρυμού Οίτης» περισσότερα από πέντε (5)έτη.  

   
Άλλα Προσόντα Εμπειρίες  
 
Ξένες γλώσσες : ΑΓΓΛΙΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ  

Σύσταση Αναπτυξιακής Εταιρείας ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ Α.Ε. και κατάρτιση προγράμματος LEADERplus.  

Μέλος του Μητρώου Αξιολογητών επιχειρηματικών σχεδίων και επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας 
Έρευνας και Τεχνολογίας.  

Μέλος του Μητρώου Αξιολογητών ερευνητικών προγραμμάτων της Ρουμανικής Γραμματείας Έρευνας, 
Επιστημών και Τεχνολογίας.  

Εμπειρία σε αναπτυξιακά έργα, μελέτες, θεσμικό πλαίσιο έργων ΚΠΣ και ΕΣΠΑ 
   

Κοινωνική  Δραστηριότητα:  

Επιστημονικός συνεργάτης αγροτικής εκπομπής σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό για ένα έτος (1989-1990).  

Οργάνωση Ομάδας τοπικής Δράσης LEADER στην Δυτική Φθιώτιδα(2000).  

Συνεργασία με ομάδες παραγωγών της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (1990-2003) αλλά και ευρύτερα πάνω 
σε θέματα καλλιεργητικών τεχνικών.  

Επιστημονικός συνεργάτης από επταετίας κλαδικού περιοδικού με τίτλο 'ΞΗΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ' με παράλληλη 
συγγραφή επιστημονικών άρθρων.  
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Εκλαϊκευμένες δημοσιεύσεις σε περιοδικό και ημερήσιο επαρχιακό τύπο.  

Τηλεοπτικές συνεντεύξεις σε τοπικά περιφερειακά κανάλια (STAR Κεντρικής Ελλάδας, ΝΕΤ Πελοποννήσου 
Αχελώος ΤV κά) πάνω σε θέματα αγροτικής πολιτικής και αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών καθώς και σε 
θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Συμμετοχή σε ομιλίες και ημερίδες Αγροτικών και Πολιτιστικών 
συλλόγων με θέματα Παιδείας, Λαογραφίας, Διατροφής και Γεωργίας.  
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Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Επίκουρου Καθηγητή Θ. Βαρζάκα 

 

Σπουδές  

• 1992-1996 Διδακτορικό (Ph.D.) από το Dept. of Food Science and Technology, University of 
Reading, UK. Απονομή τίτλου Ιούλιος 1998. 

• 1994-1998 MBA στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας-Κέντρο 
Οικονομικής Έρευνας Τροφίμων (CeFER) και Τμήμα Οικονομικών Πανεπιστήμιο Reading, UK. 
Απονομή τίτλου Δεκέμβριος 1998. 

• 1989-1992 Σχολή Μικροβιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Reading, UK. Ιατρική Μικροβιολογία 
και Βιοχημεία. Απονομή τίτλου Ιούλιος 1992. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

• 10/05-Σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής Επεξεργασίας Τροφίμων, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 
AΤΕΙ Καλαμάτας, Καλαμάτα.  

• 10/03-10/05:ΕΦΕΤ- Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στη Δ/νση Διατροφικής Πολιτικής και 
Ερευνών.  

• 01/03-10/03: LLOYDS Register, Πειραιάς- Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης 
Ποιότητας (ISO9001:2000), Υγιεινής (ΙSO22000, HACCP, BRC), Περιβάλλοντος 14001, EMAS και 
Ασφάλειας 18001.  

• 05/00-12/02: CHIPITA INTERNATIONAL, Yπεύθυνος Έρευνας, Ανάπτυξης και Διασφάλισης 
Ποιότητος-Project Manager.  

• 11/99-04/00: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ, Assistant Product Manager Αιματολογικών Προϊόντων.  

• 09/99-11/99: ΕΘΙΑΓΕ, Ερευνητικό Προσωπικό στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: Βελτίωση ποιότητας 
ελαιόλαδου με βιοτεχνολογικά μέσα  

• 03/98-09/99: 401 ΓΣΝΑ, Στρατιωτική θητεία-Υπεύθυνος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου.  

• 01/97-01/98: Παν/μιο Reading, UK, Μεταδιδακτορικός ερευνητής.  

• 10/92-12/97: Παν/μιο Reading, UK, Διδακτικό προσωπικό .  

06/92-09/92: Νοσοκομείο Royal Berkshire, Reading, UK, Ιστοπαθολογικό και Μικροβιολογικό Τμήμα του - 
Επιστημονικός Σύμβουλος Ιατρικού Εργαστηρίου 

Διοικητικές Θέσεις  

• Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων (σήμερα 
Τεχνολογίας Τροφίμων) του ΤΕΙ Καλαμάτας (2009-σήμερα). 

• Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Τμήματος στην Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Καλαμάτας 

• Επιστημονικός και Ιδρυματικός Υπεύθυνος έργων Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Καλαμάτας 
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 Εκπρόσωπος του ΤΕΙ Καλαμάτας για τη Γενική Συνέλευση Οριζόντιας Δράσης Βιβλιοθηκών. 
Εκπρόσωπος ΣΕΑΠ Βιβλιοθηκών (2/29-01-2009, Θ4, Απόφαση Συμβουλίου ΑΤΕΙΚ) 

 Εκπρόσωπος της ΣΤΕΓ για τη σπουδαστική λέσχη του ΤΕΙ Καλαμάτας-Αναπληρωματικό μέλος ΔΣ 
Σπουδαστικής λέσχης 

Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τμήματος ΤΕΤΡΟ στη Συνέλευση του ΑΤΕΙΚ 
 Συμμετοχή σε εκπόνηση μελέτης επαγγελματικού οδηγού για το Τμήμα ΤΕΓΕΠ-Υποέργο 7, σύνταξη 
οδηγού επαγγελμάτων ΤΕΙ-κ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΊΑ, Μέτρο 2.4, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙΚ-Β 
Φάση. 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα  

Ειδίκευση σε θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Χημεία, Φυσικοχημεία, Μηχανική Τροφίμων, 
Επεξεργασία Τροφίμων, Διασφάλιση Ποιότητας και Ποιοτικού Ελέγχου και Διατροφή). Απασχόληση στη 
βιομηχανία και ερευνητικά κέντρα.  

1. Chemistry and Physical Chemistry of Starch and other Food Polysaccharides. 

2. Water-Food ingredients interactions. 

3. Thermal analysis of Foods and Food Packaging Materials. 

4. Study of chemical, biochemical and physicochemical reactions/alterations occurring in food 

systems during their storage/preservation. 

5. Kinetic studies of chemical, biochemical and physicochemical phenomena in food systems. 

6. Study of biodegradable polymers for food packaging applications.  

7. Edible films for food packaging and coating applications. 

8. Interactions between food packaging materials and foods. 

10. Implementation of chemometrics to food and drinks for classification according to varietal and 

geographic origin. 

11. Solid state fermentation-tempeh fermentation 

12. Membrane Technology 

13. Enzyme technology 

14. Research and development, Quality Control and quality assurance of bakery, snack, confectionery 

products 

15. Olive oil technology-Biotechnology production 

16. New waste treatment technologies 

17. Gene transfer from transgenic plants to nitrogen fixing bacteria 

18. Risk assessment of genetically modified (GM) food 
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19. Microbiology of cheeses. 

20. Food allergens research-. Determination of the limit over which the uptake of allergenic substances 

could cause allergy and the consequences that the allergenic substances that might be contained in 

processed foods could cause. 

21. Food additives. 

22. Food engineering phenomena-diffusion, counter-current extraction 

23. Research on quality control using texture analyzer, rheofermentometer 

24. Sensory evaluation methodology 

25. 

26. 

Lipid oxidation 

Ethanol production from waste products 

Επιλεγμένα Ερευνητικά προγράμματα  

1. Επιστημονικός Υπεύθυνος και Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην πρόταση του ερευνητικού προγράμματος 

food pro-fit Calls for proposals 2006-Health and Consumers Protection Directorate-Coordinator Regional 

ministry of Health of the Balearic Islands-Reserve list. 

2. Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα ΠΑΒΕΤ 105 της ΓΓΕΤ στο ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτο Γεωργικών 

Μηχανών, Εργαστήριο Εδώδιμων Μυκήτων σε συνεργασία με το ΓΠΑ, Τμήμα Επιστήμης και 

Τεχνολογίας Τροφίμων διάρκειας 18 μηνών (1/7/2006-31/12/2007) προϋπολογισμού 200,000 Ευρώ με 

τίτλο: Αξιοποίηση γεωργο-βιομηχανικών υπολειμμάτων με την καλλιέργεια του μύκητα Lentinula edodes 

για παραγωγή μεταβολικών προϊόντων βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος. 

3. 4 Κουπόνια Καινοτομίας ΓΓΕΤ 2009-2010 

4. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την εκτέλεση του έργου Στήριξη του 

κελυφωτού φιστικιού Φθιώτιδας μέσα από μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του μύκητα Camarosporium 

(Botryosphaeria dothidaea) και του προβλήματος των μυκοτοξινών μεταξύ Η Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.) Φθιώτιδας και Τοπικής Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Φθιώτιδας 

και ΤΕΙ Καλαμάτας, 2009. 

Δημοσιεύσεις  

- 2 Βιβλία στα Ελληνικά 

-18 κεφάλαια βιβλίων με κριτές  

- 37 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές  

- 72 δημοσιεύσεις σε βιβλία προερχόμενα από Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με κριτές  
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- 8 εργασίες σε ελληνικά Συνέδρια  

- 65 ανακοινώσεις σε διεθνή Συνέδρια (18 ως ομιλητής).  

- >200 αναφορές σε διεθνή περιοδικά από το Science Citation Index και Scopus (χωρίς αυτοαναφορές)  

- Κριτής εργασιών σε 10 διεθνή περιοδικά  

Διδακτικές Σημειώσεις: 8  

Διδασκόμενα Μαθήματα  

Διδασκαλία μαθημάτων και εργαστηρίων ΣΤ και Ζ Εξαμήνου:  
1. Χειρισμοί και Επεξεργασία Προϊόντων Βιομηχανικών Φυτών Ι (προιόντων καπνού, Βαμβακιού, 

Λιναριού, Καννάβεως) 
2. Χειρισμοί και Επεξεργασία Προϊόντων Βιομηχανικών Φυτών ΙΙ (προϊόντων βιομηχανικής τομάτας, 

ζαχαρότευτλου, ελαιούχων σπόρων, αρωματικών φυτών, φαρμακευτικών φυτών)-μηχανήματα που 
εμπλέκονται στην επεξεργασία των προϊόντων αυτών. Σημειώσεις μαθήματος και εργαστηρίου σελ. 
1-184. 

3. Εργαστήριο στο μάθημα ΄΄Χειρισμοί και Επεξεργασία Προϊόντων Βιομηχανικών Φυτών ΙΙ΄΄. 
4. Επίδραση των χειρισμών στη θρεπτική αξία φυτικών προϊόντων (Διαδικασίες επεξεργασίας 

τροφίμων: θέρμανση, ψύξη, κατάψυξη, ασηπτική συσκευασία, ωμική θέρμανση, ακτινοβολία, χρήση 
υπερήχων, επεξεργασία με υψηλές υδροστατικές πιέσεις, κονσερβοποίηση, αφυδάτωση τροφίμων, 
πρόσθετα) και ποιές οι μεταβολές των τροφίμων κατά τη διάρκεια των επεξεργασιών αυτών. 
Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί και η σχέση τους με την θρεπτική αξία νωπών προιόντων, 
συντηρούμενων προϊόντων και μεταποιημένων προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής. 
Εργαστηριακός οδηγός για το εργαστήριο της επίδρασης χειρισμών στη θρεπτική αξία σελ. 1-105. 

5. Ποιοτικός έλεγχος τροφίμων φυτικής προέλευσης-Σημειώσεις του μαθήματος 1-235. Εργαστηριακός 
οδηγός για το εργαστήριο του ποιοτικού ελέγχου σελ. 1-124. 

6. Αρχές συντήρησης γεωργικών προϊόντων. 
7. Επεξεργασία Τροφίμων Ι και ΙΙ 
8. Διδασκαλία μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα (2006-2009) (Ιατρική σχολή, 

Μεταπτυχιακό), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού 
Περιβάλλοντος (2006-2007) (Π.Δ. 407), το ΕΑΠ (2007-2009) (ΔΙΠ 51, Προγραμματισμός για την 
Ποιότητα, Μεταπτυχιακό στη Διασφάλιση Ποιότητος). 

Ώρες Συνεργασίας με Φοιτητές  

• Τετάρτη: 15:00 - 17:00 

• Πέμπτη: 13:00 - 15:00 

• Παρασκευή:09:00 - 11:00 

 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  

1. Tsarouhas, P.Η., Varzakas, T. H. & Arvanitoyannis, I. S. 2009. Reliability and Maintainability Analysis 

of Strudel Production line with experimental data; A case study. J. of Food Engineering. 91: 250-259. 
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2. Hadjichristodoulou, Christos, Mouchtouri, Varvara, Varzakas, Theodoros, Arvanitoyannis, Ioannis and 

Kremastinou, Jenny, 2008. Standardized inspections of food premises during the 2004 Athens Olympic 

Games – Descriptive analysis and risk factors for unsatisfactory results. Journal of Food Protection. 71 

(8), 1632-1640. 

3. Varzakas, T.H. & Arvanitoyannis, I.S. 2008. Application of ISO22000 and comparison to HACCP for 
processing of ready to eat vegetables: Part I. International Journal of Food Science & Technology. 43: 
1729-1741. ΣΑΠ (Impact factor, SCI 2008 0,94). 

4. Varzakas, T.H. & Arvanitoyannis, I.S. 2009. Application of Failure Mode & Effect Analysis (FMEA) 
and Cause & Effect Analysis for processing of ready to eat vegetables.- Part II. International Journal of 
Food Science & Technology. 44 (5): 932-939. Published Online: Aug 28 2008 7:00AM, DOI: 
10.1111/j.1365-2621.2007.01682.x. ΣΑΠ (Impact factor, SCI 2008 0,94). 

5. Varzakas, T.H. & Arvanitoyannis, I.S. 2008. Application of Failure Mode & Effect Analysis (FMEA) 
and Cause & Effect Analysis in conjunction with ISO22000 to a salmon processing plant. Critical 
Reviews in Food Science & Nutrition. 48 (5): 411-429. ΣΑΠ (Impact factor, SCI 2005 3,875). 

6. Varzakas,  T. H., Roussos, S. and I. S. Arvanitoyannis. 2008. Glucoamylases production of Aspergillus 
niger in solid state fermentation using a continuous counter-current reactor. International Journal of Food 
Science & Technology.43, 1159-1168. ΣΑΠ (Impact factor, SCI 2005 0,719). 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ  

Αξιολογητής ερευνητικών έργων (Quality of Life, Βρυξέλλες), επενδυτικών έργων (ΕΠΕ, επενδύσεις 23α, 
23β, ΓΓΕΤ) και έργων ΕΠΕΑΕΚ, Θαλής (ΤΕΙ Αθήνας) και Ρουμανικών ερευνητικών προγραμμάτων.  

Συμμετοχή σε διεθνείς επιστημονικές επιτροπές.  

Επαγγελματικές Δραστηριότητες  

• Μέλος Fellow: (2007), Inst. Food Science and Technology, Επικεφαλής Επιθεωρητής Ποιότητας και 
Ασφάλειας Τροφίμων (IRCA), Εκπαιδευτής ΣΕΚ ΕΚΕΠΙΣ AM 413742, Eκπαιδευτής Μητρώου 
Εκπαιδευτών ΕΦΕΤ (25) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του Γ' ΚΠΣ 
(ΕΠΑΝ). Αξιολογητής του ΕΣΥΔ  
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Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Επίκουρης Καθηγήτριας Μ. Παπαδέλλη 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

1995-1999 :  Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών. Τίτλος διατριβής: «Βιοχημικός και μοριακός χαρακτηρισμός αζωτοδεσμευτικών 

βακτηρίων το οποία έχουν απομονωθεί από έδαφος μετά από εμπλουτισμό του με υγρά 

απόβλητα ελαιοτριβείων»  

 

1987-1993 :   Πτυχίο Γεωπονίας, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών.  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

22/3/2010- σήμερα: ΤΕΙ Καλαμάτας- Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Επίκουρος Καθηγήτρια στο γνωστικό 

αντικείμενο «Μικροβιολογία Προϊόντων και παραπροϊόντων Βιομηχανιών Τροφίμων».  

23/12/2003- 21/3/2010: ΤΕΙ Καλαμάτας- Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Καθηγήτρια Εφαρμογών στην 

ειδικότητα «Μικροβιολογία Τροφίμων».  

27/2/2002 – 23/12/2003: Μόνιμη υπάλληλος στη Διεύθυνση Γεωργίας Μεσσηνίας στον κλάδο ΠΕ1 

Γεωπονικού. 

2000-2003: Επιστημονικός Συνεργάτης στο ΤΕΙ Καλαμάτας (διδασκαλία θεωρητικών και εργαστηριακών 

μαθημάτων σε προπτυχιακούς φοιτητές). 

1993- 2001: Συμβάσεις έργου ως Γεωπόνος-ερευνήτρια σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα του Γ.Π.Α.  

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα: 

α) Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα 

• Molecular Analysis and Mechanistic Elucidation of the Functionality of Probiotics and Prebiotics in the 

Inhibition of Pathogenic Microorganisms to Combat Gastrointestinal Disorders and to Improve Human 

Health (QLRT-01179, 2002-2005).  

• Enterococci in food fermentations. Functional and safety aspects (FAIR 1997-2000).  

• Improving of the quality of European hard cheeses by controlling interactions between lactic acid bacteria 

and propionibacteria (FAIR, 1996-1999). 

• Bioremediation of olive-mill wastes for use as fertilizer (3rd EC Framework. Environment Programme, 

1993-1995).  

β) Ελληνικά ερευνητικά προγράμματα 
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• Contribution of Mycorrhizae to the sustainability of marginal Mediterranean ecosystems – 

development of mycorrhizal inocula (THALIS 2012-2015, funded by the Ministry of Education). 

• Fermented Calamon olives: an unexplored ecosystem, a pool of novel lactic acid bacteria starters (John S. 

Latsis Public Benefit Foundation, 2009-2010). Coordinator: M. Papadelli 

• Study of Pancratium maritimum (Amaryllidaceae) plant growth ecosystem and protocol development for 

the conservation of the genetic material by tissue culture and traditional methods (ARCHIMEDES II, 

2004-2006, funded by the Ministry of Education). 

• Biosynthesis and regulation of the lantibiotic macedocin of Streptococcus macedonicus. Molecular and 

technological approach (PYTHAGORAS 2004-2006, funded by the Ministry of Education). 

• Microbiological quality of fresh salads in modified atmosphere packaging (ARCHIMEDES I, 2003-2005, 

funded by the Ministry of Education). 

• The alcoholic fermentation at the vinification. Choice, evaluation of yeasts and study of fermentation 

parameters for fermentation without problems, aiming at the improvement of quality of produced wines 

(ΕPΕΤ ΙΙ, 1999-2001, funded by the Greek General Secretariat for Research and Technology and the 

European Commission). 

• Improvement of industrial production of dehydrated sausages by using, as starters, microbial strains 

isolated from naturally fermented products (EPET II, 1995-1997, funded by the Greek General Secretariat 

for Research and Technology and the European Commission).  

• Application of molecular biology techniques for the quantification of nitrogen fixing bacteria in soils and 

olive oil mill wastes. (funded by the Research Account of the Agricultural University of Athens, 1997-1999) 

Coordinator: M. Papadelli. 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

Σε διεθνή περιοδικά με κριτές  

1. Georgalaki M., Papadelli M., Chassioti E., Anastasiou R, Aktypis A, De Vuyst L., Van Driessche G., 

Devreese B., and Tsakalidou E. (2010) Milk protein fragments induce the biosynthesis of macedocin, 

the lantibiotic produced by Streptococcus macedonicus ACA-DC 198. Applied and Environmental 

Microbiology, 76: 1143-1151. 

2. Maragkoudakis P., Papadelli M., Georgalaki M., Panayotopoulou E.G., Martinez-Gonzalez B., Mentis 

A.F., Petraki K., Sgouras D.N. and Tsakalidou E. (2009) In vitro and in vivo safety evaluation of the 

bacteriocin producer Streptococcus macedonicus ACA-DC 198. International Journal of Food 

Microbiology, 133: 141-147. 

3. Anastasiou R., Aktypis A., Georgalaki M., Papadelli M., De Vuyst L. and Tsakalidou E.  (2009) 

Inhibition of Clostridium tyrobutyricum by Streptococcus macedonicus ACA-DC 198 under 

conditions simulating Kasseri cheese production. International Dairy Journal, 19:330-335. 

4. Georgalaki M, Manolopoulou E., Anastasiou R., Papadelli M., and Tsakalidou E. (2009) Detection of 

Streptococcus macedonicus in Greek cheeses. International Dairy Journal, 19:96-99. 
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5. Papadelli M., Karsioti A., Anastasiou R., Georgalaki M. And Tsakalidou E. (2007) Characterization 

of the gene cluster involved in the biosynthesis of macedocin, the lantibiotic produced by 

Streptococcus macedonicus. FEMS Microbiology Letters, 272(1):75-82. 

6. Papadelli M., Manolopoulou E., Kalantzopoulos G. and Tsakalidou E. (2003) Rapid detection and 

identification of Streptococcus macedonicus by species-specific PCR and DNA hybridization. 

International Journal of Food Microbiology, 81: 231-239.  

7. Georgalaki M., Papadelli M., Anastasiou R., Kalantzopoulos G. and Tsakalidou E. (2002) 

Purification and characterization of the X-prolyl-dipeptidyl aminopeptidase (PepX) from 

Streptococcus macedonicus and cloning of the pepX gene. Le Lait, 82: 657-67.  

8. Anastasiou R., Papadelli M., Georgalaki M., Kalantzopoulos G. and Tsakalidou E. (2002) Cloning 

and sequencing of the gene encoding X-prolyl-dipeptidyl aminopeptidase (PepX) from Streptococcus 

thermophilus strain ACA-DC 4. Journal of Applied Microbiology, 92: 1-8. 

9. Metaxopoulos I., Samelis I. and Papadelli M. (2001). Technological and microbiological evaluation 

of traditional processes as modified for the industrial manufacturing of dry fermented sausage in 

Greece.  Italian Journal of Food Science, 13 (1): 3-18.  

10. Papadelli M., Roussis A., Papadopoulou K., Chatzipavlidis I., Katinakis P. and Ballis K. (1996). 

“Biochemical and molecular characterization of an Azotobacter vinelandii strain with respect to its 

ability to grow and fix nitrogen in Oil Mill Wastes” International Biodeterioration and 

Biodegradation, 38: 179-181.  

 

Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια  

1. Tsakalidou E., Georgalaki M., Papadelli M., Zoumpopoulou G., Anastasiou R. and Papadimitriou K. 

(2012) Streptococcus macedonicus ACA-DC 198 produces multiple lantibiotics – A promising protective 

starter in dairy fermentations. 1st International Dairy Biotechnology Conference, Shanghai, China. 

2. Manolopoulou E., Georgalaki M., Anastasiou R., Papadelli M., Aktypis A., Zoumpopoulou G., 

Maragoudakis P., Asteri I., Papadimitriou K., Kalantzopoulos G. and Tsakalidou E.  (2012) The ACA-

DC Greek Collection of microorganisms. 1st International Conference of the Wordwide Traditional 

Cheeses Association, Ragusa, Italy. 

3. Tsakalidou E., Anastasiou R., Papadelli M., Zoumpopoulou G., Maragkoudakis P., Papadimitriou K. and 

Georgalaki M. (2011) Streptococcus macedonicus produces the lantibiotic Macedocin when grown in 

milk - From biosynthesis to applications. In “Symbiosis and cell to cell communication" - 1st 

International Conference on Microbial Diversity: Environmental Stress and Adaptation, Milan, Italy. 

4. Papadelli M., Lytra I., Anastasiou R., Zoumpopoulou G., Georgalaki M., Manolopoulou E. and 

Tsakalidou E. (2010) The Performance of Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides Strain 

Lm139 as Starter Culture in Greek-style Kalamon Olives Fermentation. 22nd International ICFMH 



 175 

Symposium (FOOD MICRO 2010)-Microbial Behaviour in the Food Chain , 30 Aug. – 3 Sept., 

Copenhagen, Denmark 

5. Papadelli M. and Ntougias S. (2009) Microbiological characterization and disposal issues of table olive 

wastewaters. III International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology 

(BioMicroWorld 2009), 2-4 December, Lisbon, Portugal.  

6. Papadelli M., Maragkoudakis P., Georgalaki M., Anastasiou R., Zoumpopoulou G. and Tsakalidou E. 

(2008) Safety evaluation of the macedocin producer Streptococcus macedonicus ACA-DC 198. 21st 

International ICFMH Symposium (Food Micro 2008) – “Evolving Microbial Food Quality and Safety”, 

Aberdeen, Scotland.  

7. Papadelli M., Karsioti A., Anastasiou R., Georgalaki M., and Tsakalidou E. (2006) Characterization of 

the gene cluster involved in the biosynthesis of macedocin, the lantibiotic produced by Streptococcus 

macedonicus. American Society for Microbiology Conference on Streptococcal Genetics, Saint Malo, 

France. 

8. Georgalaki M., Anastasiou R., Papadelli M., Devreese B., Van Driessche G., Van Beeumen J. and 

Tsakalidou E. (2006) Induction of Bacteriocin Production in Streptococcus macedonicus ACA-DC 198. 

1st International Symposium on Antimicrobial Peptides, Food Veterinary and Medical Applications. 

Nantes, France. 

9. Papadelli M., Georgalaki M., Anastasiou R., Kartsioti A. and Tsakalidou E. (2005) Sequencing of the 

macedocin biosynthesis regulon, a lantibiotic produced by Streptococcus macedonicus ACA-DC 198. 8th 

FEMS Symposium on Lactic Acid Bacteria, Egmond aan Zee, The Netherlands. 

10. Georgalaki M., Aktypis A., Manolopoulou E., Gavriel A., Papadelli M. and Tsakalidou E. (2005) 

Induction of macedocin biosynthesis, a lantibiotic produced by Streptococcus macedonicus ACA-DC 

198. 8th FEMS Symposium on Lactic Acid Bacteria, Egmond aan Zee, The Netherlands. 

11. Papadelli M., Manolopoulou E., Kalantzopoulos G. and Tsakalidou E. (2002) Rapid detection and 

identification of Streptococcus macedonicus by species-specific PCR and DNA hybridization. 7th FEMS 

Symposium on Lactic Acid Bacteria, Egmond aan Zee, The Netherlands 

12. Anastasiou R., Papadelli Μ., Georgalaki M., Kalantzopoulos G. and Tsakalidou E.  (2002) Cloning and 

sequencing of the gene encoding X-prolyl-dipeptidyl-aminopeptidase (PepX) from Streptococcus 

thermophilus ACA-DC 4. 7th FEMS Symposium on Lactic Acid Bacteria, Egmond aan Zee, The 

Netherlands 

13. Georgalaki M., Papadelli M., Anastasiou R., Kalantzopoulos G., Tsakalidou E. (2001) Purification, 

biochemical characterization and cloning of the intracellular X-Prolyl-Dipeptidyl aminopeptidase from 

Streptococcus macedonicus strain ACA-DC 191. NIZO Dairy Conference on Food Microbes, Ede, The 

Netherlands.  

14. Kaloudis T., Metaxopoulos J., Samelis J., Papadelli M., Stefanitsi D. (1999) Lipolysis during the natural 

fermentation and ripening of Greek dry sausages, as related to microbial changes. International 



 176 

Conference "Lipases and lipids structure, function and biotechnological applications", Santorini, 

Greece.  

15. Papadelli M., Kavroulakis N., Flemetakis Μ. and Katinakis P. (1997). Detection of an Azotobacter 

vinelandii strain in Oil Mill Wastes. 11th International Congress of Nitrogen Fixation, Paris, France.  

 

Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια  

1. Tsakalidou E., Papadelli M., Anastasiou R., Zoumpopoulou G., Maragkoudakis P., Papadimitriou K. 

and Georgalaki M. (2011) Streptococcus macedonicus - a multifunctional strain isolated from cheese. 

62nd Meeting of the Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology, Athens, Greece 

2. Georgalaki M., Alexandraki V., Anastasiou R., Zoumpopoulou G., Chatzipavlidis I., Papadelli M., 

Vallis N. and Tsakalidou E. (2011) Detection of Triterpenic Acids in Greek Table Olives. 

Year of Chemistry – Days of Chemistry, Athens, Greece, 4-5 November 2011. 

3. Παπαδέλλη Μ., Μαραγκουδάκης Π., Γεωργαλάκη Μ., Αναστασίου Ρ., Ζουμποπούλου Γ. και 

Τσακαλίδου Ε. (2008) Αξιολόγηση της ασφάλειας του Streptococcus macedonicus ACA-DC 198, 

παραγωγού στελέχους του λαντιβιοτικού μασεδοσίνη. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Επιστημονικής 

Εταιρείας Μικροβιόκοσμος, Αθήνα. 

4. Papadelli M., Maragkoudakis P., Georgalaki M., Anastasiou R., Zoumpopoulou G. and Tsakalidou Ε. 

(2008) Safety Evaluation of the Macedocin Producer Steptococcus macedonicus ACA-DC 198. 1st 

National MicroBioKosmos (MBK) Conference, Athens, Greece 

5. Χατζηπαυλίδης Ι., Βενιεράκη Α., Παπαδέλλη Μ., Κεφαλογιάννη Η., Καραμπέρη Β. Δήμου Μ., και 

Κατινάκης Π. (2008) Περαιτέρω χαρακτηρισμός του βακτηρίου Azotobacter vinelandii στέλεχος Α. 

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Μικροβιόκοσμος, Αθήνα. 

6. Chatzipavlides I., Venieraki A., Papadelli Μ., Kefalogianni I., Karamperi Β. Demou Μ. and 

Katinakis P. (2008) Further characterization of the bacterium Azotobacter vinelandii strain Α. 1st 

National MicroBioKosmos (MBK) Conference, Athens, Greece. 

7. Eugenia Manolopoulou, Marina Georgalaki, Rania Anastasiou, Marina Papadelli, Anastasios 

Aktypis, Georgia Zoumpopoulou, Petros Maragkoudakis, Ioanna Asteri, Konstantinos Papadimitriou, 

George Kalantzopoulos and Effie Tsakalidou (2008) The ACA-DC Greek Collection of 

microorganisms 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Μικροβιόκοσμος, Αθήνα. 

8. Manolopoulou E., Georgalaki M., Anastasiou R., Papadelli M., Aktypis A., Zoumpopoulou G., 

Maragoudakis P., Asteri I., Papadimitriou K., Kalantzopoulos G. and E. Tsakalidou (2008) The ACA-

DC Greek Collection of microorganisms. 1st National MicroBioKosmos (MBK) Conference, Athens, 

Greece. 

9. Γεωργαλάκη Μ., Μανωλοπούλου Ε., Αναστασίου Ρ., Παπαδέλλη Μ. και Τσακαλίδου Ε.  (2008) 

Ανίχνευση του Streptococcus macedonicus σε Ελληνικά παραδοσιακά τυριά. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

για το Γάλα και τα Προϊόντα του, Αθήνα 



 177 

10. Georgalaki M., Manolopoulou E., Anastasiou R., Papadelli M. and Tsakalidou E. (2008) Detection of 

Streptococcus macedonicus in Greek traditional cheeses. 1st Greek Congress on Milk and Dairy 

Products, Athens, Greece  

11. Γεωργαλάκη Μ., Παπαδέλλη Μ., Αναστασίου Ρ., Vandecasteele C., Αμοιραδάκη Ε., 

Μανωλοπούλου Ε. και Τσακαλίδου Ε. (2007) Μικροχλωρίδα του Ελληνικού παραδοσιακού τυριού 

«Αρσενικό» της Νάξου. Μελέτη των φυσιολογικών ιδιοτήτων που σχετίζονται με την τεχνολογία. 2ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοτεχνολογίας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Αθήνα  

12. Georgalaki M., Papadelli M., Anastasiou R., Vandecasteele C., Amiridaki E., Manolopoulou E.  and 

Tsakalidou E. (2007) Microbiota of the Greek traditional cheese Arseniko of Naxos. Study of 

technology relevant. 2nd Greek Congress of Biotechnology and Technology of Food, Athens, Greece.   

13. Αναστασίου Ρ., Παπαλεξανδράτου Ζ., van Genderen F., Wauters G., Γεωργαλάκη Μ., Παπαδέλλη 

Μ., De Vuyst L. και Τσακαλίδου Ε.  (2007) Παρεμπόδιση του Clostridium tyrobutyricum LMG 

1285T από τον Streptococcus macedonicus ACA-DC 198. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοτεχνολογίας και 

Τεχνολογίας Τροφίμων, Αθήνα 

14. Anastasiou R., Papalexandratou Z., van Genderen F., Wauters G., Georgalaki M., Papadelli M., De 

Vuyst L. and Tsakalidou E.  (2007) Inhibition of Clostridium tyrobutyricum LMG 1285T by 

Streptococcus macedonicus ACA-DC 198. 2nd Greek Congress of Biotechnology and Technology of 

Food, Athens, Greece. 

15. Papadelli M, Kartsioti A, Anastasiou R, Georgalaki M. and Tsakalidou E. (2007) The biosynthetic 

gene cluster of macedocin, the lantibiotic produced by Streptococcus macedonicus. 59th Meeting of 

the Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology, Athens 

16. Georgalaki M., Papadelli M., Chassioti E., Anastasiou R, Devreese B., Van Driessche G., Van 

Beeumen J. and Tsakalidou E. (2007) Induction of bacteriocin production in Streptococcus 

macedonicus ACA-DC 198. 59th Meeting of the Hellenic Society of Biochemistry and Molecular 

Biology, Athens, Greece. 

17. Anastasiou R, Aktypis A., Georgalaki M., Papadelli M. and Tsakalidou E. (2007) Inhibition of 

Clostridium tyrobutyricum by Streptococcus macedonicus ACA-DC 198. 59th Meeting of the Hellenic 

Society of Biochemistry and Molecular Biology, Athens, Greece. 

18. Papadelli M., Manolopoulou E., Kalantzopoulos G. and Tsakalidou E. (2001) Rapid detection and 

identification of Streptococcus macedonicus by species-specific PCR and DNA hybridization. 53rd 

Meeting of the Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology, Athens, Greece. 

19. Anastasiou R., Papadelli M., Georgalaki G., Kalantzopoulos G. and Tsakalidou E. (2001) Cloning 

and sequencing of the gene encoding X-Prolyl-Dipeptidyl-Aminopeptidase (PepX) from 

Streptococcus thermophilus strain ACA-DC 4. 53rd Meeting of the Hellenic Society of Biochemistry 

and Molecular Biology, Athens, Greece. 



 178 

20. Metaxopoulos I., Kammenou M., Papadelli M. and Goula D. (1999) The fate of pathogens Listeria 

spp. and Salmonella spp. during the fermentation and maturation of Greek dry sausages. 8th Greek 

Veterinary Conference, Athens, Greece.  

21. Παπαδέλλη Μ., Παπαδοπούλου K., Χατζηπαυλίδης I., Μπαλής K. και Κατινάκης Π. (1994). 

Αζωτοδέσμευση σε βακτήρια που απομονώθηκαν από έδαφος επεξεργασμένο με υγρά απόβλητα 

ελαιοτριβείων. Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Βιολογικής Εταιρείας. Βόλος.   
22. Papadelli Μ., Papadopoulou K., Chatzipavlides I., Balis K. and Katinakis P. (1994). Nitrogen fixation 

in bacteria isolated from soils treated with Oil Mill Wastewaters. Greek Congress of Hellenic 

Biological Society, Athens, Greece.   

 

Λοιπές δημοσιεύσεις  

1. Γεωργαλάκη Μ., Αμοιραδάκη Ε., Τζιρίτα Μ., Αναστασίου Ρ., Παπαδέλλη Μ, Μανωλοπούλου Ε και 

Τσακαλίδου Ε. (2007) Η μικροχλωρίδα του Ελληνικού παραδοσιακού τυριού «Αρσενικό». Περιοδικό 

Γαλακτοκομία, τεύχος Δεκεμβρίου 2007, σελ. 68-71. 

2. Λούμου Α., Παπαδέλλη Μ., Αγριοπούλου Σ. και Α. Κανάκης (2005) Ποιότητα και Ασφάλεια στην 

Παραγωγή Τροφίμων. Εκπαιδευτικό Πακέτο για νέους αγρότες στις εντασσόμενες στην ΕΕ χώρες / Νέα 

Κράτη Μέλη της ΕΕ.  Εκδότης Ε.Ε. Λευκωσία (Ελληνική, Αγγλική έκδοση), Poznan (Πολωνική 

έκδοση), Praga (Τσέχικη έκδοση), Ljubljiana (Σλοβένικη έκδοση) στα πλαίσια του έργου Leonardo da 

Vinci-Youth Farm (http://www.itr.si/javno/youth_farm/el/quality-food.html). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 179 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Καθηγήτριας Εφαρμογών Σ. Αγριοπούλου 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

1998-2000 :  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master) με θέμα: «Επιστήμη των Οπωροκηπευτικών, 

Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Φυτοπροστασίας». Εξειδίκευση Φυτά Μεγάλης 

Καλλιέργειας και Βελτίωση Φυτών. Τμήμα Φυτική Παραγωγή. Εργαστήριο Γεωργίας. 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (Γ.Π.Α.) 

1987-1992 :   Πτυχίο Γεωπονίας, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Τομέας Φυτική 

Παραγωγή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS  

 

8/5/2011  έως 14/5/2011:  Εκπαίδευση στα πλαίσια του προγράμματος Staff training work 

training work programme in the frame of LLP/ERASMUS στο HAUTE 

ECOLE PROVINCIALE de HAINAUT-Condorcet (HEPH-Condorcet)  

στο Ath του Βελγίου στο Τμήμα της Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Τροφίμων (ειδικά στο πεδίο της Εφαρμοσμένης Χημείας και της 

Βιοχημείας Τροφίμων)  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

16/04/2003 - σήμερα: ΤΕΙ Καλαμάτας - Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Καθηγήτρια Εφαρμογών 

στην ειδικότητα «Μετασυλλεκτική Φυσιολογία-Συντήρηση Φυτικών Προϊόντων».  

19/01/2002 – 15/04/2003: Μόνιμη υπάλληλος στη Διεύθυνση Γεωργίας Μεσσηνίας στον κλάδο 

ΠΕ1 Γεωπονικού. 

1996 - 2003: Εργαστηριακός Συνεργάτης στο ΤΕΙ Καλαμάτας (διδασκαλία θεωρητικών και 

εργαστηριακών μαθημάτων σε προπτυχιακούς φοιτητές). 

1993 - 2002: Συμβάσεις έργου ως Γεωπόνος στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 

(ΕΛ.Γ.Α)  

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ Κ 

 

Μετασυλλεκτική Φυσιολογία  

Συσκευασία Τροφίμων 

Ενόργανη Χημική Ανάλυση  

 



 180 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

 

1.  Survey: Ochratoxin A in wines (VQPRD) from the north western Greece. 

Y. Sarigiannis, S. Agriopoulou, A. Koliadima, J. Kapolos, T. Tsegenidis, G. Karaiskakis 2nd 

MoniQA International Conference on Emerging  and  persisting  food hazards:Analytical 

challenges and socio-economic impact, 8-10 June, Krakow, Poland (2010) 

2.  Kinetic study of aflatoxins’ degradation in the presence of ozone.  

S. Agriopoulou, J. Kapolos, A. Koliadima, G. Karaiskakis. 7th Conference of The World 

Mycotoxin Forum and the XIIIth IUPAC International Symposium on Mycotoxins and 

Phycotoxins, 5-9 November, Rotterdam, The Netherland (2012).  

Λοιπές δημοσιεύσεις  

3. Λούμου Α., Παπαδέλλη Μ., Αγριοπούλου Σ. και Α. Κανάκης (2005) Ποιότητα και Ασφάλεια 

στην Παραγωγή Τροφίμων. Εκπαιδευτικό Πακέτο για νέους αγρότες στις εντασσόμενες στην 

ΕΕ χώρες / Νέα Κράτη Μέλη της ΕΕ.  Εκδότης Ε.Ε. Λευκωσία (Ελληνική, Αγγλική έκδοση), 

Poznan (Πολωνική έκδοση), Praga (Τσέχικη έκδοση), Ljubljiana (Σλοβένικη έκδοση) στα 

πλαίσια του έργου Leonardo da Vinci-Youth Farm 

(http://www.itr.si/javno/youth_farm/el/quality-food.html). 

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

Αγγλικά (lower degree of MICHIGAN University)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 181 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Καθηγητή Εφαρμογών Ι. Σπηλιόπουλου 

 

1.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Επώνυμο     : Σπηλιόπουλος 
Όνομα       :  Ιωακείμ 
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις  :  Εκπληρωμένες (1998-2000) 
Διεύθυνση Εργασίας   : ΤΕΙ Καλαμάτας  
Τηλέφωνο      :   2721045181 
Email     : ispilio@teikal.gr 

 
2.  ΣΠΟΥΔΕΣ - ΘΕΣΕΙΣ 

1989-1994 
Πτυχίο Χημείας από το Πανεπιστήμιο Πατρών με βαθμό ΄΄Λίαν Καλώς΄΄ 
(7,41) 
 

1994-1998 
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Σεπτέμβριος 2004-
Ιούνιος 2005 
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I.  Κ. Spiliopoulos and J. A. Mikroyannidis* 

Macromolecules 29, 5313, 1996 
8. ‘‘Rigid-rod polyamides and polyimides prepared from 4,3´-diamino-3,5-diphenyl-biphenyl and 4-
amino-4΄-carboxy-3,5-diphenyl-biphenyl.’’ 
I.  Κ. Spiliopoulos and J. A. Mikroyannidis* 
Polymer 38, 2733, 1997 
9. ‘‘Snthesis of soluble, blue-light-emitting rigid-rod polyamides and polyimides prepared from 
2΄,6΄,3΄΄΄,5΄΄΄-tetraphenyl or tetra(4-biphenylyl)-4,4΄΄΄΄-diamino-p-quinquephenyl.’’ 
I.  Κ. Spiliopoulos and J. A. Mikroyannidis* 

Macromelecules 31, 515, 1998 
10. ‘‘Rigid-rod polyamides and polyimides derived from 4,3΄΄ -diamino-2΄,6΄-diphenyl- or di(4-
biphenylyl)-p-terphenyl and 4-amino-4΄΄ -carboxy-2΄,6΄-biphenyl-p-terphenyl.’’ 
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I.  Κ. Spiliopoulos, J. A. Mikroyannidis* and G. M. Tsivgoulis 
Macromolecules 31, 522, 1998 
11. ‘‘Soluble phenyl- or alkoxyphenyl-substituted rigid-rod polyamides and polyimides containing m-
terphenyls in the main chain.’’ 
I.  Κ. Spiliopoulos and J. A. Mikroyannidis* 

Macromolecules 31, 1236, 1998 
12. ΄΄Poly(pyridinium salt)s with stilbene or distyrylbenzene chromophores.΄΄ 
I.  K. Spiliopoulos and J. A. Mikroyannidis* 

J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem., 39, 2454, 2001 

13. ΄΄Soluble and strongly photoluminescent polyethers with oligophenylene, p-phenylenevinylene- or p-
phenyleneethynylene-based chromophores.΄΄ 
I.  K. Spiliopoulos* and J. A. Mikroyannidis, 
Macromolecules, 34, 5711, 2001 
14. ΄΄Intensity dependent nonlinear absorption of pyrylium chromophores΄΄ 
M. Fakis, G. Tsigaridas, I. Polyzos, V. Giannetas, P. Persephonis*, I. Spiliopoulos and J. Mikroyannidis,  
Chem. Phys. Lett., 342, 155, 2001 
15. ΄΄Laser studies of two novel conjugated polymers in liquid and solid matrix. The effect of aggregates 
in the spontaneous and stimulated emission.΄΄ 
M. Fakis, I. Polyzos, G. Tsigaridas, V. Giannetas, P. Persephonis*, I. Spiliopoulos and J. Mikroyannidis,  
 Phys. Rev. B, 65, 195203, 2002  
16. ΄΄Blue light-emitting poly(phenylenevinylene)s with alkoxyphenyl substituents: synthesis and optical 
properties΄΄ 
I.  K. Spiliopoulos* and J. A. Mikroyannidis, 
Macromolecules, 35, 2149, 2002   
17. ‘Poly(phenylene ethynylene)s with alkoxyphenyl substituents’’ 
I.  K. Spiliopoulos* and J. A. Mikroyannidis, 
J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem., 40, 1449, 2002 
18. ΄΄Synthesis and optical properties of soluble polyethers containing oligophenylene in the main chain 
and p-styrylbenzene side groups΄΄ 
I.  K. Spiliopoulos and J. A. Mikroyannidis* 

J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem., 40, 682, 2002 
19. ΄΄Synthesis of poly(p-phenylene vinylene)- and poly(phenylene ethynylene)-based polymers 
containing p-terphenyl in the main chain with alkoxyphenyl side groups..΄΄  
I.  K. Spiliopoulos and J. A. Mikroyannidis* 

J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem., 40, 2591, 2002 
20. 'Blue light-emitting poly(p-phenylenevinylene) derivatives containing alternating conjugated 
segments and aliphatic spacers.’ 
J. G. Mpallas, I. K. Spiliopoulos, J. A. Mikroyannidis*  
J. Polym. Sci. Part A: Polym . Chem  41, 1091, 2003  
21. ‘Synthesis of Methacrylic Monomers Bearing Stilbenoid Chromophore and Their Free-Radical 
Polymerization To Give Luminescent Polymers.’     
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I. K. Spiliopoulos; J. A. Mikroyannidis*   
Macromolecules  35, 7254, 2002   
22. 'Synthesis, Photophysics, and Electroluminescence of Conjugated Poly(p-phenylenevinylene) 
Derivatives with 1,3,4-Oxadiazoles in the Backbone.’     
Mikroyannidis, J. A*; Spiliopoulos, I. K.; Kasimis, T. S.; Kulkarni, A. P.; Jenekhe, S. A*  
Macromolecules 36, 9295, 2003   
23. ‘Synthesis and optical properties of poly(p-phenylenevinylene)s bearing tetraphenylthiophene or 
dibenzothiophene moieties along the main chain.’  
J. A. Mikroyannidis*, I. K. Spiliopoulos, A. P. Kulkarni and S. A. Jenekhe 
Synthetic Metals, 142, 113,  2004 

24. ‘Luminescent poly(phenylene vinylene) derivatives with m-terphenyl or 2,6-diphenylpyridine 
kinked segments along the main chain: Synthesis, characterization and stimulated emission.’ 

P. Karastatiris, J. A. Mikroyannidis, I. K. Spiliopoulos*, M. Fakis, P. Persephonis 
J. Polym. Sci. Part A: Polym . Chem, 42, 2214, 2004   
25. ‘New Poly(p-phenylenevinylene) Derivatives with Two Oxadiazole Rings Per Repeat Unit: Synthesis, 
Photophysical Properties, Electroluminescence, and Metal Ion Recognition’ 
J. A. Mikroyannidis*, I. K. Spiliopoulos, T. S. Kasimis, A.P. Kulkarni, S. A. Jenekhe* 
J. Polym. Sci. Part A: Polym . Chem, 42, 2112, 2004  
26. Synthesis, characterization and photophysics of poly(p-phenylenevinylene)-type polymers bearing 
substituted 2H-imidazole rings in the backbone.     
J.A. Mikroyannidis*; P.D. Vellis; P.I. Karastatiris; I.K. Spiliopoulos 
Synthetic Metals 145, 87, 2004 
27. ΄΄Synthesis and optical properties of novel blue-light-emitting poly(p-phenylene vinylene) 
derivatives with pendant oxadiazole or cyano groups.΄΄  
Mikroyannidis, John A.*; Spiliopoulos, Ioakim K 
J. Pol. Sci., Part A: Pol. Chem.  42 1768, 2004 
28. Electro-optic characterization of two novel organic materials in thin polymeric films.     
Anestopoulos, D.; Tsigaridas, G.; Persephonis, P.; Giannetas, V*.; Spiliopoulos, I.; Karastatiris, P.; 
Mikroyannidis, J. 
Chemical Physics Letters  390, 98, 2004 
29. Synthesis, Photophysics, and Electroluminescence of New Quinoxaline-Containing Poly(p-
phenylenevinylene)s.     
Karastatiris, P.; Mikroyannidis, J. A.; Spiliopoulos, I. K.*; Kulkarni, A. P.; Jenekhe, S. A.* 
Macromolecules 37, 7867 2004 
30. Dual amplified spontaneous emission and laser action from a model oligo(phenylene vinylene): 
comparison with the corresponding polymer.     
Fakis, M.; Polyzos, I.; Tsigaridas, G.; Giannetas, V.; Persephonis, P*.; Spiliopoulos, I.; Mikroyannidis, J. 
Optical Materials 27, 503 2005  
31.   Photophysics, electrochemical Properties and electroluminescence of Poly(p-phenyleneninylene) 
derivatives with 1,3,5-triphenylbenzene or 2,4,6-triphenylryridine segments along the backbone 
Cimrova V*, Hlidkova H., Vyprachticky D., Karastatiris P., Spiliopoulos I., Mikroyannidis J.* 
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J. Polym. Sci. Part B: Polym. Phys. 44, 524, 2006 
32.   Synthesis and optical properties of quinoxaline-containing poly(aryl ether)s 
V.P. Barberis, J.A. Mikroyannidis, I.K. Spiliopoulos* 
Synthetic Metals 157, 475, 2007 
33.   Bipolar Poly(p-phenylene vinylene)s Bearing Electron-Donating Triphenylamine or Carbazole and 
Electron-Accepting Quinoxaline Moieties  
Karastatiris P., Mikroyannidis J., Spiliopoulos I.* 
J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem., 46, 2367, 2008 
34. Photophysical and electrochemical characterization of new poly(arylene vinylene) copolymers 
containing quinoline or bisquinoline segments 
J. A. Mikroyannidis, M. Fakis, I. K. Spiliopoulos* 
J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem., 47, 3370, 2009 
35. Optical and Electrochemical Properties of Polyfluorenes With Pyridine-Triphenylamine Bipolar 
Unit 

Y. Sarigiannis and I. K. Spiliopoulos 

Polymer International accepted 

 

• ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
1. ΄΄Αρωματικά πολυαμίδια και πολυϊμίδια που φέρουν αμιδικούς εστερικούς και αιθερικούς 
πλευρικούς υποκαταστάτες.΄΄ 
Ι.Κ. Σπηλιόπουλος και Ι.Α. Μικρογιαννίδης 
17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 805, 1996 
2. ΄΄Διαλυτά άκαμπτα πολυαμίδια και πολυϊμίδια που φέρουν αρωματικούς πλευρικούς 
υποκαταστάτες.΄΄  
Ι.Κ. Σπηλιόπουλος και Ι.Α. Μικρογιαννίδης 
17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 781, 1996 
3. ‘‘Rigid-rod polyamides and polyimides prepared from 4,3´-diamino-3,5-diphenyl-biphenyl and 4-
amino-4΄-carboxy-3,5-diphenyl-biphenyl.’’ 
I. Κ. Spiliopoulos and J. A. Mikroyannidis 
6th European Polymer Federation Symposium on Polymeric Materials 
Aghia Pelagia, Greece 7-11 October 1996. 
4. ‘‘Poly(enaryloxynitrile)s containing styrylpyridine segments.’’ 
I. Κ. Spiliopoulos and J. A. Mikroyannidis 
6th European Polymer Federation Symposium on Polymeric Materials 
Aghia Pelagia, Greece 7-11 October 1996. 
5. ΄΄Phenyl-substituted, soluble, rod-like polyamide and polyimides prepared from 4.4΄΄-diamino-
3,5,3΄΄,5΄΄-tetraphenyl-p-terphenyl.΄΄ 
I. Κ. Spiliopoulos and J. A. Mikroyannidis 
International Symposium on Polycondensation Related Processes and Materials ΄΄POLYCONDENSATION 
‘96΄΄ 
Paris (France) September 23-26, 1996. 
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6. 'Study of electro-optic effects in organic chromophores by use of a waveguide geometry.’   
Anestopoulos, D.; Giannetas, V.; Persephonis, P.; Tsigaridas, G.; Zevgolis, D.; Spiliopoulos, I.; 
Mikroyannidis, J.; Ioannou, A.   
Proceedings of SPIE-The International Society for Optical Engineering  (2003),  5131(New Laser 
Technologies and Applications),  43-48.   
7. ‘Partially conjugated poly(phenylenevinylene) as a blue-emitting laser medium: the suppression of 
stimulated emission due to chain aggregates.’     
Fakis, M.; Polyzos, I.; Tsigaridas, G.; Giannetas, V.; Persephonis, P.; Spiliopoulos, I.; Mikroyannidis, J.   
Proceedings of SPIE-The International Society for Optical Engineering  (2003),  5131(New Laser 
Technologies and Applications),  323-328.   
8. ‘Two-photon and excited-state absorption of pyrylium dyes studied through the z-scan technique.’   
Fakis, M.; Tsigaridas, G.; Polyzos, I.; Giannetas, V.; Persephonis, P.; Spiliopoulos, I.; Mikroyannidis, J.   
Proceedings of SPIE-The International Society for Optical Engineering  (2003),  5131(New Laser 
Technologies and Applications),  284-288.   
9. ‘Electrochemical Properties, Photoluminescence and Electroluminescence in Novel Luminescent 
Polymers’  
V. Cimrova, D. Vyprachticky, H. Hlidkova, J. Mikroyannidis, P. Karastatiris and I. Spiliopoulos 
208th ECS Meeting, Los Angeles, California, October 16 - October 21, 2005 
10. ‘Photoluminescence and electroluminescence in poly(p-phenylenevinylene) derivatives with m-
terphenyl or 2,6-diphenylpyridine segments along the backbone’ 
V. Cimrová, D. Výprachtický, H. Hlídková, P. Karastatiris, I. K. Spiliopoulos, J.A. Mikroyannidis 
Current and Future Trends in Polymeric Materials, Prague, 26 - 30 June 2005 

11. Synthesis and Characterization of Alternating PPVs with Electron-Accepting Quinoxaline and 

Electron-Donating Triphenylamine or Carbazole Units 

P. Karastatiris, J.A. Mikroyannidis, I.K. Spiliopoulos 
Polymers at Frontiers of Science and Technology, Macro 2008, Taipei, June 29-July 4 2008 
12. Synthesis and Characterization of Statistical PPVs Containing Both Hole and Electron 
Transporting Units 
I.K. Spiliopoulos, J.A. Mikroyannidis,  
Frontiers in Polymers Science, Mainz, Germany, June 7-9 2009 
13. Poly(fluorenevinylene)s and Poly(phenylenevinylene) with Quinoline or Bisquinoline Electron-
Accepting Segments 
I.K. Spiliopoulos 
Macro 2010 43rd IUPAC World Polymer Congress, Glasgow, UK, 11-16 July 2010. 
14. Polyfluorenes Containing Bipolar Groups 

I.K. Spiliopoulos, Y. Sarigiannis 
Frontiers in Polymer Science, Lyon, France 29-31 May 2011 
 
5.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 Έχω συμμετάσχει σε πέντε (5) ερευνητικά προγράμματα : 
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1. ΄΄Σύνθεση και μελέτη των χημικών, φυσικών και θερμικών ιδιοτήτων νέων θερμοανθεκτικών πολυμερών 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υπότρωμα σε σύνθετα  υλικά.΄΄ ΠΕΝΕΔ, 1994-1996 
2. ΄΄ Υποστήριξη ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος Χημείας.΄΄ 
ΠΕΝΕΔ, 1995-1997 
3. ΄΄ Σύνθεση και μελέτη των χημικών, φυσικών και θερμικών ιδιοτήτων τροποποιημένων πολυαμιδίων που 
περιέχουν ογκώδεις πλευρικούς υποκαταστάτες΄΄  
ΠΕΝΕΔ, 1997-1998 
4.΄΄Μελέτη ηλεκτροχρωμικών υλικών και φωτονικών υλικών. Παρασκευή αντίστοιχων διατάξεων για 
ενεργειακές, οπτικές και άλλες εφαρμογές.΄΄ 
 ΠΕΝΕΔ,  2000-2001 
5. ΄΄Σύνθεση και χαρακτηρισμός νέων φωτονικών πολυμερών. Κατασκευή διόδων εκπομπής και μελέτη 
των χαρακτηριστικών τους.΄΄ 
Επιτροπή Ερευνών Παν/μιου Πατρών, Πρόγραμμα ‘Κ. Καραθεοδωρή’’ 2001-2003 
 
6.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Α) Λέκτορας με σύμβαση (ΠΔ 407/80) στο Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Πατρών. 
Φεβρουάριος 2001-Αύγουστος 2001, Οκτώβριος 2001-Ιούνιος 2002, Οκτώβριος 2002-Ιούνιος 2003 
Διδασκαλία των υποχρεωτικών μαθημάτων  
1. Φυσικές Διεργασίες Χημικής Τεχνολογίας 
2. Εργαστήριο Ποσοτικής Ανάλυσης   
3. Εργαστήριο Ποιοτικής Ανάλυσης  

Β) Εργαστηριακός συνεργάτης Τμήματος Ιχθυοκαλλιέργειας ΤΕΙ Μεσολογγίου 
Σεπτέμβριος 2004-Ιούνιος 2005 
1. Διδασκαλία Εργαστηρίων Αναλυτικής Χημείας 

Γ) Καθηγητής Εφαρμογών με ειδικότητα Οργανική Χημεία στο ΤΕΙ Καλαμάτας 
Οκτώβριος 2005-Σήμερα 
Διδασκαλία Μαθημάτων :  
1. Οργανική Χημεία 
2. Εργαστήρια Οργανικής Χημείας  
3. Γενική και Ανόργανη Χημεία 
4. Εργαστήρια Γενικής και Ανόργανης Χημείας 
5. Αναλυτική Χημεία 
6. Εργαστήρια Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης 
7. Γεωργική Χημεία (στα Τμήμα Φυτική Παραγωγής και στο Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών  
                                  Καλλιεργειών και Ανθοκομίας) 
7. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
Το ερευνητικό έργο έχει τύχει 630 ετεροαναφορών, όπως προκύπτει από τη βάση δεδομένων Scopus. 
8. ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

• Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά (First Certificate) 
• Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων (ΕΚΕΠΙΣ) 
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Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ 
ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ …………….. 

Ονομασία Μαθήματος:  
 
Υπεύθυνος Διδάσκων (ονοματεπώνυμο):                                                                                          
Ημερομηνία: 

Βαθμολογική Κλίμακα 
1 - Καθόλου 2 - Λίγο 3 - Μέτρια 4 - Πολύ 5 - Πάρα πολύ 

Συμπληρώστε τις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας x στο αντίστοιχο τετραγωνάκι.  
Εάν δεν επιθυμείτε παρακαλώ σημειώστε x στην επόμενη ερώτηση. 

ΑΠΕΧΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

Α. Το μάθημα: 1 2 3 4 5 Δεν ξέρω/ 
δεν 

απαντώ 

1. Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς;        

2. Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στο περίγραμμα μαθήματος του οδηγού σπουδών;        

3. Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη;       

4. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του μαθήματος;       

5. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα (σύγγραμμα, σημειώσεις, βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν εγκαίρως;       

6. Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το κύριο βιβλίο(α) ή τις σημειώσεις;       

7. Πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η βιβλιογραφία στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος;       

8. Πόσο απαραίτητα κρίνετε τα προαπαιτούμενα του μαθήματος;       

9. Κρίνετε το επίπεδο του μαθήματος δύσκολο για το εξάμηνο διδασκαλίας του;        

10. Κρίνετε χρήσιμη την ύπαρξη φροντιστηρίων στο συγκεκριμένο μάθημα;       

11. Εφόσον υπάρχουν, πώς αξιολογείτε την ποιότητα των φροντιστηρίων;       

12. Πώς κρίνετε τον αριθμό Διδακτικών Μονάδων σε σχέση με τον φόρτο εργασίας (ECTS);       

13. Είχαν καθορισθεί τα κριτήρια και η βαρύτητά τους στον τρόπο βαθμολόγησης του μαθήματος;       

Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές εργασίες    

14. Το θέμα δόθηκε εγκαίρως;       

15. Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών ήταν λογική;       

16. Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη;       

17. Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα;       

18. Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν εποικοδομητικά και αναλυτικά;       

19. Δόθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας;       

20. Οι εργασίες σας βοήθησαν να κατανοήσετε το συγκεκριμένο μάθημα;       

Β. Ο/Η διδάσκων/ουσα: 

21. Οργανώνει καλά την παρουσίαση του μαθήματος;       

22. Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος;       

23. Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα χρησιμοποιώντας παραδείγματα;        

24. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις;       

25. Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη διόρθωση εργασιών, ώρες συνεργασίας με 
τους φοιτητές);       

26. Είναι γενικά προσιτός/ή στους φοιτητές;         

Γ. Εγώ ο/η φοιτητής/τρια: 

27. Παρακολουθώ τακτικά τις παραδόσεις.       

28. Ανταποκρίνομαι συστηματικά στις γραπτές εργασίες  / ασκήσεις      

29. Μελετώ συστηματικά την ύλη.      

30. Αφιερώνω εβδομαδιαία για μελέτη του συγκεκριμένου μαθήματος: 
  1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες      

 
Παρατηρήσεις και σχόλια: 
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Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 
ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ….. 

Ονομασία Μαθήματος:  
 
Υπεύθυνος Διδάσκων (ονοματεπώνυμο):                                                                                                           
Ημερομηνία και Ώρα: 
Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό: 
Βαθμολογική Κλίμακα 

1 - Καθόλου 2 - Λίγο 3 - Μέτρια 4 - Πολύ 5 - Πάρα πολύ 
Συμπληρώστε τις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας x στο αντίστοιχο τετραγωνάκι.  
Εάν δεν επιθυμείτε παρακαλώ  σημειώστε x  στην επόμενη ερώτηση. 

ΑΠΕΧΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

Α. Το μάθημα: 1 2 3 4 5 Δεν ξέρω
δεν 

απαντώ

1. Υπήρχε σύνδεση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος με το θεωρητικό ;         

2. Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη;        

3. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του εργαστηρίου;       

4. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, εάν υπήρχαν, («σύγγραμμα», σημειώσεις,  πρόσθετη βιβλιογραφία) 
χορηγήθηκαν εγκαίρως;       

5. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, εάν υπήρχαν, ήταν επαρκή ως προς τις εργαστηριακές ασκήσεις ;       

6. Εξηγούνται καλά οι βασικές αρχές των πειραμάτων / ασκήσεων;       

7. Είναι επαρκής ο εξοπλισμός του εργαστηρίου;       

8. Κρίνετε το επίπεδο του  εργαστηρίου δύσκολο για το εξάμηνο διδασκαλίας του ;       

9. Είχαν καθορισθεί τα κριτήρια και η βαρύτητά τους στον τρόπο βαθμολόγησης του εργαστηρίου ;        

Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές εργασίες       

10. Το θέμα δόθηκε εγκαίρως ;       

11. Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών ήταν λογική;       

12. Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη;       

13. Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα;       

14. Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν εποικοδομητικά και αναλυτικά;       

15. Δόθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας ;       

16. Οι εργασίες σας βοήθησαν να κατανοήσετε το συγκεκριμένο εργαστήριο ;       

Β. Ο/Η διδάσκων/ουσα: 

17. Οργανώνει καλά την παρουσίαση του εργαστηρίου;       

18. Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του εργαστηρίου;       

19. Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα χρησιμοποιώντας παραδείγματα;       

20. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις;       

21. Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα εργαστήρια, έγκαιρη διόρθωση εργασιών ή 
εργαστηριακών αναφορών, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές);       

22. Είναι γενικά προσιτός/ή στους φοιτητές;         

Γ. Το ειδικό τεχνικό προσωπικό (ΕΤΠ): 

23. Πώς κρίνετε τη συμβολή του στην καλύτερη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων;       

Δ. Εγώ ο/η φοιτητής/τρια: 

24. Παρακολουθώ τακτικά τα εργαστήρια.       

25. Ανταποκρίνομαι συστηματικά στις γραπτές εργασίες  / ασκήσεις      

26. Μελετώ συστηματικά την ύλη.      

27. Αφιερώνω εβδομαδιαία για μελέτη του συγκεκριμένου εργαστηρίου: 
 1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες      

Παρατηρήσεις και σχόλια: 
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Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ίδρυμα: ΤΕΙ Καλαμάτας 
Σχολή:  
Τμήμα:  
Τομέας:  
Όνομα διδάσκοντος:  
Βαθμίδα:  
Επιστημονική ειδίκευση:  
Τίτλοι και κωδικοί διδασκόμενων 
μαθημάτων, όπως αναφέρονται 
στον Οδηγό Σπουδών. 

 

Ι.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ2  

Ι.1 Αριθμός δημοσιεύσεων 
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2011           

2010           

2009           

2008           

2007           

Σύνολο           

Επεξηγήσεις:  Άλλα  

 

 

Ι.2 Επιστημονικές δημοσιεύσεις 
 

- Αναφέρετε τις δημοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας σύμφωνα με την παραπάνω κατηγοριοποίηση 

- Το ερευνητικό έργο να καταγραφεί αρχίζοντας από το πιο πρόσφατο. Σε κάθε πίνακα να προστεθούν όσες γραμμές 
είναι αναγκαίες 

1 Εργασίες σε περιοδικά με κριτές 

2 Διδακτορικές, μεταπτυχιακές εργασίες και άλλες επιστημονικές-ερευνητικές εργασίες, εκτός προπτυχιακών διπλωματικών 
εργασιών 

                                                             
2 Αφορά γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζονται από τα Π.Δ. 123/1984, 390/1995, 
και 187/1996. 
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Bιβλία/μονογραφίες 

Α
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Β
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Α
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Συγγραφείς|Τίτλος Βιβλίου|Εκδότης|Τόπος Έκδοσης|Αρ. Σελίδων|Έτος 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Εργασίες δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 

Α
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ός
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ρώ
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Α
ρι
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Συγγραφείς|Τίτλος Εργασίας|Τίτλος Περιδικού|Τεύχος|Σελίδες|Έτος 

1    

2    

3    

4    

 

Εργασίες δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 

Συγγραφείς|Τίτλος Εργασίας|Τίτλος Περιοδικού|Τεύχος|Σελίδες|Έτος 

1  

2  

3  

4  

 

Εργασίες δημοσιευμένες σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές 

Α
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ός
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Α
ρι
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ός
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ρώ

ν 
 

Συγγραφείς|Τίτλος Εργασίας|Όνομα Συνεδρίου|Τόπος Διεξαγωγής|Σελίδες Πρακτικών|Έτος 
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1    

2    

3    

4    

 

Εργασίες δημοσιευμένες σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων χωρίς κριτές 

Συγγραφείς|Τίτλος Εργασίας|Όνομα Συνεδρίου|Τόπος Διεξαγωγής|Σελίδες Πρακτικών|Έτος 

1  

2  

3  

4  

 

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 

Α
ρι
θμ
ός
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Α
ρι
θμ
ός

 
ετ
ερ
οα
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ν 
 

Συγγραφείς|Τίτλος Εργασίας| Σελίδες|Τίτλος Τόμου|Εκδότης |Τόπος Έκδοσης|Έτος 

1    

2    

3    

4    

 

Άλλες εργασίες 

Συγγραφείς|Τίτλος Εργασίας|Άλλα Στοιχεία|Έτος 

1  

2  

3  

4  

 

 

 

Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές και χωρίς έκδοση Πρακτικών 

Συγγραφείς|Τίτλος Ανακοίνωσης|Όνομα Συνεδρίου|Τόπος Διεξαγωγής|Έτος 

1  
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2  

3  

4  

 

Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια χωρίς κριτές και χωρίς έκδοση Πρακτικών 

Συγγραφείς|Τίτλος Ανακοίνωσης|Όνομα Συνεδρίου|Τόπος Διεξαγωγής|Έτος 

1  

2  

3  

4  

 

Άλλα 

1  

2  

3  

4  

5  

Ι.3 Αναγνώριση του επιστημονικού και άλλου  έργου 
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2011           

2010           

2009           

2008           

2007           

Σύνολο           

1 Εργασίες σε περιοδικά με κριτές 

2 Διδακτορικές, μεταπτυχιακές εργασίες και άλλες επιστημονικές-ερευνητικές εργασίες, εκτός προπτυχιακών διπλωματικών 
εργασιών 

Επεξηγήσεις: Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιμητικοί τίτλοι (επίτιμοι διδάκτορες, επισκέπτες καθηγητές, ακαδημαϊκοί, 
αντεπιστέλλοντα μέλη ακαδημιών κλπ) 

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας: 

Βραβεία: 

Τιμητικοί Τίτλοι: 
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Ι.4 Ερευνητικά προγράμματα και έργα  
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Ερευνητικά προγράμματα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή 
βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την τελευταία πενταετία 

Ν
Α
Ι 

Ο
Χ
Ι 

Ν
Α
Ι 

Ο
Χ
Ι 

Ν
Α
Ι 

Ο
Χ
Ι 

Τίτλος ερευνητικού προγράμματος (υλοποιήθηκε|σε εξέλιξη) 

1        

2        

3        

4        

 
 

Ι.4.1 Πόσοι προπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν στις ερευνητικές σας δραστηριότητες το τελευταίο έτος; Πόσοι 
μεταπτυχιακοί και πόσοι υποψήφιοι διδάκτορες; 

 

 

ΙΙ.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (Συμπληρώνετε μόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρμογή) 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

1 2 3 4 5 

Απαράδεκτη Μη ικανοποιητική Μέτρια Ικανοποιητική Πολύ καλή 

Π.1 Αριθμός ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιμοποιείτε : _______ 

 

 
 1 2 3 4 5 Δ 

Π.2  Σας ικανοποιεί η χωρητικότητα (θέσεις) ερευνητικών εργαστηρίων που 
χρησιμοποιείτε; 

      

Π.3.α Θεωρείτε επαρκείς τους χώρους των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων;       

Π.3.β Θεωρείτε επαρκείς τους χώρους των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων;       

Π.3.γ Θεωρείτε ποιοτικούς τους χώρους των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων;       

Π.4 Καλύπτουν οι διαθέσιμες υποδομές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;       

Π.4.1 Εάν η απάντησή σας στην ερώτηση Π.4 είναι 1, 2,3 αναφέρατε ποια από τα ερευνητικά σας αντικείμενα δεν 
καλύπτονται από τις διαθέσιμες υποδομές; 

Π.4 Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριμένων ερευνητικών υποδομών;       



 195 

Π.5 Θεωρείτε ικανοποιητική τη συχνότητα ανανέωσης των ερευνητικών 
υποδομών; 

      

Π.6 Θεωρείτε σύγχρονο τον υπάρχοντα εξοπλισμό;       

Π.7 Θεωρείτε ικανοποιητική την λειτουργική κατάσταση του υπάρχοντος 
εξοπλισμού; 

      

 

 

ΙΙ.8 Ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/εκσυγχρονισμού του υπάρχοντος εξοπλισμού; 
 

 

ΙΙ.9 Πώς επιδιώκετε τη χρηματοδότηση για προμήθεια, συντήρηση και ανανέωση των ερευνητικών υποδομών; 
 

 
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΙΙ.10.α Με συναδέλφους του Τμήματος ή με άλλες ακαδημαϊκές μονάδες του ιδρύματος;   

ΙΙ.10. β Με φορείς και ιδρύματα του εσωτερικού;   

ΙΙ.10. γ Με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού;   

 

ΙΙ.11 Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσμάτων; Αναφέρατε παραδείγματα. 
 

ΙΙΙ.  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.  

 

 

IV.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

IV.1  Πόσο χρόνο εκτιμάτε ότι αναλώσατε ως μέλος οργάνου/νων ή επιτροπής/ων του Τμήματος, της Σχολής ή του ΤΕΙ 
κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ακαδημαϊκής χρονιάς (εκφρασμένο ως ποσοστό της συνολικής σας απασχόλησης 
στο Τμήμα: εκπαιδευτική+ερευνητική+διοικητική απασχόληση); 

 

Απασχόληση Ποσοστό 

Εκπαιδευτική  

Ερευνητική  

Διοικητική  
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ΣΤ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα 

 

Ι.  ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΤΕΙ  

Σχολή  

Τμήμα  

Τομέας  

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα:  

Επιστημονική Ειδίκευση  

 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 

Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 
Τίτλος Μαθήματος 

  

Ι.1 Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος  

 

 

Ι.2 Μαθησιακοί στόχοι 

 

 

Ι.3 Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 

Διδασκαλίας 

1ο – 12ο  

Υποχρεωτικό (Υ),  

Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ),  

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

Υποβάθρου (ΥΠ), 

Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ),

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Μάθημα Κορμού (ΚΟ), 

Ειδίκευσης (ΕΙΔ), 

Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

    

Ι.4 Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες Διδασκαλίας ανά 

εξάμηνο 
Σύνολο 

εβδομαδιαίων 

Διδακτικές 

Μονάδες 
Χρήση 

Πολλαπλής 

Εργασία ή Πρόοδος 

(Ναι / Όχι)
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Διαλέξεις Εργαστήρια 
Μικρές 

ομάδες 
Άλλη 

ωρών 

διδασκαλίας 

Βιβλιογραφίας 

(Ναι/Όχι) 

Υποχρεωτική / 

Προαιρετική 

        

Ι.5 Ενημέρωση – Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στον  

Οδηγό Σπουδών; (Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Υπάρχει ιστοσελίδα μαθήματος; 

(Ναι/Όχι) 

Διεύθυνση URL 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 

αξιολόγηση του μαθήματος από τους 

φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

   

ΙΙ.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΙΙ.1 Διδακτέα Ύλη 

ΙΙ.1.1 Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του μαθήματος; 

 

ΙΙ.1.2 Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε;  

 

ΙΙ.2 Διδακτικά Βοηθήματα 

ΙΙ.2.1 Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

 

ΙΙ.2.2 Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία;  

 

ΙΙ.2.3 Ποιο ποσοστό  της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

 

ΙΙ.2.4 Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

 

ΙΙ.2.5 Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους και τον τρόπο 

αξιολόγησης τους; 

 

ΙΙ.3 Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες  

ΙΙ.3.1 Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

 

ΙΙ.3.2 Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση και χρήση 

βιβλιογραφίας); 



 198 

 

ΙΙ.3.3 Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / διαλέξεις επιστημόνων 

ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και 

παραγωγικούς φορείς; 

 

ΙΙ.4 Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 

Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό μέρος του μαθήματος; 

0-20%   20-

40% 

  40-

60% 

  60-

80% 

  80-

100% 

  Δεν 

γνωρίζω 

 

 

ΙΙ.5 Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

ΙΙ.5.1 Τρόποι Αξιολόγησης; 

Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών 

στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου   

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου  

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση):  

Κατ’ οίκον εργασία:  

Προφορική παρουσίαση εργασίας:  

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις:  

Άλλα * :  

* Περιγράψτε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης. 

 

 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή πρακτικών 

ασκήσεων; (Nαι ή Όχι) 

 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του εξαμήνου; 

(Nαι ή Όχι). 
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ΙΙ.5.2 Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

 

 

 

ΙΙΙ.  ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΙΙΙ.1 Διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

ΙΙΙ.1.1 Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα: 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη 

διαθεσιμότητά τους. 

 

ΙΙΙ.1.2 Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα: 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του εργαστηριακού εξοπλισμού και της 

διαθεσιμότητάς τους. 

 

ΙΙΙ.1.3 Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 

 

ΙΙΙ.1.4 Σπουδαστήρια: 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

 

ΙΙΙ.1.5 Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 

 

ΙΙΙ.1.6 Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία και άλλοι 

μαθησιακοί πόροι); 

 

ΙΙΙ.1.7 Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή;  

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με 

τις παραπάνω κατηγορίες. 

 

ΙΙΙ.2 Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

ΙΙΙ.2.1 Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος και 

πώς; 
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ΙΙΙ.2.2 Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε παραδείγματα). 

 

 

ΙΙΙ.2.3 Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 

 

ΙΙΙ.2.4 Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 

 

ΙΙΙ.2.5 Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 

 

ΙV.  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΙV.1 Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα και πότε; 

 

ΙV.2 Ποια είναι η κατανομή βαθμολογίας και ο μέσος βαθμός των φοιτητών του μαθήματος;  

Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το μάθημα και τα προηγούμενα έτη καταγράψτε και τα 

συγκριτικά στοιχεία των προηγουμένων ετών 

Κατανομή Βαθμών (% φοιτητών) 

Έτος 
0 – 3,9 4 – 4,9 5 – 5,9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

Μέσος όρος 

Βαθμολογίας  

(σύνολο 

φοιτητών) 

2011-2012        

2011-2010        

2010-2009        

2009-2008        

2008-2007        

 

V. Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

V.1 Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; Πώς εφαρμόζεται; 

Επισυνάψτε δείγμα του σχετικού ερωτηματολογίου. 

 

V.2 Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων;  

 

 


