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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το ΤΕΙ Καλαµάτας ξεκίνησε τη λειτουργία του µε βάση το Π∆ 94/1988 ως παράρτηµα 

του ΤΕΙ Πάτρας. Το πρώτο τµήµα του παραρτήµατος ήταν το Τµήµα Ηλεκτρολογίας το 

οποίο λειτούργησε κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 1987-1988.  

Με το Π∆ 502/1989/ΦΕΚ215/3.10.1989/τ.Α΄καταργήθηκε το παράρτηµα Καλαµάτας του 

ΤΕΙ Πάτρας και ιδρύθηκε το ΤΕΙ Καλαµάτας µε τις εξής δύο Σχολές:  

1. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας 

2. Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας 

Καθεµιά από τις Σχολές του ΤΕΙ Καλαµάτας περιελάµβανε, από την ίδρυσή της τα κάτωθι 

τµήµατα ανά σχολή:  

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας:  

1. Τµήµα Φυτικής Παραγωγής και  

2. Τµήµα Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας  

Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας:  

1. Τµήµα ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και  

2. Τµήµα ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

Τα τµήµατα Φυτικής Παραγωγής και ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας 

λειτούργησαν για πρώτη φορά κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 1989-1990. 

Τα Τµήµατα Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας και ∆ιοίκησης Μονάδων 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης λειτούργησαν για πρώτη φορά κατά το Χειµερινό εξάµηνο του 

ακαδηµαϊκού έτους 1993-1994.  

Με το ΦΕΚ 179/6.9.1999/τ.Α΄/Π∆ 200/1999 ιδρύθηκαν δύο νέα Τµήµατα στο ΤΕΙ 

Καλαµάτας, ένα ανά Σχολή. Πιο συγκεκριµένα ιδρύθηκαν:  

1. Το Τµήµα Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας 

µε έναρξη της λειτουργίας του το Χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2000-

2001 και, 

2. Το Τµήµα Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών στη Σχολή ∆ιοίκησης και 

Οικονοµίας µε έναρξη της λειτουργίας του το Χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού 

έτους 1999-2000. 

Με βάση το Π∆ 247/ΦΕΚ 222/17-9-2003/τ.Α΄ (Π.∆. 247/2003) το Τµήµα Ελεγκτικών 

και Ασφαλιστικών Εργασιών µετονοµάστηκε σε Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και 

Ελεγκτικής και το Τµήµα ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Τµήµα Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 
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Με βάση το Π∆ 211/ΦΕΚ 189/14-10-2004/τ.Α΄ ιδρύθηκε το Τµήµα Τεχνολογίας 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ως παράρτηµα του ΤΕΙ Καλαµάτας στην Σπάρτη. Το 

εν λόγω τµήµα δεν ανήκει σε καµία από τις υπάρχουσες Σχολές του Ιδρύµατος. 

Με βάση το Π∆ 9/ΦΕΚ 21/9-2-2009/τ.Α΄ το Τµήµα Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και 

Ανθοκοµίας µετονοµάσθηκε σε Τµήµα Βιολογικών Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και 

Ανθοκοµίας και το Τµήµα Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων µετονοµάσθηκε σε Τµήµα 

Τεχνολογίας Τροφίµων. 

Με βάση το Π∆ 23/ΦΕΚ 44/12-3-2009/τ.Α΄ ιδρύθηκε στο ΤΕΙ Καλαµάτας Σχολή 

Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας η οποία αποτελείται από δύο Τµήµατα: 

1. Τµήµα Λογοθεραπείας µε έναρξη λειτουργίας το Χειµερινό εξάµηνο του 

Ακαδηµαϊκού Έτους 2009-2010 και 

2.  Τµήµα Ακτινολογίας – Ραδιολογίας µε έναρξη λειτουργίας το Χειµερινό εξάµηνο 

του Ακαδηµαϊκού Έτους 2010-2011.  

Εκτός από τα ανωτέρω οκτώ (8) ακαδηµαϊκά Τµήµατα τα οποία έχουν σπουδαστές και 

το ένα (1) Τµήµα που αναµένεται να έχει σπουδαστές από το επόµενο ακαδηµαϊκό 

έτος, η διάρθρωση του ΤΕΙ Καλαµάτας έχει ως ακολούθως: 

1. Γενικός Γραµµατέας 

2. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού και Οικονοµικού 

2.1 Τµήµα Προσωπικού 

2.2 Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας και Πρωτοκόλλου 

2.3 Τµήµα Συλλογικών και Ατοµικών Οργάνων και Επιτροπών 

2.4 Τµήµα Σπουδών, Πρακτικής Άσκηση, Σταδιοδροµίας και Σπουδαστικής Μέριµνας 

2.5 Τµήµα Προϋπολογισµού, ∆απανών και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης  

2.6 Τµήµα Μισθοδοσίας, Αποζηµιώσεων, Προµηθειών και Περιουσίας 

2.7 Τµήµα ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων 

2.8 Τµήµα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης 

2.9 Τµήµα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριµνας 

2.10 Τµήµα Αγροκτήµατος 

2.11 Τµήµα Ερευνητικών Προγραµµάτων 

3. ∆ιεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών 

4.1 Τµήµα Πληροφορικής 

4.2 Τµήµα Μελετών-Κατασκευών 

4.3 Τµήµα Συντήρησης 
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4. Νοµική Υπηρεσία 

5. Αυτοτελή Τµήµατα Σχολών και Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων 

 

2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

2.1. Προγράµµατα Προπτυχιακών Σπουδών Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων 

Τα ακαδηµαϊκά Τµήµατα του ΤΕΙ Καλαµάτας προέβησαν σε αναµορφώσεις των 

προγραµµάτων σπουδών τους ως ακολούθως: 

 

1. Τµήµα Φυτικής Παραγωγής:  

Η τελευταία αναµόρφωση του ΠΣ εφαρµόστηκε το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού 

έτους 2002-2003. 

  

2. Τµήµα Βιολογικών Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας: 

Το Τµήµα Βιολογικών Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας ξεκίνησε τη 

λειτουργία του στα πλαίσια της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του νεοϊδρυθέντος ΤΕΙ 

Καλαµάτας µε το Π.∆. 502/89, ως Τµήµα Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας.            

Η πρώτη και κυριότερη αναµόρφωση του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών 

(ΠΠΣ) έγινε κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 σε επίπεδο µετονοµασίας του 

Τµήµατος. Έτσι το Τµήµα µετονοµάστηκε σε Τµήµα Βιολογικών Θερµοκηπιακών 

Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας µε το ΦΕΚ 21/Α/09.02.2009.  

Η µετονοµασία του Τµήµατος και η εφαρµογή του αναµορφωµένου προγράµµατος 

σπουδών ίσχυσε από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2010-11. 

 

3. Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων: 

Το Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων ξεκίνησε τη λειτουργία του κατά το ακαδηµαϊκό 

έτος 2000-2001, µε την ονοµασία Τµήµα Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων ως Τµήµα 

της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας. Το τµήµα ιδρύθηκε µε το Π.∆. 200/1999 (ΦΕΚ 179 

τ.Α΄/6-9-1999).   

Η πρώτη και κυριότερη αναµόρφωση του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών 

(ΠΠΣ) έγινε κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 όπου το τµήµα µετονοµάστηκε σε 

Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων. Η µετονοµασία πραγµατοποιήθηκε µε το Π.∆. 9/2009 

(ΦΕΚ 21 τα Α΄/9-1-2009). Η µετονοµασία του Τµήµατος και η εφαρµογή του 

αναµορφωµένου προγράµµατος σπουδών εφαρµόζεται από την έναρξη του ακαδηµαϊκού 

έτους 2009-2010.  
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4. Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης: 

      Η τελευταία αναµόρφωση του ΠΣ εφαρµόστηκε από το χειµερινό εξάµηνο του 

Ακαδηµαϊκού Έτους 2001-02.  

Στο τµήµα ΤΑ ξεκίνησε η διαδικασία για την νέα αναµόρφωση του ΠΣ, Τέθηκε το γενικό 

πλαίσιο και οι Αρχές, καθώς και οι περιορισµοί  για γενικότερη αναµόρφωση του ΠΠΣ, 

δίνοντας έµφαση στη στρατηγική «κατασκευή» έτσι ώστε να καλύπτει σύγχρονα  

µαθήµατα (e-learning, ISO, oργανωσιακή συµπεριφορά, διαπραγµάτευση κλπ)  (κάτι που 

ολοκληρώθηκε µέσα στο 2012- Ιούνιος). Η αναµόρφωση κρίθηκε αναγκαία και 

επιβεβληµένη στο µέτρο που το Τµήµα θα έπρεπε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες και 

ταχύτατα µεταβαλλόµενες συνθήκες αγοράς διεθνώς και στην Ελλάδα.  

 Κατά την διάρκεια του 2011 και συγκεκριµένα τον Μάρτιο εφαρµόστηκε µερική 

αναµόρφωση κατά την οποία καταργήθηκαν ορισµένα  εργαστήρια και µετατράπηκαν σε 

Ασκήσεις Πράξης. 

 

5. Τµήµα ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας: 

Το Τµήµα ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας ξεκίνησε τη λειτουργία του στα 

πλαίσια της Σχολής ∆ιοίκησης & Οικονοµίας του ΑΤΕΙ Καλαµάτας µε το Π.∆. 502/1989.   

Η πρώτη αναµόρφωση του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών (ΠΠΣ) έγινε κατά 

το ακαδηµαϊκό έτος 1999-2000 ενώ η δεύτερη κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 ενώ, 

η εφαρµογή του αναµορφωµένου προγράµµατος ισχύει  από την έναρξη του ακαδηµαϊκού 

έτους 2009-2010.  

Εποµένως, όλα τα στοιχεία που ακολουθούν αφορούν στο αναµορφωµένο πρόγραµµα 

σπουδών το οποίο είναι πλήρως εναρµονισµένο µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

6. Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής: 

Το Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής ξεκίνησε αρχικά τη λειτουργία του ως 

Τµήµα Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών το οποίο ιδρύθηκε µε το ΦΕΚ 179/6-9-

1999 (Π.∆. 200/1999) και υπαγόταν στη Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας (Σ.∆.Ο.) του 

Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΤΕΙ) και λειτούργησε για πρώτη φορά το 

ακαδηµαϊκό έτος 1999-2000. 

Η πρώτη και κυριότερη αναµόρφωση του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών 

(ΠΠΣ) έγινε το 2003 σε επίπεδο µετονοµασίας του Τµήµατος. Η ραγδαία διαδικασία 
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απελευθέρωσης των αγορών (κεφαλαίων, προϊόντων και υπηρεσιών) αλλά και των 

διεθνών συναλλαγών, γνωστή ως “παγκοσµιοποίηση” κεφαλαίων και χρηµατοδοτικών 

ροών, προσδίδει στο διεθνές οικονοµικό σύστηµα µια ασυνήθιστη δυναµική, η οποία 

διαθέτει “διεύθυνση” και “επικοινωνία”. Η “διεύθυνση” οριοθετείται από την επιτάχυνση 

της συσσώρευσης του κεφαλαίου, την τάση της γιγάντωσης των ήδη µεγάλων 

επιχειρήσεων, την απορρύθµιση των µέχρι τώρα δοκιµασµένων και γνωστών δοµών και 

διαδικασιών, και η “επικοινωνία” στη δηµιουργία ενός νέου παγκοσµίου δικτύου 

ανταλλαγών σε επίπεδο τοπικών οικονοµιών, κοινωνιών και πολιτισµών. 

Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας συλλογιστικής το Τµήµα µετονοµάστηκε σε Τµήµα 

Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής µε το ΦΕΚ 222/17-9-2003 (Π.∆. 247/2003) το οποίο 

λειτουργεί έτσι έως σήµερα. 

Το τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής, εντοπίζοντας µέσα και από την 

διαδικασία της αξιολόγησης, ορισµένες ‘αδυναµίες’ που παρατηρούνταν στο Πρόγραµµα 

Σπουδών του σε συνδυασµό και µε την απόκτηση επαγγελµατικών δικαιωµάτων (λογιστή 

φοροτέχνη), προχώρησε µέσα στο ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 σε ορισµένες 

τροποποιήσεις σε υπάρχοντα µαθήµατα, µε σκοπό την βελτίωση τόσο του προσδιορισµού 

τους, όσο και της παρεχόµενης γνώσης και εξειδίκευσης προς του φοιτητές του. 

Oι αλλαγές αυτές, που τέθηκαν σε εφαρµογή τον Οκτώβριο του 2012 (έναρξη 

χειµερινού εξαµήνου 2012-2013) εµπεριείχαν µεταξύ άλλων την κατάργηση και 

συγχώνευση περιορισµένου αριθµού υφιστάµενων µαθηµάτων (κυρίως ασφαλιστικών 

µαθηµάτων, ο αριθµός και η βαρύτητα των οποίων ήταν ιδιαίτερα µεγάλος σε δυσαρµονία 

µε το γνωστικό αντικείµενο του τµήµατος), και αντικατάστασή τους µε νέα, σε γνωστικά 

αντικείµενα αιχµής και σε απόλυτη συνάφεια µε το γνωστικό πεδίο του τµήµατος (π.χ. 

χρηµατοοικονοµική Οικονοµετρία), αλλά και τριτοβάθµια ιδρύµατα του εξωτερικού. Οι 

αλλαγές αυτές πραγµατοποιήθηκαν σε µικρή αρχικά κλίµακα ώστε να µην διαταραχθεί η 

υφιστάµενη ‘πραγµατικότητα’ των σπουδαστών µας, αλλά θα υπάρξουν και άλλες 

παρόµοιες βελτιωτικές κινήσεις (π.χ. εισαγωγή πληροφοριακού συστήµατος λογιστικής, 

εργαστηρίων ανάλυσης χρηµατοοικονοµικών δεικτών κλπ.) στο πολύ άµεσο µέλλον, ώστε 

να καταλήξουµε µε ένα ιδιαίτερα συµπαγές, δυνατό και συνεκτικό πρόγραµµα σπουδών, 

ανταγωνιστικό, των µεγάλων ιδρυµάτων του εσωτερικού και του εξωτερικού.  
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7. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών: 

Το Τµήµα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ιδρύθηκε µε το Π.∆. 211/2004 και 

λειτουργεί από το 2005 ως Παράρτηµα του ΤΕΙ Καλαµάτας στην πόλη της Σπάρτης. Έχουν 

πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα 3 αναµορφώσεις του ΠΣ. 

Η τρίτη αναµόρφωση του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών (ΠΠΣ) πραγµατοποιήθηκε 

κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαµήνου του ακαδηµαϊκού έτους 2011-2012, µε σηµαντικότερη 

αλλαγή την κατάργηση των προαιρετικών µαθηµάτων, βάσει σχετικής εγκυκλίου του υπουργείου 

Παιδείας. Οι σπουδαστές στο εξής επιλέγουν ως προαιρετικά 3 από τα µαθήµατα της άλλης 

κατεύθυνσης από αυτήν που ακολουθούν. Η εφαρµογή του νέου προγράµµατος άρχισε στο τρέχον 

ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013.  

 

8. Τµήµα Λογοθεραπείας: 

Το Τµήµα Λογοθεραπείας ξεκίνησε τη λειτουργία του στα πλαίσια της Σχολής 

Επαγγελµάτων  Υγείας Πρόνοιας του ΤΕΙ Καλαµάτας το 2009 (ΦΕΚ 44/2009). Από την 

έναρξη λειτουργίας του Τµήµατος δεν έχει γίνει καµία αναµόρφωση του Προγράµµατος 

Σπουδών.  

 

2.2. Συνολικός αριθµός µαθηµάτων για την απόκτηση πτυχίου ανά ΠΣ, καθώς και 

των πιστωτικών µονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς Πιστωτικών 

Μονάδων (ECTS) 

 

1.Τµήµα Φυτικής παραγωγής: 

 Ο συνολικός αριθµός µαθηµάτων (σε αυτά δεν υπολογίζονται η Πτυχιακή Εργασία 

και η Πρακτική Άσκηση οι οποίες είναι υποχρεωτικές) για την απόκτηση πτυχίου στο ΠΠΣ 

του Τµήµατος είναι σαράντα (40) και αντιστοιχούν σε διακόσιες σαράντα (240) 

πιστωτικές µονάδες συνολικά µαζί µε την Πτυχιακή Εργασία και την Πρακτική 

Άσκηση. 

Στο πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνονται, τέσσερις (4) κατηγορίες µαθηµάτων. 

α. Μαθήµατα Γενικής Υποδοµής (ΜΓΥ): 10 µαθήµατα 

β. Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής (ΜΕΥ): 12 µαθήµατα  

γ. Μαθήµατα Ειδικότητας (ΜΕ):  13 µαθήµατα 

δ. Μαθήµατα ∆ιοίκησης, Οικονοµίας, Νοµοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών 

(∆ΟΝΑ): 5 µαθήµατα  

Ο αριθµός των µαθηµάτων ανά εξάµηνο κυµαίνεται µεταξύ 5 και 6.   
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Οι Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ), ανά εξάµηνο, καθώς και η αναλογία προκύπτει, κατά 

κανόνα ως εξής: ΠΜ= 0,6 Χ ΦΕ, όπου ΦΕ είναι ο Φόρτος Εργασίας του φοιτητή, (50 ΦΕ  

ανά εβδοµάδα για κάθε εξάµηνο). 

Επιπλέον, στο τελευταίο (8ο) εξάµηνο φοίτησης, κατανέµονται 30 ΠΜ από τις οποίες: 

Για την πτυχιακή εργασία αναλογούν: 10 ΠΜ 

Για την πρακτική άσκηση αναλογούν: 20 ΠΜ 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων για τη λήψη Πτυχίου: 240. 

 

2. Τµήµα Βιολογικών Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας: 

Βασικό χαρακτηριστικό του νέου προγράµµατος σε σχέση µε τα ποσοτικά στοιχεία που 

περιλαµβάνει είναι η επακριβής τήρηση της µε Αρ. 46350/Ε5/2006 Υπουργικής 

Απόφασης (ΦΕΚ 625/Β/18.05.2006) που αφορά τον Καθορισµό Γενικών Ενιαίων 

Κανόνων για την κατάρτιση των Προγραµµάτων Σπουδών των Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι. 

Ο συνολικός αριθµός µαθηµάτων είναι τριάντα εννέα (39) και αντιστοιχούν σε 

διακόσιες δέκα (210) διδακτικές µονάδες ενώ για την ολοκλήρωση του Προπτυχιακού 

Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος απαιτείται η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας (20 

πιστωτικές µονάδες) και η πραγµατοποίηση εξάµηνης Πρακτικής Άσκησης (10 

πιστωτικές µονάδες). 

Συνολικά το πτυχίο του Τµήµατος αντιστοιχεί σε συνολικά διακόσιες σαράντα (240) 

διδακτικές µονάδες 

Τα µαθήµατα διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες και συγκεκριµένα: 

• Μαθήµατα Γενικής Υποδοµής (ΜΓΥ), δώδεκα (12) και ποσοστό 30,77% (σε 

αυτά συµπεριλαµβάνονται και τα µαθήµατα ∆ΟΝΑ) 

• Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής (ΜΕΥ), δεκαεπτά (17) και ποσοστό 43,59% 

• Σε Μαθήµατα Ειδικότητας (ΜΕ), δέκα (10), και ποσοστό 25,64% 

του συνόλου των 39 µαθηµάτων. 

Επίσης υπάρχουν τρεις τύποι µαθηµάτων: 

• Τα Υποχρεωτικά µαθήµατα, τα οποία ο σπουδαστής/η σπουδάστρια του 

Τµήµατος θα πρέπει να τα παρακολουθήσει και να τα ολοκληρώσει επιτυχώς. 

• Τα µαθήµατα Επιλογής Υποχρεωτικά, τα οποία είναι οργανωµένα σε τρεις 

οµάδες µαθηµάτων. Από κάθε µία από τις οµάδες αυτές ο σπουδαστής/η σπουδάστρια του 

Τµήµατος θα πρέπει να επιλέξει και να ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα µάθηµα 

(από κάθε οµάδα). 
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• Τα Προαιρετικά µαθήµατα, από τα οποία ο σπουδαστής/η σπουδάστρια του 

Τµήµατος µπορεί, εάν το επιθυµεί, να επιλέξει ένα σε κάθε εξάµηνο (από το 1ο έως και το 

7ο εξάµηνο). ∆εν υπάρχει κάποιος ελάχιστος αριθµός προαιρετικών µαθηµάτων που 

απαιτείται να έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί µε επιτυχία κάποιος 

σπουδαστής/σπουδάστρια προκειµένου να δικαιούται να λάβει Πτυχίο
1
. 

 

3. Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων 

Ο συνολικός αριθµός µαθηµάτων (δεν υπολογίζονται η Πτυχιακή Εργασία και η 

Πρακτική άσκηση οι οποίες είναι υποχρεωτικές) για την απόκτηση πτυχίου του Τµήµατος 

είναι σαράντα (40) που αντιστοιχούν σε διακόσιες δέκα (210) διδακτικές µονάδες (∆Μ). 

Συνολικά οι διδακτικές µονάδες είναι διακόσιες σαράντα (240) στις οποίες 

περιλαµβάνεται η Πτυχιακή Εργασία (20) ∆Π και η Πρακτική άσκηση (10) ∆Μ. 

Τα διδασκόµενα µαθήµατα στο Τµήµα είναι σαράντα έξι (46) και διακρίνονται σε 

τέσσερις (4) κατηγορίες σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΙΤΕ  

α. Μαθήµατα Γενικής Υποδοµής (ΜΓΥ), δώδεκα (12) ή το 26,1% του συνόλου των 

µαθηµάτων. 

β. Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής (ΜΕΥ), δώδεκα (12) ή το 26,1% του συνόλου των 

µαθηµάτων. 

γ. Μαθήµατα Ειδικότητας (ΜΕ), δέκα (10) ή το 21,7% του συνόλου των µαθηµάτων. 

δ. Μαθήµατα ∆ιοίκησης, Οικονοµίας, Νοµοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών 

(∆ΟΝΑ), τέσσερα (4) ή 8,70% του συνόλου των µαθηµάτων. 

ε. Μαθήµατα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά (ΜΕ(ΕΥ)), οκτώ (8) ή το 17,4% του 

συνόλου. 

Τα µαθήµατα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά (Υ) και Επιλογής (Ε). Ο αριθµός των 

µαθηµάτων ανά εξάµηνο κυµαίνεται µεταξύ  από 5 έως 6.  Οι σπουδαστές οι οποίοι 

φοιτούν στο 6
ο
 εξάµηνο έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν δύο (2) µαθήµατα 

επιλογής.  

Οι ∆ιδακτικές Μονάδες (∆Μ), ανά εξάµηνο, καθώς και η αναλογία προκύπτει, κατά 

κανόνα ως εξής: ∆Μ= 0,6 Χ ΦΕ, όπου ΦΕ =  Φόρτος Εργασίας (ΦΕ) του φοιτητή ανά 

εβδοµάδα, (50 ώρες ανά εβδοµάδα για κάθε εξάµηνο)
 2

. 

                                                 
1
 Για την περιγραφή του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών ανά εξάµηνο του Τµήµατος Βιολογικών 

Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας. βλ. «Συνοπτική Απογραφική Έκθεση Ακαδηµαϊκού Έτους 

2010-2011», ΑΤΕΙ Καλαµάτας, Μονάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας, Καλαµάτα, 2011, σ. 9-13 
2
 Για την περιγραφή του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών ανά εξάµηνο του Τµήµατος Τεχνολογίας 

Τροφίµων βλ. «Συνοπτική Απογραφική Έκθεση Ακαδηµαϊκού Έτους 2010-2011», ΑΤΕΙ Καλαµάτας, Μονάδα 

∆ιασφάλισης Ποιότητας, Καλαµάτα, 2011, σ. 14-17 
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Επιπλέον, στο τελευταίο (8ο) εξάµηνο φοίτησης, κατανέµονται 30 ∆Μ από τις οποίες: 

Για την πτυχιακή εργασία αναλογούν: 20 ∆Μ 

Για την πρακτική άσκηση αναλογούν: 10 ∆Μ 

Σύνολο ∆ιδακτικών Μονάδων για τη λήψη Πτυχίου: 240. 

 

4. Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης: 

Για την απόκτηση του πτυχίου, οι φοιτητές του Τµήµατος ΤΑ πρέπει να επιτύχουν στις 

εξετάσεις 42 µαθηµάτων. Οι διδακτικές µονάδες που αντιστοιχούν στο σύνολο των 42 

µαθηµάτων ισούνται µε 210. Επιπλέον, η Πτυχιακή Εργασία αντιστοιχεί σε 20 διδακτικές 

µονάδες και η Πρακτική Άσκηση σε  10 διδακτικές µονάδες. 

 

5. Τµήµα ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας: 

α. Γενικής Υποδοµής (ΓΥ) υποχρεωτικά 13,  

β. Ειδικής Υποδοµής (ΕΥ) 11 υποχρεωτικά και 12 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ήτοι 4 

ανά φοιτητή), και  

γ. Ειδικότητας (Ε) υποχρεωτικά 12  

[σύνολο υποχρεωτικών (ΓΥ-ΕΥ-Ε) 36 και κατ’ επιλογή (ΕΥ) 4]. 

 

         Στον Τοµέα ∆ιοικητικών Μαθηµάτων εντάσσονται είκοσι τρία (23) µαθήµατα, ενώ 

στον Τοµέα Οικονοµικών Μαθηµάτων εντάσσονται είκοσι δύο (22) µαθήµατα. 

         Το νέο Πρόγραµµα Σπουδών περιέχει 48 µαθήµατα από τα οποία 36 είναι 

υποχρεωτικά και 12 κατ’ επιλογήν. Από αυτά τα 12 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 

µαθήµατα, ο φοιτητής επιλέγει τέσσερα (4) µαθήµατα (µαθήµατα Ειδικής Υποδοµής) της 

προτίµησής του. 

         Συνολικά ο φοιτητής διδάσκεται 40 µαθήµατα, διενεργεί την Πρακτική Άσκηση, 

εκπονεί την Πτυχιακή Εργασία και µετά από επιτυχή εξέταση σε αυτά καθίσταται 

πτυχιούχος του Τµήµατος. 

         Οι αναλογίες µεταξύ των ανωτέρω κατηγοριών µαθηµάτων είναι κατ’ αντιστοιχία η 

ακόλουθη: 

• Μαθήµατα Γενικής Υποδοµής (Μ.Γ.Υ) και 

     Μαθήµατα ∆ΟΝΑ-Επιχειρηµατικότητας: 33,3%   >30% 

• Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής (Μ.Ε.Υ) και 

     Μαθήµατα Ειδικότητας (Μ.Ε): 66,7%   <70%. 

 



Συνοπτική Απογραφική  Έκθεση έτους 2011-2012                                                                    Καλαµάτα 2013 

 

12 

 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ (∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ) ΜΟΝΑ∆ΩΝ/ΕΞΑΜΗΝΟ: 30 

Μία (1) Πιστωτική Μονάδα 26-30 ώρες Φόρτου Εργασίας (2 εξάµηνα*13-15 εβδοµάδες) 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 900/ΕΞΑΜΗΝΟ 

(ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 750/ΕΞΑΜΗΝΟ) 

Μία (1) ώρα Θεωρίας = 3 ώρες Φόρτου Εργασίας εβδοµαδιαία ή 45 ανά εξάµηνο ή 90 

ανά έτος 

Μία (1) ώρα Εργαστηρίου ή Άσκησης Πράξης = 1 ώρα Φόρτου Εργασίας εβδοµαδιαία ή 

15 ανά εξάµηνο ή 30 ανά έτος. 

 

6. Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής:  

Ο συνολικός αριθµός µαθηµάτων για την απόκτηση πτυχίου στο ΠΠΣ του Τµήµατος 

ΧΡΗΜΕ είναι σαράντα (40) τα οποία αντιστοιχούν σε διακόσιες σαράντα (240) 

διδακτικές µονάδες. 

 

7. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

Ο συνολικός αριθµός µαθηµάτων (σε αυτά δεν υπολογίζεται η Πτυχιακή Εργασία και η 

Πρακτική Άσκηση οι οποίες είναι υποχρεωτικές, καθώς και τα προαιρετικά µαθήµατα) για την 

απόκτηση πτυχίου στο ΠΠΣ του Τµήµατος είναι σαράντα (40) και σε αυτά αντιστοιχούν 

διακόσιες σαράντα (240) πιστωτικές µονάδες συνολικά µαζί µε την Πτυχιακή Εργασία και την 

Πρακτική Άσκηση. 

Στο πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνονται, τέσσερις (4) κατηγορίες µαθηµάτων και µία 

επιπλέον (προαιρετικά µαθήµατα). 

α. Μαθήµατα Γενικής Υποδοµής (ΜΓΥ): ποσοστό 25% του συνόλου των υποχρεωτικών 

µαθηµάτων (απαιτούνται 10 υποχρεωτικά µαθήµατα µε σύνολο 49 Πιστωτικών Μονάδων). 

β. Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής (ΜΕΥ): ποσοστό 35% του συνόλου των υποχρεωτικών 

µαθηµάτων (απαιτούνται 14 υποχρεωτικά µαθήµατα µε σύνολο 71 Πιστωτικών Μονάδων). 

γ. Μαθήµατα Ειδικότητας (ΜΕ): ποσοστό 30% του συνόλου των υποχρεωτικών 

µαθηµάτων (απαιτούνται σε κάθε κατεύθυνση 12 υποχρεωτικά µαθήµατα µε σύνολο 74 

Πιστωτικών Μονάδων). 

δ. Μαθήµατα ∆ιοίκησης, Οικονοµίας, Νοµοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών 

(∆ΟΝΑ): ποσοστό 10% του συνόλου των υποχρεωτικών µαθηµάτων (απαιτούνται 4 

υποχρεωτικά µαθήµατα µε σύνολο 16 Πιστωτικών Μονάδων). 

ε. Προαιρετικά Μαθήµατα (Π): Οι σπουδαστές πρέπει να επιλέξουν τρία (3) από τα 

υποχρεωτικά µαθήµατα της άλλης κατεύθυνσης, από αυτήν που ακολουθούν. Τα 
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Προαιρετικά Μαθήµατα δε λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό του βαθµού πτυχίου του 

σπουδαστή. 

Τα µαθήµατα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά (Υ) και Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ). Σε ότι 

αφορά στα προαιρετικά µαθήµατα (επίσης Υ ή ΕΥ) οι σπουδαστές πρέπει να επιλέξουν 

τουλάχιστον τρία (3) από το σύνολο των µαθηµάτων της άλλης κατεύθυνσης από αυτήν που 

παρακολουθούν. Η επιλογή αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί από το 5
ο
 εξάµηνο και µετά και 

αφορά µόνο το θεωρητικό σκέλος των προαιρετικών µαθηµάτων. Για τη λήψη του πτυχίου 

απαιτούνται τρία (3) τουλάχιστον προαιρετικά µαθήµατα, των οποίων ο βαθµός δεν 

προσµετράται στον τελικό  βαθµό του πτυχίου
3
. 

Ο αριθµός των µαθηµάτων ανά εξάµηνο κυµαίνεται µεταξύ 7 και 8.   

Οι Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ), ανά εξάµηνο, καθώς και η αναλογία προκύπτει, κατά κανόνα 

ως εξής: ΠΜ= 0,6 Χ ΦΕ, όπου ΦΕ είναι ο Φόρτος Εργασίας του φοιτητή, (50 ώρες ανά 

εβδοµάδα για κάθε εξάµηνο). 

Στο τελευταίο (8ο) εξάµηνο φοίτησης, κατανέµονται 30 ΠΜ από τις οποίες: 

1. Για την πτυχιακή εργασία αναλογούν: 20 ΠΜ 

2. Για την πρακτική άσκηση αναλογούν: 10 ΠΜ 

3. Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων για τη λήψη Πτυχίου: 240. 

 

8. Τµήµα Λογοθεραπείας: 

Το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος εφαρµόζει την µε Αρ. 46350/Ε5/2006 Υπουργική 

Απόφαση (ΦΕΚ 625/Β/18.05.2006) που αφορά τον Καθορισµό Γενικών Ενιαίων 

Κανόνων για την κατάρτιση των Προγραµµάτων Σπουδών των Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι. 

Τα µαθήµατα διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: 

• Σε Μαθήµατα Γενικής Υποδοµής (ΜΓΥ), 7 (επτά) ποσοστό 17,94% του συνόλου 

των 39 µαθηµάτων. 

• Σε Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής (ΜΕΥ), 14 (δέκα τέσσερα) ποσοστό 35,89% του 

συνόλου των 39 µαθηµάτων. 

• Σε Μαθήµατα Ειδικότητας (ΜΕ), 13 (δέκα τρία) ποσοστό 33,33% του συνόλου 

των 39 µαθηµάτων. 

• Σε Μαθήµατα ∆ιοίκησης, Οικονοµίας, Νοµοθεσίας, Ανθρωπιστικών (∆ΟΝΑ) 5 

(πέντε) ποσοστό 12,82% του συνόλου των 39 µαθηµάτων. 

Επίσης υπάρχουν τρεις τύποι µαθηµάτων: 

                                                 
3
 Για την περιγραφή του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών ανά εξάµηνο του Τµήµατος Πληροφορικής 

και Τηλεπικοινωνιών βλ. «Συνοπτική Απογραφική Έκθεση Ακαδηµαϊκού Έτους 2010-2011», ΑΤΕΙ 

Καλαµάτας, Μονάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας, Καλαµάτα, 2011, σ. 21-26 
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• Τα Υποχρεωτικά µαθήµατα, τα οποία ο σπουδαστής/η σπουδάστρια του Τµήµατος 

θα πρέπει να τα παρακολουθήσει και να τα ολοκληρώσει επιτυχώς. 

• Τα µαθήµατα Επιλογής Υποχρεωτικά. Τα µαθήµατα αυτά είναι τέσσερα (4) και ο 

σπουδαστής/η σπουδάστρια του Τµήµατος θα πρέπει να επιλέξει ολοκληρώσει επιτυχώς 

τουλάχιστον ένα (1) µάθηµα. 

• Τα Προαιρετικά µαθήµατα, από τα οποία ο σπουδαστής/η σπουδάστρια του 

Τµήµατος µπορεί, εάν το επιθυµεί, να επιλέξει ένα σε κάθε εξάµηνο (από το 1ο έως και το 

7ο εξάµηνο). ∆εν υπάρχει κάποιος ελάχιστος αριθµός προαιρετικών µαθηµάτων που 

απαιτείται να έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί µε επιτυχία κάποιος 

σπουδαστής/σπουδάστρια προκειµένου να δικαιούται να λάβει Πτυχίο
4
. 

Ο συνολικός αριθµός µαθηµάτων (σε αυτά δεν υπολογίζεται η Πτυχιακή Εργασία η 

οποία είναι υποχρεωτική) για την απόκτηση πτυχίου στο Προπτυχιακό Πρόγραµµα 

Σπουδών του Τµήµατος είναι τριάντα εννέα (39) και αντιστοιχούν σε διακόσιες σαράντα 

(240) διδακτικές µονάδες συνολικά µαζί µε την Πτυχιακή Εργασία (20 πιστωτικές 

µονάδες) και την Πρακτική Άσκηση (10 πιστωτικές µονάδες). 

 

2.3. Αριθµός και σχέση Υποχρεωτικών Μαθηµάτων και Μαθηµάτων Επιλογής 

(Υποχρεωτικά, Επιλεγόµενα και Ελεύθερες Επιλογές) 

 

1. Για το Τµήµα Φυτικής Παραγωγής στο ΠΠΣ συµπεριλαµβάνονται σαράντα (40) 

υποχρεωτικά µαθήµατα εκ των οποίων τα επτά (7) είναι µαθήµατα επιλογής. 

 

2. Για το Τµήµα Βιολογικών Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας, στο 

Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος υπάρχουν µαθήµατα: 

• Υποχρεωτικά µαθήµατα:  τριάντα έξι (36), τα οποία ο σπουδαστής/η σπουδάστρια 

του Τµήµατος θα πρέπει να τα παρακολουθήσει και να τα ολοκληρώσει επιτυχώς. 

• Επιλογής Υποχρεωτικά:  τρία (3), τα οποία είναι οργανωµένα σε τρεις οµάδες 

µαθηµάτων των τεσσάρων (4). Από κάθε µία από τις οµάδες αυτές ο σπουδαστής/η 

σπουδάστρια του Τµήµατος θα πρέπει να επιλέξει και να ολοκληρώσει επιτυχώς 

τουλάχιστον ένα µάθηµα (από κάθε οµάδα). 

• Προαιρετικά µαθήµατα: πέντε (5), από τα οποία ο σπουδαστής/η σπουδάστρια του 

Τµήµατος µπορεί, εάν το επιθυµεί, να επιλέξει ένα σε κάθε εξάµηνο (από το 1ο έως και το 

                                                 
4
 Για την περιγραφή του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος Λογοθεραπείας. βλ. 

«Συνοπτική Απογραφική Έκθεση Ακαδηµαϊκού Έτους 2010-2011», ΑΤΕΙ Καλαµάτας, Μονάδα ∆ιασφάλισης 

Ποιότητας, Καλαµάτα, 2011, σ. 27-31 
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7ο εξάµηνο). ∆εν υπάρχει κάποιος ελάχιστος αριθµός προαιρετικών µαθηµάτων που 

απαιτείται να έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί µε επιτυχία κάποιος 

σπουδαστής/σπουδάστρια προκειµένου να δικαιούται να λάβει Πτυχίο. 

 

Από τα µαθήµατα Επιλογής τη ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 διδάχτηκαν από: 

την Ιη Οµάδα (∆ΟΝΑ): 

� Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων 

� Γεωργικοί Συνεταιρισµοί/Γεωργική Κοινωνιολογία 

την ΙΙη Οµάδα (ΜΕΥ): 

� Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 

� Γεωργική Οικολογία 

� Αγγλική Ορολογία 

και την ΙΙΙη Οµάδα (ΜΕY): 

� Λαχανοκοµία Υπαίθρου 

� Γεωργική Βιοτεχνολογία 

� Καλλιέργεια Εδώδιµων Μανιταριών 

� Τεχνολογία Παραγωγής Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού – Σποροπαραγωγή 

 

Η σχέση µαθηµάτων Υποχρεωτικών / Επιλογής είναι 36 : 3 µε βάση την υποχρεωτικότητα 

της παρακολούθησής τους και 36 : 12 µε βάση τον θεωρητικό αριθµό και 36 : 9 µε βάση 

την εφαρµογή του Προγράµµατος Σπουδών το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12. 

 

Τα Προαιρετικά µαθήµατα που θεωρητικά προσφέρονται από το Τµήµα είναι πέντε (5) 

όµως οι σπουδαστές µπορούν να επιλέξουν, ως προαιρετικό, και οποιοδήποτε άλλο 

µάθηµα προσφέρεται από τα υπόλοιπα Τµήµατα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, 

δηλαδή το Τµήµα Φυτικής Παραγωγής και το Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων. 

 

∆εν προσφέρθηκαν προαιρετικά µαθήµατα κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12. 

 

3. Για το Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων το ΠΠΣ περιλαµβάνει τριάντα οκτώ (38) 

υποχρεωτικά µαθήµατα, δύο (2) µαθήµατα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά. Όλα τα µαθήµατα 

επιλογής προσφέρονται από το Τµήµα.  

 

4.  Για το Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους φοιτητές προσφέρονται 28 (51,7%) 

Υποχρεωτικά µαθήµατα, 12 (20,6%). Μαθήµατα Ειδικότητας και 2 (3,4%) Προαιρετικά 

µαθήµατα. Συνολικά 42 Μαθήµατα. 

Ο φοιτητής του Τµήµατος για να αποφοιτήσει από το τµήµα  πρέπει να 

επιτύχει σε: 
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� Υποχρεωτικά µαθήµατα: 28 (ποσοστό επί του συνόλου µαθηµάτων 51,7%) 

� Μαθήµατα Ειδικότητας: 12 ( να σηµειωθεί ότι από το σύνολο των 12 µαθηµάτων, 

τα δύο προσφέρονται σε δύο ζευγάρια και ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει ένα από τα 

δύο µαθήµατα). (ποσοστό επί του συνόλου µαθηµάτων 20,6%) 

� Προαιρετικά µαθήµατα: 2 (ποσοστό επί του συνόλου µαθηµάτων 3,4%) 

� Τα µαθήµατα της µιας κατεύθυνσης είναι προαιρετικά για την άλλη: 9 µαθήµατα 

� Επιπλέον µαθήµατα που προσφέρει το τµήµα: 2  

� Μαθήµατα από άλλα τµήµατα: 5 

Κατά συνέπεια το τµήµα προσφέρει στον φοιτητή 11 µαθήµατα και 5 από άλλα τµήµατα. 

 

5. Για το Τµήµα ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας το νέο Πρόγραµµα 

Σπουδών  περιέχει 48 µαθήµατα από τα οποία 36 είναι υποχρεωτικά και 12 κατ’ 

επιλογήν. Από αυτά τα 12 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα, ο φοιτητής επιλέγει 

τέσσερα (4) µαθήµατα (µαθήµατα Ειδικής Υποδοµής) της προτίµησής του. 

Το τµήµα προσφέρει δύο µαθήµατα στο Τµήµα Τ.Α.(∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας και 

Οργάνωση Συστηµάτων Φροντίδας Υγείας) και 4 µαθήµατα στο ΧΡΗΜΕ( Κοινωνική 

Ασφάλιση, Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση Μ.Υ.Π., ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και Γενικό 

∆ηµόσιο/∆ιοικητικό ∆ίκαιο). 

 

6. Για το Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής στο ΠΠΣ 

συµπεριλαµβάνονται τριάντα οκτώ (38) υποχρεωτικά µαθήµατα, και δύο (2) οµάδες 

αποτελούµενες από δύο (2) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα, εκ των οποίων ο 

σπουδαστής πρέπει να επιλέξει ένα (1) από κάθε οµάδα. Το δεύτερο µάθηµα της κάθε 

οµάδας µπορεί να επιλεγεί ως κατ’ επιλογήν προαιρετικό (Επιλεγόµενο).  Ως ελεύθερη 

επιλογή προσφέρεται ένα (1) µάθηµα. 

Επιπρόσθετα προσφέρονται άλλα επτά (7) µαθήµατα από το Τµήµα Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και το Τµήµα ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας  

      Από τα δώδεκα (12) συνολικά µαθήµατα επιλογής τα οκτώ (8) προσφέρονται από 

άλλα τµήµατα, ειδικότερα δε, τρία (3) προσφέρονται από το Τµήµα Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και τέσσερα (4) από το Τµήµα ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. 
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7. Για το Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο ΠΠΣ περιλαµβάνονται 

είκοσι εννέα (29) υποχρεωτικά µαθήµατα και ένδεκα (11) µαθήµατα επιλογής. Όλα τα 

µαθήµατα προσφέρονται από το Τµήµα. 

 

8. Τµήµα Λογοθεραπείας: 

Στο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος υπάρχουν τρεις τύποι µαθηµάτων: 

• Τα Υποχρεωτικά µαθήµατα, τα οποία ο σπουδαστής/η σπουδάστρια του Τµήµατος 

θα πρέπει να τα παρακολουθήσει και να τα ολοκληρώσει επιτυχώς. 

• Τα µαθήµατα Επιλογής Υποχρεωτικά, τα οποία είναι οργανωµένα σε µία οµάδα 

µαθηµάτων. Από αυτή την οµάδα ο σπουδαστής/η σπουδάστρια του Τµήµατος θα πρέπει 

να επιλέξει και να ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα µάθηµα. 

• Τα Προαιρετικά µαθήµατα, από τα οποία ο σπουδαστής/η σπουδάστρια του 

Τµήµατος µπορεί, εάν το επιθυµεί, να επιλέξει ένα σε κάθε εξάµηνο (από το 1ο έως και το 

7ο εξάµηνο). ∆εν υπάρχει κάποιος ελάχιστος αριθµός προαιρετικών µαθηµάτων που 

απαιτείται να έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί µε επιτυχία κάποιος 

σπουδαστής/σπουδάστρια προκειµένου να δικαιούται να λάβει Πτυχίο. 

Όλα τα προαιρετικά µαθήµατα προσφέρονται από το Τµήµα. Τα Επιλογής Υποχρεωτικά 

µαθήµατα προσφέρονται αποκλειστικά από το Τµήµα. 

 

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ) 

3.1. Συνολικός αριθµός µελών ΕΠ (και ανά βαθµίδα). Αριθµός εκτάκτων καθηγητών 

στο Τµήµα. 

1. Τµήµα Φυτικής Παραγωγής  

 

Στο Τµήµα κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 υπηρετούν οκτώ (8) µέλη ΕΠ στις εξής 

βαθµίδες: 

Καθηγητές 3 

Αναπληρωτές Καθηγητές 1 

Επίκουροι Καθηγητές 3 

Καθηγητές Εφαρµογών 1 

Σύνολο µελών ΕΠ 8 

 

Στο τµήµα επίσης διδάσκουν 4 µέλη ΕΠ του Τµήµατος ΒΙΟΘΕΚΑ.  
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Πέραν του µόνιµου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τµήµα διδάσκουν και οι παρακάτω 

επιστηµονικοί/εργαστηριακοί συνεργάτες: 

Συνεργάτες Α’ Εξαµήνου (Χειµερινό) 2011-2012 9 

Συνεργάτες Β’ Εξαµήνου (Εαρινού) 2011-2012 7 

Σύνολο συνεργατών 16 

 

- Σχέση διδασκόντων/διδασκοµένων 

Για το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012, η σχέση διδασκόντων/διδασκοµένων είναι: 

• όσον αφορά τα µόνιµα µέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού: 

8/883 = 0,009 (όπου 883 ο αριθµός των ενεργών 

σπουδαστών). 

• όσον αφορά τους συνεργάτες:  

1. Για το Α’ εξάµηνο: 9/883= 0,010 

2. Για το Β’ εξάµηνο: 7/883 = 0,008    

 

2. Τµήµα Βιολογικών Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας 

Στο Τµήµα κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 υπηρετούσαν εννέα (9) µέλη ΕΠ 

στις εξής βαθµίδες: 

Καθηγητές 2 

Αναπληρωτές Καθηγητές 2 

Επίκουροι Καθηγητές 2 

Καθηγητές Εφαρµογών 3 

Σύνολο µελών ΕΠ 9 

 

Πέραν του µόνιµου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τµήµα δίδαξαν και οι παρακάτω 

Επιστηµονικοί/Εργαστηριακοί συνεργάτες: 

Συνεργάτες Χειµερινού Εξαµήνου 2011-12 15 

Συνεργάτες Εαρινού Εξαµήνου 2011-12 12 

Σύνολο Συνεργατών 27 

 

-Σχέση διδασκόντων/διδασκοµένων 

Για το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12, η σχέση διδασκόντων/διδασκοµένων ήταν: 

 όσον αφορά τα µόνιµα µέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού: 
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9/436 = 0,0206 (όπου 436 ο αριθµός των ενεργών σπουδαστών το ακαδηµαϊκό έτος 

αναφοράς). ∆ηλαδή αντιστοιχεί ένα µέλος Ε.Π. ανά 48,4 ενεργούς σπουδαστές. 

 όσον αφορά τους συνεργάτες: 

για το Χειµερινό εξάµηνο: 15/436 = 0,0683.  ∆ηλαδή αντιστοιχεί ένας συνεργάτης ανά 

29,1 ενεργούς σπουδαστές, 

για το Εαρινό εξάµηνο: 12/436 = 0,0275  ∆ηλαδή αντιστοιχεί ένας συνεργάτης ανά 36,3 

ενεργούς σπουδαστές. 

 

3. Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων  

Στο Τµήµα κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 υπηρετούν έξι (6) µέλη ΕΠ στις 

εξής βαθµίδες: 

 

Καθηγητές 0 

Αναπληρωτές Καθηγητές 2 

Επίκουροι Καθηγητές 2 

Καθηγητές Εφαρµογών 2 

Σύνολο µελών ΕΠ 6 

        

  Στη διδασκαλία των µαθηµάτων συµµετέχουν πέραν του µόνιµου Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού στο Τµήµα διδάσκουν και οι παρακάτω επιστηµονικοί/εργαστηριακοί 

συνεργάτες: 

 

Συνεργάτες Α’ Εξαµήνου (Χειµερινό) 2011-2012 23 

Συνεργάτες Β’ Εξαµήνου (Εαρινού) 2011-2012 21 

Σύνολο συνεργατών 44 

 

Σχέση διδασκόντων/διδασκοµένων 

Για το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012, η σχέση διδασκόντων/διδασκοµένων είναι: 

 όσον αφορά στα µόνιµα µέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού: 

6/673 = 0,0089 (όπου 673 ο αριθµός των ενεργών σπουδαστών). 

 όσον αφορά στους συνεργάτες (η πλειονότητα των συνεργατών έχει µειωµένο 

ωράριο διδασκαλίας) :  

3. Για το Α’ εξάµηνο: 23/673 = 0,034 
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4. Για το Β’ εξάµηνο: 21/673 = 0,031 

4. Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

 2011-2012 

Καθηγητές 1  

Αναπληρωτές 

Καθηγητές 

2 

Επίκουροι 

Καθηγητές 

7 

Καθηγητές 

Εφαρµογών 

3 

Σύνολο 13 

ΕΤΠ 2 

Επιστηµονικοί και 

Εργαστηριακοί 

Συνεργάτες 

13 

∆ιοικητικό 

προσωπικό 

1 

 

-Σχέση διδασκόντων/διδασκοµένων 

Το τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει 13 µέλη ΕΠ και 13 Εργαστηριακούς και 

Επιστηµονικούς Συνεργάτες. Ο αριθµός των ενεργών φοιτητών σε όλα τα έτη είναι 796. 

Κατά συνέπεια αντιστοιχεί ένας διδάσκοντας ανά 30,62 φοιτητές. 

 

5. Τµήµα ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας 

Στο Τµήµα κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 υπηρετούν δώδεκα (12) µέλη ΕΠ 

στις εξής βαθµίδες: 

Καθηγητές 4 

Αναπληρωτές Καθηγητές 1 

Επίκουροι Καθηγητές 4 

Καθηγητές Εφαρµογών 3 

Σύνολο µελών ΕΠ 12 

 

Πέραν του µόνιµου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τµήµα διδάσκουν και οι παρακάτω 

επιστηµονικοί/εργαστηριακοί συνεργάτες: 

Συνεργάτες Α’ Εξαµήνου (Χειµερινό) 2011-2012 4 

Συνεργάτες Β’ Εξαµήνου (Εαρινού) 2011-2012 5 

Σύνολο συνεργατών* 5 

*Πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα (απασχολήθηκαν 5 συνεργάτες το ακαδηµαϊκό έτος) 
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Σχέση διδασκόντων/διδασκοµένων 

Για το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012, η σχέση διδασκόντων/διδασκοµένων είναι: 

 όσον αφορά τα µόνιµα µέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού: 12/1060= 0,0113 (όπου  

1060 ο αριθµός των ενεργών σπουδαστών) 

 όσον αφορά τους συνεργάτες:  

5. Για το Α’ εξάµηνο: 4/1060 = 0,0037 

6. Για το Β’ εξάµηνο: 5/1060 = 0,0047    

 

6. Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής 

Στο Τµήµα υπηρετούν επτά (07) µέλη ΕΠ στις εξής βαθµίδες: 

Καθηγητές 1 (ένας) 

Αναπληρωτές Καθηγητές 1 (ένας) 

Επίκουροι Καθηγητές 2 (δύο) 

Καθηγητές Εφαρµογών 3 (τρεις) 

 

Παρατήρηση: Εκ των τριών καθηγητών εφαρµογών, ο ένας είναι κάτοχος διδακτορικού 

τίτλου σπουδών. 

Στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Τµήµατος υπηρετούν δεκαέξι (16) έκτακτοι καθηγητές. 

Σχέση διδασκόντων/διδασκοµένων 

Η σχέση διδασκόντων / διδασκοµένων ως προς το µόνιµο προσωπικό είναι 1/124, 

και η σχέση διδασκόντων διδασκοµένων ως προς το συνολικό προσωπικό είναι, 1/57. 

 

7. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

Μόνιµο ∆ιδακτικό Προσωπικό 

 

Βαθµίδα Αριθµός 

Επίκουροι Καθηγητές 2 

Καθηγητές Εφαρµογών 1 

ΣΥΝΟΛΟ: 3 

 

Πέραν του µόνιµου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τµήµα διδάσκουν και οι παρακάτω 

επιστηµονικοί/εργαστηριακοί συνεργάτες: 

Συνεργάτες Α’ Εξαµήνου (Χειµερινό) 2011-2012 25 

Συνεργάτες Β’ Εξαµήνου (Εαρινού) 2011-2012 20 

Σύνολο Συνεργατών 45 
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Μόνιµο ∆ιοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό 
 

Ειδικότητα Αριθµός 

Γραµµατειακή και ∆ιοικητική 
Υποστήριξη 

2 

Τεχνική Υποστήριξη / 
Συντήρηση κτιρίου 

1 

ΣΥΝΟΛΟ: 3 

 

 

 

Για το Τµήµα Τεχνολογίας Πληροφ. & Τηλεπικοινωνιών το Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012,  

η σχέση διδασκόντων / διδασκοµένων είναι: 

• όσον αφορά τα µόνιµα µέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού: 3/894 = 0,0036 

• όσον αφορά τους συνεργάτες:  

� Για το Χειµερινό εξάµηνο: 25/894 = 0,0279 

� Για το Εαρινό εξάµηνο: 20/894 = 0,0224 

 

Σχέση διοικητικού και τεχνικού προσωπικού / φοιτητών / διδακτικού προσωπικού:  

∆ιοικητικό και τεχνικό προσωπικό/αριθµό ενεργών φοιτητών = 7/894 = 0,00783 

∆ιοικητικό και τεχνικό προσωπικό/αριθµό µελών Ε.Π. = 7/3= 2,333 

∆ιοικητικό και τεχνικό προσωπικό/αριθµό συνεργατών = 7/30 = 0,233 

 

8. Τµήµα Λογοθεραπείας: 

Στο Τµήµα κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 δεν υπηρετούσε κανένα µέλος 

ΕΠ και σε καµία βαθµίδα. 

 

Καθηγητές - 

Αναπληρωτές Καθηγητές - 

Επίκουροι Καθηγητές - 

Καθηγητές Εφαρµογών - 

Σύνολο µελών ΕΠ - 

 

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες του Τµήµατος καλύπτονται µε 

Επιστηµονικούς/Εργαστηριακούς συνεργάτες: 
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Συνεργάτες Χειµερινού Εξαµήνου 2011-12 20 

Συνεργάτες Εαρινού Εξαµήνου 2011-12 20 

Σύνολο Συνεργατών 40 

 

 Σχέση διδασκόντων/διδασκοµένων 

 

Για το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12, η σχέση διδασκόντων/διδασκοµένων ήταν όσον αφορά 

στους συνεργάτες: 

-για το Χειµερινό εξάµηνο: 20/272 = 0,074. ∆ηλαδή αντιστοιχεί ένας συνεργάτης ανά 

13,6 ενεργούς σπουδαστές. 

-για το Εαρινό εξάµηνο: 20/272 = 0,074. ∆ηλαδή αντιστοιχεί ένας συνεργάτης ανά 13,6 

ενεργούς σπουδαστές. 

 

 

4. ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ) 

1. Τµήµα Φυτικής Παραγωγής  

 Αριθµός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία: 

α. µε εισαγωγικές εξετάσεις: 0 

β. από µετεγγραφές: 0 

γ. µε κατατακτήριες εξετάσεις: 0 

δ. άλλες κατηγορίες: 0 

 Συνολικός αριθµός εγγεγραµµένων φοιτητών σε όλα τα έτη: 3775 

 Αριθµός αποφοίτων στο έτος αναφοράς: 58 

 Μέσος βαθµός πτυχίου στο έτος αναφοράς: 6,21 

 

        Κατανοµή βαθµολογίας πτυχίου: 

Κατανοµή Βαθµών (%) 

Έτος Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

Μέσος όρος Βαθµολογίας  
(Σύνολο απόφοιτων) 

2011-2012 25 28 5 0 6,21 (58) 

 Ποσοστό φοιτητών επί των εισαγοµένων που ∆ΕΝ ολοκληρώνουν τις σπουδές 

τους σε 2*Ν χρόνια:  

Επί συνόλου 3775 σπουδαστών οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο Τµήµα από την έναρξη 

της λειτουργίας του το 1990 έως το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012, 2372 έχουν 
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εγκαταλείψει τις σπουδές τους και έχουν διαγραφεί (ποσοστό 62,83 %), 771 έχουν 

αποφοιτήσει (ποσοστό 20,42 %) και 883 είναι ενεργοί (ποσοστό 23,39 %).  

Από τους 771 αποφοίτους 586 έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε 2*Ν χρόνια 

ενώ οι υπόλοιποι 185 σε περισσότερα από 2*Ν χρόνια. Ενώ από τους 883 ενεργούς 

σπουδαστές αυτοί που έχουν ξεπεράσει τα 2*Ν χρόνια σπουδών είναι 426. Άρα 

συνολικά οι σπουδαστές που δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους σε 2*Ν χρόνια 

είναι: 2372+185+426= 2983 ήτοι ποσοστό 79 % επί του συνόλου των εισαγοµένων 

σπουδαστών.    

 

2. Τµήµα Βιολογικών Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας  

 Αριθµός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία: 

α. µε εισαγωγικές εξετάσεις:  0 

β. από µετεγγραφές:  0 

γ. µε κατατακτήριες εξετάσεις:  0 

δ. άλλες κατηγορίες:  0 

 

 Συνολικός αριθµός εγγεγραµµένων φοιτητών σε όλα τα έτη:  436 

 Αριθµός αποφοίτων στο έτος αναφοράς:  68 

 Μέσος βαθµός πτυχίου στο έτος αναφοράς:  6,38 

 Κατανοµή βαθµολογίας πτυχίου: 

 

Κατανοµή Βαθµών (%) 

Έτος 

Αποφοίτησης 
5.0-

5.9 

6.0-

6.9 

7.0-

8.4 

8.5-

10.0 

Μέσος όρος 

Βαθµολογίας  

(Σύνολο απόφοιτων) 

2011-12 12 50 5 1 6,38 (68 φοιτητές) 

 

 Ποσοστό φοιτητών επί των εισαγοµένων που ∆ΕΝ ολοκληρώνουν τις σπουδές 

τους σε 2*Ν χρόνια:  

Επί συνόλου 3.097 σπουδαστών οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο Τµήµα από την έναρξη της 

λειτουργίας του το 1992 έως το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12, 2.072 έχουν εγκαταλείψει τις 

σπουδές τους και έχουν διαγραφεί (ποσοστό 66,90 %), 589 έχουν αποφοιτήσει (ποσοστό 

19,02 %) και 436 είναι ενεργοί (ποσοστό 14,08 %). 
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Από τους 589 αποφοίτους 459 έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε 2*Ν χρόνια 

(ποσοστό 77,93 %) ενώ οι υπόλοιποι 130 (ποσοστό 22,07 %) σε περισσότερα από 2*Ν 

χρόνια. Ενώ από τους 436 ενεργούς σπουδαστές αυτοί που έχουν ξεπεράσει τα 2*Ν 

χρόνια σπουδών είναι 159 (ποσοστό 36,47 %). Άρα συνολικά οι σπουδαστές οι οποίοι δεν 

ολοκληρώνουν τις σπουδές τους σε 2*Ν χρόνια είναι: 2072+130+159=2361 ήτοι ποσοστό 

76,23 % επί του συνόλου των εισαγοµένων σπουδαστών, από την έναρξη λειτουργίας του 

Τµήµατος. 

 

3.  Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων (ΤΕΓΕΠ 2008-2009) 

 Αριθµός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία: 

α. µε εισαγωγικές εξετάσεις: 140 

β. από µετεγγραφές: - 

γ. µε κατατακτήριες εξετάσεις: 13 

δ. άλλες κατηγορίες: 6 

 

 Συνολικός αριθµός εγγεγραµµένων φοιτητών σε όλα τα έτη: 673 

 Αριθµός αποφοίτων στο έτος αναφοράς (2011-2012): 62 

 Μέσος βαθµός πτυχίου στο έτος αναφοράς: 6,06 

 Κατανοµή βαθµολογίας πτυχίου: 

 

Κατανοµή Βαθµών (%) 

Έτος Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

Μέσος όρος Βαθµολογίας  

(Σύνολο απόφοιτων) 

2011-2012 41,9 

(26) 

58,1 

(36) 
0,0 0,0 6,06 

 

 

 Ποσοστό φοιτητών επί των εισαγοµένων που ∆ΕΝ ολοκληρώνουν τις σπουδές 

τους σε 2*Ν χρόνια(16 εξάµηνα): 214 (175+28+9) 

Από την έναρξη λειτουργίας του τµήµατος το ακαδηµαϊκό έτος 2000-2001 έως και το 

ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 έχουν εγγραφεί δύο χιλιάδες διακόσιοι εβδοµήντα τέσσερεις 

(2274) σπουδαστές. Σηµειώνεται ότι από το ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 (εφαρµογή της 

Βάσης του ∆έκα (10) έως και το ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 εγράφησαν  εκατόν πενήντα 
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δύο  (152) σπουδαστές ή το 6,7 % του συνόλου των εγγεγραµµένων. Στο τρέχον έτος 

εγράφησαν  εκατόν σαράντα (140) σπουδαστές. 

Οι αποφοιτήσαντες κατά το χρονικό διάστηµα 2011-2012 ήταν εξήντα δύο (62). Οι 

σπουδαστές που έχουν διαγραφεί και έχουν εγκαταλείψει τις σπουδές τους είναι χίλιοι 

διακόσιοι είκοσι τέσσερεις (1224). Στους 1148 διαγραφέντες  έως και το 2010-2011 

προστέθηκαν την περίοδο 2011-2012 άλλοι 76 δηλαδή το 53,8 % του συνόλου (από την 

έναρξη λειτουργίας του τµήµατος). Οι λόγοι διαγραφής είναι η µη ανανέωση της 

εγγραφής τους σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών. 

Οι σπουδαστές που συνεχίζουν τις σπουδές τους είναι εξακόσιοι εβδοµήντα τρεις 

(673) ή το 29,6 % του συνόλου από την έναρξη λειτουργίας του τµήµατος. 

 

4. Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης   

-Αριθµός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία: 

α. µε εισαγωγικές εξετάσεις : 78 

β. από µετεγγραφές:  - 

γ. µε κατατακτήριες εξετάσεις : 3 

δ. άλλες κατηγορίες: 1   

-Συνολικός αριθµός εγγεγραµµένων φοιτητών σε όλα τα έτη: 796 

-Αριθµός αποφοίτων στο έτος αναφοράς  : 115 

-Μέσος βαθµός πτυχίου στο έτος αναφοράς : 6,00-6,99 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

< 6,00 47 40,8 

6,00 - 6,99 66 57,4 

7,00 - 8,49 2 1,8 

8.5+ 0 0 

Total 115 100,0 

 

 

-Ποσοστό φοιτητών επί των εισαγοµένων που ∆ΕΝ ολοκληρώνουν τις σπουδές τους 

σε 2*Ν χρόνια :   

Αναλυτικά: 

Ο αριθµός των εγγεγραµµένων φοιτητών από την έναρξη της λειτουργίας του 

τµήµατος είναι 3.900. Από αυτούς 1.591 έχουν εγκαταλείψει τις σπουδές τους και 
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έχουν διαγραφεί για διάφορους λόγους (ποσοστό 40,79%), 1.513 έχουν αποφοιτήσει 

(ποσοστό 38,79%) και 796 είναι ενεργοί (ποσοστό 20,41%). 

Από τους 1.513 αποφοίτους οι 1.358 έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε 2*Ν 

χρόνια, ενώ οι υπόλοιποι 155 σε περισσότερα από 2*Ν. Ενώ από τους 796 ενεργούς 

σπουδαστές αυτοί που έχουν ξεπεράσει τα 2*Ν χρόνια  είναι  204. 

 Άρα, συνολικά οι σπουδαστές που δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους σε 2*Ν 

χρόνια είναι: 1591+155+204=1950 δηλαδή ποσοστό 50% επί του συνόλου των 

εισαγοµένων σπουδαστών.  

 

5. Τµήµα ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας  

 Αριθµός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία:  

α. µε εισαγωγικές εξετάσεις: 177 

β. από µετεγγραφές: 0 

γ. µε κατατακτήριες εξετάσεις: 1 

δ. άλλες κατηγορίες: 9 

 

 Συνολικός αριθµός εγγεγραµµένων φοιτητών σε όλα τα έτη: 1060 

 Αριθµός αποφοίτων στο έτος αναφοράς: 122 

 Μέσος βαθµός πτυχίου στο έτος αναφοράς: 6,27 

 Κατανοµή βαθµολογίας πτυχίου: 

 
 Κατανοµή   βαθµών(%) Μέσος Όρος 

Βαθµολογίας 

      

΄Ετος αποφοίτησης 5.0—5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-

10.0 

 

2011-2012 41 68 13 - 6,27 
       

 

 Ποσοστό φοιτητών επί των εισαγοµένων που ∆ΕΝ ολοκληρώνουν τις σπουδές 

τους σε 2*Ν χρόνια:  επί συνόλου 4.620 σπουδαστών οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο 

Τµήµα από την έναρξη της λειτουργίας του το 1990 έως το ακαδηµαϊκό έτος 2011-

2012, 2.010 έχουν εγκαταλείψει τις σπουδές τους και έχουν διαγραφεί για διάφορους 

λόγους (ποσοστό 43,50 %), 1.507 έχουν αποφοιτήσει (ποσοστό 32,6 %) και 1060 είναι 

ενεργοί (ποσοστό 22,94 %).  
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Από τους 1.507 αποφοίτους 1.375 έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε 2*Ν 

χρόνια, ενώ οι υπόλοιποι 132 σε περισσότερα από 2*Ν χρόνια. Ενώ, από τους  1060 

ενεργούς σπουδαστές αυτοί που έχουν ξεπεράσει τα 2*Ν χρόνια σπουδών είναι 194. 

Άρα, συνολικά οι σπουδαστές που δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους σε 2*Ν χρόνια 

είναι: 2.010+132+194= 2336 ήτοι ποσοστό 50,56 % επί του συνόλου των 

εισαγοµένων σπουδαστών.     

 

6. Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής  

 Αριθµός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία: 96 

α. µε εισαγωγικές εξετάσεις: 86 

β. από µετεγγραφές: 5 

γ. µε κατατακτήριες εξετάσεις: 4 

δ. άλλες κατηγορίες: 1 

 

Πίνακας: Κατανοµή συνολικού Αριθµού Σπουδαστών ανά έτος σπουδών: 

 

Εξάµηνο Αριθµός Σπουδαστών 

Α + Β 109 

Γ+∆ 105 

Ε+Στ 143 

Ζ+Η 33 

Επί πτυχίω 354 

Σύνολο 744 

 

 Αριθµός αποφοίτων στο έτος αναφοράς: 99 

 Μέσος βαθµός πτυχίου στο έτος αναφοράς: 6.39 

 

Πίνακας: Αναλυτική Κατανοµή Βαθµολογίας Πτυχιούχων  

Κατανοµή Βαθµών (%) 

Έτος 

Αποφοίτησης 
5.0-

5.9 

6.0-

6.9 

7.0-

8.4 

8.5-

10.0 

Μέσος όρος 

Βαθµολογίας  

(Σύνολο απόφοιτων) 

2010-2011 24 62 12 1 6.39 

Ποσοστό (%) 24,24 62,63 12,12 1 100% 
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 Ποσοστό φοιτητών επί των εισαγοµένων που ∆ΕΝ ολοκληρώνουν τις σπουδές 

τους σε 2*Ν χρόνια 

Από τον αριθµό των σπουδαστών που φοιτούν στο τµήµα, (744), το 15% περίπου (ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ), υπερβαίνει το χρονικό διάστηµα 

2*Ν χρόνια για την απόκτηση πτυχίου.   

Αν πραγµατοποιηθεί αναγωγή στα χρόνια λειτουργίας του τµήµατος, δίνει ένα αρκετά 

χαµηλό ποσοστό ανά έτος (νέο-εισερχοµένων), που δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει τις 

σπουδές του στον παραπάνω χρόνο.  

 

7. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2011-2012 

 

 

Ακ. Έτος Αριθµός Ενεργών 
Σπουδαστών 

Αριθµός Νεοεισαχθέντων 
Σπουδαστών 

2011 - 2012 894 202 

2010 - 2011 907 307 

 

8. Τµήµα Λογοθεραπείας: 

 Αριθµός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία: 

α. µε εισαγωγικές εξετάσεις:  86 

β. από µετεγγραφές:  0 

γ. µε κατατακτήριες εξετάσεις: 9 

δ. άλλες κατηγορίες:  10 

 Συνολικός αριθµός εγγεγραµµένων φοιτητών σε όλα τα έτη:  272 

 Αριθµός αποφοίτων στο έτος αναφοράς:  0 

 Μέσος βαθµός πτυχίου στο έτος αναφοράς:  0 

 Κατανοµή βαθµολογίας πτυχίου: 0 

 

 

Κατανοµή Βαθµών (%) 

Έτος 

Αποφοίτησης 
5.0-

5.9 

6.0-

6.9 

7.0-

8.4 

8.5-

10.0 

Μέσος όρος 

Βαθµολογίας  

(Σύνολο απόφοιτων) 

2011-12 - - - - - 
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 Ποσοστό φοιτητών επί των εισαγοµένων που ∆ΕΝ ολοκληρώνουν τις σπουδές 

τους σε 2*Ν χρόνια:  

∆εν υπάρχουν ακόµη απόφοιτοι του Τµήµατος 

 

5. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ) 

 

1. Τµήµα Φυτικής Παραγωγής 

 Αναφορά σε πρωτοτυπίες και καλές πρακτικές 

Στα περισσότερα µαθήµατα γίνεται διδασκαλία µέσω οπτικοακουστικών µέσων 

(powerpoint και προβολή σε ηλεκτρονικό projector). Επιπλέον, σε πολλά µαθήµατα 

γίνεται ευρέως χρήση της ηλεκτρονικής τάξης (e-class). 

 

2. Τµήµα Βιολογικών Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας 

 Αναφορά σε µεθόδους, χρήση νέων τεχνολογιών, βοηθήµατα/ συγγράµµατα 

Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 ολοκληρώθηκε η εναρµόνιση του Τµήµατος µε τη 

διαδικασία προµήθειας συγγραµµάτων µέσω του συστήµατος «Εύδοξος».  

 Αναφορά σε πρωτοτυπίες και καλές πρακτικές 

Στα περισσότερα µαθήµατα γίνεται διδασκαλία µέσω οπτικοακουστικών µέσων 

(powerpoint και προβολή σε ηλεκτρονικό projector). Επιπλέον, σε πολλά µαθήµατα 

γίνεται ευρέως χρήση της ηλεκτρονικής τάξης (e-class). 

 

3. Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων 

 Αναφορά σε πρωτοτυπίες και καλές πρακτικές 

Στα περισσότερα µαθήµατα γίνεται διδασκαλία µέσω οπτικοακουστικών µέσων 

(powerpoint και προβολή σε ηλεκτρονικό projector). Επιπλέον, σε πολλά µαθήµατα 

γίνεται ευρέως χρήση της ηλεκτρονικής τάξης (e-class). 

 

4. Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 Αναφορά σε µεθόδους, χρήση νέων τεχνολογιών, βοηθήµατα/ συγγράµµατα 

Παρέχονται συγγράµµατα µέσω του ΕΥ∆ΟΞΟΣ και γίνεται χρήση νέων τεχνολογιών 

κατά την διάρκεια των µαθηµάτων. Στα  περισσότερα µαθήµατα γίνεται διδασκαλία 

µέσω οπτικοακουστικών µέσων (power-point και προβολή σε ηλεκτρονικό projector). 

Επιπλέον, σε πολλά µαθήµατα γίνεται ευρέως χρήση της ηλεκτρονικής τάξης. 



Συνοπτική Απογραφική  Έκθεση έτους 2011-2012                                                                    Καλαµάτα 2013 

 

31 

 

 Αναφορά σε πρωτοτυπίες και καλές πρακτικές 

Στα  περισσότερα µαθήµατα γίνεται διδασκαλία µέσω οπτικοακουστικών µέσων (power-

point και προβολή σε ηλεκτρονικό projector). Επιπλέον, σε πολλά µαθήµατα γίνεται 

ευρέως χρήση της ηλεκτρονικής τάξης.  

 

5. Τµήµα ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας 

 Αναφορά σε πρωτοτυπίες και καλές πρακτικές 

Οι φοιτητές από τις πρώτες ενδείξεις των ερωτηµατολογίων δηλώνουν ότι η πλειονότητα 

των µαθηµάτων διδάσκεται µε τη χρήση οπτικοακουστικών µέσων.  

Το τµήµα διακρίνεται σε πρωτοτυπία και καλές πρακτικές κατά τη διδασκαλία. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η λειτουργία του σπουδαστηρίου του τµήµατος, πλήρως 

εξοπλισµένο µε πολυµέσα και ηλεκτρονικές πλατφόρµες σε σύνδεση µε αντίστοιχες 

σχολές και τµήµατα του εξωτερικού. Οι ασκήσεις πράξεις των περισσοτέρων  µαθηµάτων 

διεξάγονται µε πολυµέσα και επωφελούνται από τη διαδραστικότητα. Οι φοιτητές έχουν 

τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ πολλών συγγραµµάτων. 

 

6. Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής 

 Αναφορά σε µεθόδους, χρήση νέων τεχνολογιών, βοηθήµατα/ συγγράµµατα 

Στο µεγαλύτερο µέρος των θεωρητικών και εργαστηριακών µαθηµάτων, όπου αυτό 

κρίνεται απαραίτητο, χρησιµοποιούνται υπολογιστικά συστήµατα µε το αντίστοιχο 

εκπαιδευτικό λογισµικό.  

 Αναφορά σε πρωτοτυπίες και καλές πρακτικές 

Στο εκπαιδευτικό µέρος το Τµήµα χρησιµοποιεί την πλατφόρµα e-class για την 

ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού υπό µορφή κειµένων, διαφανειών και ασκήσεων. Το 

Τµήµα προσπαθεί να ενηµερώνει τα επί µέρους µαθήµατα µε τις σύγχρονες εξελίξεις και 

πρακτικές.  

 

7. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

 Αναφορά σε µεθόδους, χρήση νέων τεχνολογιών, βοηθήµατα/ συγγράµµατα 

Λόγω της φύσης του αντικειµένου του Τµήµατος, τα εργαστηριακά κυρίως µαθήµατα 

αξιοποιούν όλες τις σχετικές νέες τεχνολογίες. Μεγάλος αριθµός θεωρητικών µαθηµάτων 

υποστηρίζονται συµπληρωµατικά από σηµειώσεις των διδασκόντων. Το ίδιο ισχύει για 

όλα τα εργαστηριακά µαθήµατα. 
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Η πλειοψηφία των διδασκόντων, θεωρητικών και εργαστηριακών µαθηµάτων, κάνει 

χρήση της πλατφόρµας eClass για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης 

από το προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος 2010-11 ξεκίνησε η διαδικασία προµήθειας 

συγγραµµάτων µέσω του συστήµατος  «Εύδοξος». 

Οι σηµειώσεις από τις διαλέξεις που διανέµονται ηλεκτρονικά στους σπουδαστές µέσα 

από την πλατφόρµα e-class, επικαιροποιούνται τακτικά µε βάση τις σχετικές εξελίξεις 

στην εκάστοτε γνωστική περιοχή και τις διδακτικές ανάγκες ανά ακαδηµαϊκό εξάµηνο, 

όπως προκύπτουν. Πραγµατοποιείται επίσης αξιολόγηση του βασικού εγχειριδίου του 

µαθήµατος σε κάθε κύκλο επικαιροποίησης του Οδηγού Σπουδών (περίπου κάθε 2 έτη). 

Οι φοιτητές παροτρύνονται στην αναζήτηση και χρήση διαφορετικών πηγών 

πληροφόρησης, κυρίως µέσω διαδικτύου. 

 

8. Τµήµα Λογοθεραπείας: 

 Αναφορά σε µεθόδους, χρήση νέων τεχνολογιών, βοηθήµατα/ συγγράµµατα 

Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 ολοκληρώθηκε η εναρµόνιση του Τµήµατος µε τη 

διαδικασία προµήθειας συγγραµµάτων µέσω του συστήµατος «Εύδοξος».  

 Αναφορά σε πρωτοτυπίες και καλές πρακτικές 

Στα περισσότερα µαθήµατα γίνεται διδασκαλία µέσω οπτικοακουστικών µέσων 

(powerpoint και προβολή σε ηλεκτρονικό projector). Επιπλέον, σε πολλά µαθήµατα 

γίνεται ευρέως χρήση της ηλεκτρονικής τάξης (e-class). 

 

6. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ∆ΙΕΤΙΑΣ (ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ) 

 Αναφορά σε ιδιαίτερα σηµαντικές κατά την άποψη του Τµήµατος ερευνητικές 

δραστηριότητες. 

 Ερευνητικές συµµετοχές 

 Αναφορά σε ιδιαίτερα σηµαντικές κατά την άποψη του Τµήµατος διακρίσεις 

 Σύνολο Ερευνητικών / Αναπτυξιακών Κονδυλίων (τζίρος)  

 

1. Τµήµα Φυτικής Παραγωγής 

 Αναφορά σε ιδιαίτερα σηµαντικές κατά την άποψη του Τµήµατος ερευνητικές 

δραστηριότητες. 

Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις: 
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 Α Β Γ ∆ Ε Ζ Η Θ Ι 

2011-

2012 

 10  19 2   7  

 

Επεξηγήσεις: 
Α:  Βιβλία/µονογραφίες 

Β: Εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές 

Γ: Εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά χωρίς κριτές 
∆:  Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων µε κριτές 

Ε: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές  

Ζ:  Κεφάλαια σε συλλογικούς τόµους  
Η: Άλλες εργασίες 

Θ:  Ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια (µε κριτές) που εκδίδουν πρακτικά 

Ι:  Ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια (µε κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά 

 

 

 Ερευνητικές συµµετοχές 

Αναγνώριση του ερευνητικού έργου 

 Α Β Γ ∆ Ε Ζ Η 

2011-2012 29   1 3 5  

 

 

Επεξηγήσεις: 
Α:  Ετεροαναφορές 

Β: Αναφορές του ειδικού/επιστηµονικού τύπου 

Γ: Βιβλιοκρισίες 

∆:  Συµµετοχές σε επιτροπές επιστηµονικών συνεδρίων 

Ε: Συµµετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστηµονικών περιοδικών 

Ζ:  Προσκλήσεις για διαλέξεις 

Η: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας 

 

2. Τµήµα Βιολογικών Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας 

 Αναφορά σε ιδιαίτερα σηµαντικές κατά την άποψη του Τµήµατος ερευνητικές 

δραστηριότητες. 

Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις 

 Α Β Γ ∆ Ε Ζ Η Θ Ι 

2011-

2012 

0 14 0 11 0 1 0 3 8 

 
       Επεξηγήσεις: 

Α:  Βιβλία/µονογραφίες 

Β: Εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές 

Γ: Εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά χωρίς κριτές 
∆:  Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων µε κριτές 

Ε: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές  

Ζ:  Κεφάλαια σε συλλογικούς τόµους  

Η: Άλλες εργασίες 

Θ:  Ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια (µε κριτές) που εκδίδουν πρακτικά 

Ι:  Ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια (µε κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά 
 

 Ερευνητικές συµµετοχές 

Αναγνώριση του ερευνητικού έργου 

 

 Α Β Γ ∆ Ε Ζ Η 

2011-2012 47 0 0 3 0 4 0 
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Επεξηγήσεις: 

Α:  Ετεροαναφορές 
Β: Αναφορές του ειδικού/επιστηµονικού τύπου 

Γ: Βιβλιοκρισίες 

∆:  Συµµετοχές σε επιτροπές επιστηµονικών συνεδρίων 

Ε: Συµµετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστηµονικών περιοδικών 

Ζ:  Προσκλήσεις για διαλέξεις 

Η: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας 
 

 

3. Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων 

 Αναφορά σε ιδιαίτερα σηµαντικές κατά την άποψη του Τµήµατος ερευνητικές 

δραστηριότητες. 

Πίνακας Επιστηµονικών δηµοσιεύσεων 

 Α Β Γ ∆ Ε Ζ Η Θ Ι 

2011 1 30  24  4  22 2 

 
Επεξηγήσεις: 

Α:  Βιβλία/µονογραφίες 

Β: Εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές 

Γ: Εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά χωρίς κριτές 
∆:  Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων µε κριτές 

Ε: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές  

Ζ:  Κεφάλαια σε συλλογικούς τόµους  
Η: Άλλες εργασίες 

Θ:  Ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια (µε κριτές) που εκδίδουν πρακτικά 

Ι:  Ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια (µε κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά  

 

 Ερευνητικές συµµετοχές  

Πίνακας Αναγνώρισης του ερευνητικού έργου 

 Α Β Γ ∆ Ε Ζ Η 

2011-
2012 

92 26  4 3 6  

 
Επεξηγήσεις: 

Α:  Ετεροαναφορές σε επιστηµονικά περιοδικά  

Β: Αναφορές του ειδικού/επιστηµονικού τύπου 

Γ: Βιβλιοκρισίες 

∆:  Συµµετοχές σε επιτροπές επιστηµονικών συνεδρίων 

Ε: Συµµετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστηµονικών περιοδικών 

Ζ:  Προσκλήσεις για διαλέξεις 

Η: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας 

 

 

4. Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης   

-Αναφορά σε ιδιαίτερα σηµαντικές κατά την άποψη του Τµήµατος 

ερευνητικές δραστηριότητες:  

Το διδακτικό προσωπικό του Τµήµατος (µέλη Ε.Π  και µέλη ΕΕΠ) έχει να 

επιδείξει εξαιρετικό  ερευνητικό έργο, στη διάρκεια της  περιόδου: Συγκεκριµένα, 

αναφορές ειδικού επιστηµονικού τύπου, ερευνητικές εργασίες, πάνω από 70 
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ετερο-αναφορές, συµµετοχές µε εισηγήσεις  σε Παγκόσµια Συνέδρια µε 

περιοδικότητα και σύστηµα αξιολόγησης  µε κριτές από άλλες χώρες  (blind 

reviewers evaluation) συµµετοχές  σε επιτροπές  επιστηµονικών συνεδρίων,(track 

chair, session chairman) συµµετοχές σε συντακτικές επιτροπές, εργασίες σε 

επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές, µόνο, βιβλία µονογραφίες, κεφάλαιο σε 

συλλογικούς τόµους, συµπερίληψη εργασιών των µελών ΕΠ του Τµήµατος σε 

επιστηµονικούς καταλόγους και δίκτυα   διεθνούς εµβέλειας, (2009-2012) όπως, 

� WEB SIENCES 

� SSRN 

� Ulrich's Periodicals Directory ©, Pro Quest, U.S.A.,  

� EBSCO Publishing, U.S.A.,  

� Index Copernicus Publishers Panel, Poland,  

�  Open J-Gage, India [link of the same is duly available at Inflibnet of University 

Grants Commission (U.G.C.)]  

� Cabell ’s Directories of Publishing Opportunities, U.S.A. (Circulated all over the 

world (121 countries) 

� Get Cited   

� Social Science Research Network 

� EUROMED (4
th

 and 5
th

 annual book of proceedings (4 presentations, totally)  

� IJRCM (India)  

 

Πίνακας Επιστηµονικών δηµοσιεύσεων 

 Α Β Γ ∆ Ε Ζ Η Θ Ι 

2011 1 7    1 12 2  

2012 1 3  11 1  2 4  

Σύνολο 2 10  11 1 1 14 6  

 
Επεξηγήσεις: 

Α:  Βιβλία/µονογραφίες 

Β: Εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές 
Γ: Εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά χωρίς κριτές 

∆:  Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων µε κριτές 

Ε: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές  

Ζ:  Κεφάλαια σε συλλογικούς τόµους  

Η: Άλλες εργασίες 

Θ:  Ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια (µε κριτές) που εκδίδουν πρακτικά 

Ι:  Ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια (µε κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά  
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 Ερευνητικές συµµετοχές  

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου  τα µέλη του Ε.Π. έχουν συµµετάσχει σε 

α)µελέτες, β) στο Πρόγραµµα ∆ιµερών Ανταλλαγών (γ) στο Πρόγραµµα ERASMUS 

2011-2012 δ) σε διεθνή συνέδρια, στην Αµερική, Ουγγαρία, Ελβετία κλπ.    

Στο σηµείο αυτό να αναφέρουµε ότι το Τµήµα έχει λάβει τα εύσηµα  τόσο από την 

Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε), την ΕΕΤΑΑ όσο και από την Πανελλήνια 

Ένωση Γενικών Γραµµατέων των ΟΤΑ συνοδευόµενα από την αµέριστη στήριξη 

προς το Τµήµα µας- Ιδιαίτερη Μνεία γίνεται στην τελευταία η οποία προχώρησε ένα 

βήµα παραπέρα, µε προτάσεις για την αξιοποίηση των φοιτητών µας που 

ολοκληρώνουν την πρακτική τους άσκηση σε ΟΤΑ: Σε διηµερίδα στο Ηράκλειο 

Κρήτης, µε τη συµµετοχή αιρετών Γυναικών από όλη την Ελλάδα, ο Πρόεδρος αυτής 

αναφέρθηκε εκτεταµένα στις προοπτικές του, αναφορικά, ως προς την αγορά εργασίας   

Πράγµατι, σε εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος στην ∆ιηµερίδα, ο 

Πρόεδρος της Ένωσης τεκµηρίωσε πως: 

- Οι θέσεις εργασίας, όχι µόνο δεν µειώθηκαν, αλλά απεναντίας αυξήθηκαν στα 

πλαίσια του Προγράµµατος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ σαν συνέπεια των νέων απαιτήσεων σε 

«∆ιοίκηση» και κυρίως «Σχεδιασµό»   

- είναι δυνατή η πρόσληψη των αποφοίτων του Τµήµατος από ΟΤΑ και τους φορείς 

του (αναπτυξιακές, ∆ηµοτικές κλπ, µε συµβάσεις Ιδιωτικού ∆ικαίου. Μάλιστα, 

προχωρώντας ένα βήµα παραπέρα κάλεσε τις συµµετέχουσες να δεσµευτούν για την 

απορρόφηση των πτυχιούχων µας. 

Πίνακας Αναγνώρισης του ερευνητικού έργου 

 Α Β Γ ∆ Ε Ζ Η 

2011 114  1 1 1 4  

2012 7   4 3 4  

Σύνολο 121  1 5 4 8  

 
Επεξηγήσεις: 

Α:  Ετεροαναφορές 

Β: Αναφορές του ειδικού/επιστηµονικού τύπου 

Γ: Βιβλιοκρισίες 
∆:  Συµµετοχές σε επιτροπές επιστηµονικών συνεδρίων 

Ε: Συµµετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστηµονικών περιοδικών 

Ζ:  Προσκλήσεις για διαλέξεις 
Η: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας 

 

5. Τµήµα ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας 

Το τµήµα την τελευταία διετία στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος 

ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ ΙΙΙ έχει υποβάλλει 4 προτάσεις και του ερευνητικού προγράµµατος 

ΘΑΛΗΣ συµµετέχει ως εταίρος µε συντονίζον ίδρυµα το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο 



Συνοπτική Απογραφική  Έκθεση έτους 2011-2012                                                                    Καλαµάτα 2013 

 

37 

 

Θράκης σε 1 πρόταση, από όλες αυτές τις ερευνητικές προτάσεις εγκρίθηκε µία η 

οποία ήταν και η µοναδική που εγκρίθηκε από όλη τη σχολή. Η πρόταση του Θαλή 

ευρίσκεται ακόµη στο στάδιο της αξιολόγησης. 

Τα µέλη δε ΕΠ συµµετέχουν σε τουλάχιστον 3 ερευνητικές προτάσεις έκαστο, εκ των 

οποίων οι 2 είναι µε άλλα ιδρύµατα. 

 Αναφορά σε ιδιαίτερα σηµαντικές κατά την άποψη του Τµήµατος ερευνητικές 

δραστηριότητες. 

Τα µέλη ΕΠ του τµήµατος έχουν αναπτύξει σηµαντικές διεθνείς ερευνητικές 

δραστηριότητες και συγκεκριµένα µε το Παν/µιο UCL στο πλαίσιο απόκτησης 

διδακτορικού διπλώµατος µέλους ΕΠ του Τµήµατος. 

Με τα Ιταλικά Παν/µια Bologna, Torino, L’ Aquila στο πλαίσιο µεταδιδακτορικής 

έρευνας µέλους ΕΠ Ε. του Τµήµατος. 

Το τµήµα από το 2000 συνδιοργανώνει µε το Ιόνιο Πανεπιστήµιο διετές 

Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών µε τίτλο «Κοινωνική ∆ηµογραφία», η έγκριση 

του οποίου έχει ανανεωθεί από το Υπουργείο Παιδείας. 

 Ερευνητικές συµµετοχές 

Μέλος ΕΠ του Τµήµατος είναι µόνιµος συνεργάτης ερευνητής, Senior Research 

Fellow, στο ερευνητικό εργαστήριο Ψυχολογίας των Οργανώσεων της Ιατρικής 

Σχολής του Τορίνο 

Πίνακας Επιστηµονικών δηµοσιεύσεων 

 Α Β Γ ∆ Ε Ζ Η Θ Ι 

2011 2 5  3  4  1  

2012 4 10  4   1 1  

Σύνολο 6 15  7  4 1 2  

 

Επεξηγήσεις: 

Α:  Βιβλία/µονογραφίες 
Β: Εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές 

Γ: Εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά χωρίς κριτές 

∆:  Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων µε κριτές 
Ε: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές  

Ζ:  Κεφάλαια σε συλλογικούς τόµους  

Η: Άλλες εργασίες 
Θ:  Ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια (µε κριτές) που εκδίδουν πρακτικά 

Ι:  Ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια (µε κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά  

 

Πίνακας Αναγνώρισης του ερευνητικού έργου 

 Α Β Γ ∆ Ε Ζ Η 

2011 72  1 2 1 3  

2012 57 3 2 3  3  

Σύνολο 129 3 3 5 1 6  
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Επεξηγήσεις: 

Α:  Ετεροαναφορές 
Β: Αναφορές του ειδικού/επιστηµονικού τύπου 

Γ: Βιβλιοκρισίες 

∆:  Συµµετοχές σε επιτροπές επιστηµονικών συνεδρίων 

Ε: Συµµετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστηµονικών περιοδικών 

 Ζ:  Προσκλήσεις για διαλέξεις 

          Η: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας 
 

 

 

6. Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής  

 Αναφορά σε ιδιαίτερα σηµαντικές κατά την άποψη του Τµήµατος ερευνητικές 

δραστηριότητες. 

Το Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής, εµφανίζει σηµαντική ερευνητική 

δραστηριότητα, που πιστοποιείται από τον πολύ ικανοποιητικό αριθµό πρωτότυπων 

επιστηµονικών δηµοσιεύσεων σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και συνέδρια, υψηλού 

κύρους (Elsevier, Inderscience, κ.λ.π.). Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τµήµατος 

καλύπτουν γνωστικά πεδία όπως: 

o Χρηµατοοικονοµική Μηχανική (Financial Engineering) 

o Οικονοµική Φυσική (Econophysics) 

o Στατιστική ανάλυση και επεξεργασία χρηµατοοικονοµικών δεικτών 

(χρηµατιστήριο, οικονοµικά µεγέθη επιχειρήσεων κ.λ.π.). 

o Ανάλυση χρηµατοοικονοµικών δεικτών µε τη χρήση νευρωνικών δικτύων (neural 

networks) και αναγνώρισης προτύπων (pattern recognition) 

o Επίσης το Τµήµα σε συνεργασία µε διεθνούς κύρους επιστήµονες ασχολείται µε 

το νέο αντικείµενο των µη γραµµικών αλγορίθµων στη βελτιστοποίηση της 

ταχύτητας και σύγκλισης αλγορίθµων υπολογιστικών µαθηµατικών στην επίλυση 

διαφορικών εξισώσεων που αφορούν σε όλες της επιστήµες. Στον πίνακα που 

ακολουθεί, παραθέτονται τα αριθµητικά στοιχεία των επιστηµονικών 

δηµοσιεύσεων του Τµήµατος την τελευταία διετία (2011-2012). 

 

Πίνακας Επιστηµονικών δηµοσιεύσεων 

 Α Β Γ ∆ Ε Ζ Η Θ Ι 

2012  5  3      

2011  2  3      

2010 1 6  7  3    

Σύνολο 1 13  13  3    
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Επεξηγήσεις: 

Α:  Βιβλία/µονογραφίες 

Β: Εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές 
Γ: Εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά χωρίς κριτές 

∆:  Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων µε κριτές 

Ε: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές  

Ζ:  Κεφάλαια σε συλλογικούς τόµους  

Η: Άλλες εργασίες 

Θ:  Ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια (µε κριτές) που εκδίδουν πρακτικά 

Ι:  Ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια (µε κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά  

 

 Ερευνητικές συµµετοχές  

Το τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής έχει συνεργασίες µε διάφορες ερευνητικές 

οµάδες και οργανισµούς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, µέλη ΕΠ του τµήµατος 

είναι ενεργά µέλη του διεθνούς οικονοµικού οργανισµού Business & Economics Society 

International (B&ESI), µε συµµετοχές σε ετήσια συνέδρια και στρογγυλά τραπέζια (round 

tables), µε εκτέλεση χρεών Προέδρου (chairman) ή συζητητών (discussant) σε αρκετά από 

αυτά και διατελούν αξιολογητές (reviewers) και µέλη της συντακτικής οµάδας (editorial 

board), σε εξειδικευµένα επιστηµονικά περιοδικά και συλλογικούς τόµους (Global 

Business and Economics Anthology-GBEA και International Journal of Behavioral and 

Health care Research-IJBHR).  

 

 Αναφορά σε ιδιαίτερα σηµαντικές κατά την άποψη του Τµήµατος διακρίσεις 

Το Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής έχει να αναδείξει σηµαντική αναγνώριση 

του ερευνητικού του έργου την τελευταία διετία, µε σειρά ετεροαναφορών, στις 

επιστηµονικές, ερευνητικές εργασίες των µελών του, οι οποίες παραθέτονται αναλυτικά 

στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας Αναγνώρισης του ερευνητικού έργου 

 Α Β Γ ∆ Ε Ζ Η 

2012 38   2 1 4  

2011 39   3 1   

2010 33   1 1   

Σύνολο 110   6 3 4  

 
Επεξηγήσεις: 

Α:  Ετεροαναφορές 

Β: Αναφορές του ειδικού/επιστηµονικού τύπου 

Γ: Βιβλιοκρισίες 

∆:  Συµµετοχές σε επιτροπές επιστηµονικών συνεδρίων 

Ε: Συµµετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστηµονικών περιοδικών 

Ζ:  Προσκλήσεις για διαλέξεις 

Η: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας 
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7. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ∆ΙΕΤΙΑΣ 

Πίνακας Επιστηµονικών δηµοσιεύσεων 

 Α Β Γ ∆ Ε Ζ Η Θ Ι 

2011-2012  3  5 3     

2010-2011  1  4      

2009-2010    1     2 

 
Επεξηγήσεις: 

Α:  Βιβλία/µονογραφίες 

Β: Εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές 

Γ: Εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά χωρίς κριτές 
∆:  Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων µε κριτές 

Ε: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές  

Ζ:  Κεφάλαια σε συλλογικούς τόµους  
Η: Άλλες εργασίες 

Θ:  Ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια (µε κριτές) που εκδίδουν πρακτικά 

Ι:  Ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια (µε κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά 

 

 

Αναφορά σε λοιπές δραστηριότητες του Τµήµατος 
 

o Κατά το Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-2012, επικαιροποιήθηκε πρόταση του τµήµατος 

για τη δηµιουργία νέων / επέκταση υπαρχόντων εργαστηρίων τόσο στην 

κατεύθυνση Πληροφορικής (1 εργαστήριο) όσο και στην κατεύθυνση 

Τηλεπικοινωνιών & ∆ικτύων (5 εργαστήρια) στα πλαίσια της Πράξης "Υποδοµές 

Εξοπλισµών στο ΤΕΙ Καλαµάτας", του ΠΕΠ Πελοποννήσου στα πλαίσια του 

ΕΣΠΑ. Οι προτεινόµενες αναβαθµίσεις των εργαστηριακών υποδοµών έγιναν µε 

στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του 

Τµήµατος. 

o Στα πλαίσια της πρόσκλησης «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» υποβλήθηκε 

πρόταση για εκπαιδευτικά προγράµµατα επικαιροποίησης γνώσεων 

αποφοίτων ΑΕΙ, πάνω σε θεµατικές περιοχές στις οποίες εξειδικεύεται το Τµήµα, 

σε συνεργασία µε την ΣΤΕΓ του ΑΤΕΙ Καλαµάτας, το Πανεπιστήµιο 

Πελοποννήσου και το Πανεπιστήµιο Πειραιά. 

 

 

8. Τµήµα Λογοθεραπείας: 

Το Τµήµα Λογοθεραπείας δεν διαθέτει µόνιµο ΕΠ συνεπώς δεν υπάρχει και 

αποτίµηση ερευνητικού έργου. 
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7. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ) 

 

1. Τµήµα Φυτικής Παραγωγής  

 Αριθµός διοικητικού προσωπικού: 1 

 Σχέση διοικητικού προσωπικού / φοιτητών / διδακτικού προσωπικού:  

o διοικητικό προσωπικό/αριθµό ενεργών φοιτητών = 1/883 = 0,0011 

o διοικητικό προσωπικό/αριθµό µελών Ε.Π. = 1/8 = 0,125 

o διοικητικό προσωπικό/αριθµό συνεργατών = 1/16= 0,0625 

 Αναφορά στην επάρκεια / καταλληλότητα διδακτικών χώρων / εργαστηρίων και 

εκπαιδευτικού εξοπλισµού: 

Οι  διδακτικοί χώροι κρίνονται κατάλληλοι και επαρκείς. Το ίδιο συµβαίνει και για 

τους χώρους των εργαστηρίων καθώς και για τον εκπαιδευτικό εξοπλισµό. 

 Αριθµός υπολογιστών / φοιτητή 

Το τµήµα εξυπηρετείται από 2 εργαστήρια Η/Υ µε 25 Η/Υ το καθένα. ∆ηλαδή 

διαθέτει 50 Η/Υ για 883 ενεργούς φοιτητές, άρα 1 Η/Υ ανά 17,66 φοιτητές. 

 

2. Τµήµα Βιολογικών Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας 

 Αριθµός διοικητικού προσωπικού: 1 

 Σχέση διοικητικού προσωπικού / φοιτητών / διδακτικού προσωπικού:  

• διοικητικό προσωπικό/αριθµό ενεργών φοιτητών = 1/436 = 0,00229. 

• διοικητικό προσωπικό/αριθµό µελών Ε.Π. = 1/9 = 0,11. 

• διοικητικό προσωπικό/αριθµό συνεργατών = 1/27 = 0,0370. 

 Αναφορά στην επάρκεια / καταλληλότητα διδακτικών χώρων / εργαστηρίων και 

εκπαιδευτικού εξοπλισµού: 

Η διδακτικοί χώροι κρίνονται κατάλληλοι και επαρκείς. Το ίδιο συµβαίνει και για τους 

χώρους των εργαστηρίων καθώς και για τον εκπαιδευτικό εξοπλισµό. 

 Αριθµός υπολογιστών / φοιτητή 

Το τµήµα εξυπηρετείται από 2 εργαστήρια Η/Υ µε 25 Η/Υ το καθένα. ∆ηλαδή 

διαθέτει 50 Η/Υ για 436 ενεργούς φοιτητές, άρα 1 Η/Υ ανά 8,72 φοιτητές. 
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3. Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων  

 Αριθµός διοικητικού προσωπικού:  

 Σχέση διοικητικού προσωπικού/φοιτητών/διδακτικού προσωπικού:  

• διοικητικό προσωπικό/αριθµό ενεργών φοιτητών = 1/673 = 0,0014 

• διοικητικό προσωπικό/αριθµό µελών Ε.Π. = 1/6 = 0,166 

• διοικητικό προσωπικό/αριθµό συνεργατών = 1/44 = 0,022 

 

 Αναφορά στην επάρκεια / καταλληλότητα διδακτικών χώρων / εργαστηρίων και 

εκπαιδευτικού εξοπλισµού:  

Οι διδακτικοί χώροι κρίνονται κατάλληλοι και επαρκείς. Το ίδιο συµβαίνει και για 

τους χώρους των εργαστηρίων καθώς και για τον εκπαιδευτικό εξοπλισµό. 

 Αριθµός υπολογιστών / φοιτητή 

Το τµήµα εξυπηρετείται από 2 εργαστήρια Η/Υ µε 25 Η/Υ το καθένα. ∆ηλαδή διαθέτει 50 

Η/Υ για 673 ενεργούς φοιτητές, άρα 1 Η/Υ ανά 13,46 φοιτητές. 

 

4. Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης   

-Αριθµός διοικητικού προσωπικού 

Στο τµήµα εργάζεται ένας (1) διοικητικός Υπάλληλος 

-Σχέση διοικητικού προσωπικού /φοιτητών/διδακτικού προσωπικού 

Αντιστοιχεί ένας διοικητικός υπάλληλος σε 796 ενεργούς φοιτητές και 13 µέλη ΕΠ και 19 

µέλη ΕΕΠ (έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό) 

-Αναφορά στην επάρκεια /καταλληλότητα διδακτικών χώρων/εργαστηρίων και 

εκπαιδευτικού εξοπλισµού 

Η διδασκαλία των θεωρητικών µαθηµάτων του Τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης γίνεται 

σε 8 αίθουσες της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας του ΤΕΙ Καλαµάτας (ΤΕΙΚ). Με τα 

σηµερινά δεδοµένα, οι αίθουσες αυτές επαρκούν οριακά, αλλά λαµβάνοντας υπόψη ότι 

κατασκευάζονται νέα κτήρια στο ΤΕΙΚ θεωρούµε πως το παραπάνω πρόβληµα θα λυθεί 

στο άµεσο µέλλον. Από τις παραπάνω αίθουσες µερικές µόνο διαθέτουν οπτικο-

ακουστικά µέσα. Εποµένως, κρίνεται αναγκαίο να προµηθευτούν και οι επιπλέον 

αίθουσες µε σύγχρονα οπτικο-ακουστικά µέσα σύµφωνα µε τις ανάγκες της σύγχρονης 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Τα εργαστηριακά µαθήµατα του Τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης διεξάγονται στα δύο 

εργαστήρια του τµήµατος. Η υποδοµή που διαθέτουν τα εργαστήρια, τόσο σε εξοπλισµό 
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όσο και σε λογισµικό, κρίνεται ικανοποιητική µε βάση τα σύγχρονα τεχνολογικά 

δεδοµένα, τις εξελίξεις στον τοµέα των ΟΤΑ (‘Α και ‘Β βαθµού) αλλά και τις εξελίξεις 

στην εκπαίδευση. Γίνεται προσπάθεια αναβάθµισης των υπαρχόντων συστηµάτων υλικού 

(hardware) και λογισµικού (software) τα οποία είναι σε χρήση πλέον της εξαετίας και τα 

ανταλλακτικά τους είναι δυσεύρετα. Αυτό έχει σαν συνέπεια τα συστήµατα να τίθενται 

εκτός λειτουργίας και δυσχεραίνεται η εκπαιδευτική διαδικασία (παρακολούθηση 2-3 

φοιτητών σε 1 Η/Υ). Σηµαντική βοήθεια υπήρξε από την προµήθεια laptop στο 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τµήµατος καθώς και η εγκατάσταση λογισµικών 

προγραµµάτων όπως SPSS, GIS κ.α. στα εργαστήρια του τµήµατος. 

Επιπλέον για να καλυφθούν οι βραχυπρόθεσµες αλλά και µεσοπρόθεσµες ανάγκες του 

τµήµατος κρίνεται αναγκαία η δηµιουργία δύο (2) επιπλέον εργαστηρίων µε εξοπλισµό 

και λογισµικά πακέτα απαραίτητα για την εκπαίδευση των σπουδαστών αλλά και την 

ερευνητική δραστηριότητα των µελών του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

 Αριθµός υπολογιστών ανά φοιτητή 

Το τµήµα διαθέτει 2 εργαστήρια Η/Υ µε 25 Η/Υ το καθένα. ∆ηλαδή διαθέτει 50 Η/Υ για 

796 ενεργούς φοιτητές, άρα 1 Η/Υ ανά 16 φοιτητές. 

 

 

5. Τµήµα ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας  

 Αριθµός διοικητικού προσωπικού: 1 

 Σχέση διοικητικού προσωπικού / φοιτητών / διδακτικού προσωπικού:  

o διοικητικό προσωπικό/αριθµό ενεργών φοιτητών = 1/1060 = 9,43 

o διοικητικό προσωπικό/αριθµό µελών Ε.Π. = 1/12 = 0,08 

o διοικητικό προσωπικό/αριθµό συνεργατών = 1/5 = 0,2 

 Αναφορά στην επάρκεια / καταλληλότητα διδακτικών χώρων / εργαστηρίων και 

εκπαιδευτικού εξοπλισµού: 

o Η διδακτικοί χώροι κρίνονται κατάλληλοι και επαρκείς. Το ίδιο συµβαίνει και για 

τους χώρους των εργαστηρίων καθώς και για τον εκπαιδευτικό εξοπλισµό. 

 Αριθµός υπολογιστών / φοιτητή 

Ο αριθµός υπολογιστών ανά φοιτητή δεν µπορεί να υπολογισθεί σε επίπεδο τµήµατος 

διότι όλοι οι φοιτητές και των τριών τµηµάτων της σχολής χρησιµοποιούν τους ίδιους, 

κοινούς, δηλαδή υπολογιστές.  
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6. Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής 

 

 Αριθµός διοικητικού προσωπικού 

Ένα άτοµο στην κατηγορία του ∆ιοικητικού Προσωπικού 

Ένα άτοµο στην κατηγορία του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού  

 Σχέση διοικητικού προσωπικού / φοιτητών / διδακτικού προσωπικού 

o διοικητικό προσωπικό/αριθµό ενεργών φοιτητών = 1/ 744 = 0,00134 

o διοικητικό προσωπικό/αριθµό µελών Ε.Π. = 1/7 = 0,142 

o διοικητικό προσωπικό/αριθµό συνεργατών = 1/16= 0,0625 

 

 Αναφορά στην επάρκεια / καταλληλότητα διδακτικών χώρων / εργαστηρίων και 

εκπαιδευτικού εξοπλισµού 

Ο εξοπλισµός και οι χώροι εργαστηριακών και θεωρητικών µαθηµάτων κρίνονται σχετικά 

επαρκείς. 

 Αριθµός υπολογιστών / φοιτητή 

Ο αριθµός υπολογιστών ανά φοιτητή δεν µπορεί να υπολογισθεί σε επίπεδο τµήµατος 

διότι όλοι οι φοιτητές και των τριών τµηµάτων της σχολής χρησιµοποιούν τους ίδιους, 

κοινούς, δηλαδή υπολογιστές.  

 

7. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

 

                                Μόνιµο ∆ιοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό 
 

Ειδικότητα Αριθµός 

Γραµµατειακή και ∆ιοικητική 
Υποστήριξη 

2 

Τεχνική Υποστήριξη / 
Συντήρηση κτιρίου 

1 

ΣΥΝΟΛΟ: 3 

 

Αναφορά στην επάρκεια / καταλληλότητα διδακτικών χώρων / εργαστηρίων και 

εκπαιδευτικού εξοπλισµού: 

o Οι διδακτικοί χώροι κρίνονται επαρκείς. Το ίδιο συµβαίνει και µε τους χώρους των 

εργαστηρίων. Ο εκπαιδευτικός εξοπλισµός είναι επαρκής. Επιπλέον η βιβλιοθήκη 

του τµήµατος είναι άρτια εξοπλισµένη.  

o Υπάρχουν 6 εργαστήρια πληροφορικής και 1 ηλεκτρονικής. 

o Υπάρχουν 4 αίθουσες διδασκαλίας 60 θέσεων η καθεµία και µία αίθουσα 

διδασκαλίας (Βαλιώτη) χωρητικότητας 120 θέσεων 
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o Υπάρχει 1 αµφιθέατρο (Βαλιώτη) για παρουσιάσεις και διαλέξεις χωρητικότητας 

120 θέσεων. 

o 1 Κυλικείο 

o 7 γραφεία καθηγητών 

o 4 χώροι που θα χρησιµοποιηθούν στο µέλλον  

o 1 αίθουσα πρακτικής άσκησης 

o Αριθµός υπολογιστών / φοιτητή 120/894 = 0,134 

o Αριθµός βιβλίων/ φοιτητή  6000/894 = 6,711 

o Αριθµός αποφοίτων: 75 

o Κατά το Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-2012 µέσω του προγράµµατος Erasmus το 

τµήµα είχε 2 προπτυχιακούς φοιτητές από την Τσεχία 

 

 

8. Τµήµα Λογοθεραπείας: 

 Αριθµός διοικητικού προσωπικού: 1 

 Σχέση διοικητικού προσωπικού / φοιτητών / διδακτικού προσωπικού:  

• διοικητικό προσωπικό/αριθµό ενεργών φοιτητών = 1/272 = 0,00367. 

• διοικητικό προσωπικό/αριθµό µελών Ε.Π. = - 

• διοικητικό προσωπικό/αριθµό συνεργατών = 1/40 = 0,025. 

 Αναφορά στην επάρκεια / καταλληλότητα διδακτικών χώρων / εργαστηρίων και 

εκπαιδευτικού εξοπλισµού: 

Η διδακτικοί χώροι κρίνονται κατάλληλοι και επαρκείς. Το ίδιο συµβαίνει και για τους 

χώρους των εργαστηρίων καθώς και για τον εκπαιδευτικό εξοπλισµό. 

 Αριθµός υπολογιστών/φοιτητή = 0,066 

 

8. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 Αριθµός και επαγγελµατική επάρκεια διοικητικού, τεχνικού κ.α. προσωπικού 

Το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του ΤΕΙ Καλαµάτας αποτελείται από 53 άτοµα τα 

οποία εργάζονται ως µόνιµοι ∆ηµόσιοι υπάλληλοι ή ως υπάλληλοι αορίστου χρόνου, 

ανήκουν σε κλάδους ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ ∆ιοικητικού – 

Λογιστικού, ΤΕ Βιβλιοθηκονοµίας, ΤΕ Νοσηλευτικής, ∆Ε ∆ιοικητικών – Γραµµατέων, 

∆Ε Χειριστών Η/Υ, ∆Ε Τεχνικών, ∆Ε Οδηγών, ∆Ε ∆ιοικητικών –Γραµµατέων, ΤΕ 

Τεχνολόγων Γεωπονίας, ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρµογών, ∆Ε ∆ιοικητικού –Λογιστικού, ∆Ε 

Τηλεφωνητών, ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, ΥΕ Εργατών, ΥΕ Βοηθητικού 
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Προσωπικού. Το ανωτέρω προσωπικό καλύπτει το 35,3% των κενών θέσεων που 

προβλέπονται από το οργανόγραµµα του Ιδρύµατος.  

 Αριθµός βιβλίων στη βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος ανά φοιτητή 

Η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Καλαµάτας αριθµεί 9.775 τίτλους βιβλίων από τους οποίους οι 

9.500 βρίσκονται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και οι 275 στη βιβλιοθήκη του 

Παραρτήµατος στη Σπάρτη. Ο αριθµός των βιβλίων είναι 33.300 τόµοι οι οποίοι 

κατανέµονται σε 26.500 τόµους στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και οι 6.800 τόµοι στη 

βιβλιοθήκη του Παραρτήµατος στη Σπάρτη. Ο αριθµός των βιβλίων ανά σπουδαστή είναι 

32.300/5.758 = 5,731. 

 Εύρος ζώνης διαδικτυακής σύνδεσης 

Το εύρος ζώνης διαδικτυακής σύνδεσης για το ΤΕΙ είναι 1 Gbps ενώ για το παράρτηµα 

στη Σπάρτη 50Μbps. 

 Φοιτητική στέγη: αριθµός διαθέσιµων δωµατίων 

Η φοιτητική εστία του ΤΕΙ Καλαµάτας είναι δυναµικότητας 300 κλινών κατανεµηµένων 

σε µονόκλινα, δίκλινα και τρίκλινα δωµάτια. Στο Παράρτηµα δεν υπάρχει φοιτητική 

εστία. 

 Αριθµός σιτιζόµενων σπουδαστών 

Οι σιτιζόµενοι σπουδαστές του ΤΕΙ Καλαµάτας είναι 1900 κατανεµηµένοι σε 1383 στην 

Καλαµάτα και 517 στο Παράρτηµα του ΤΕΙ στη Σπάρτη. 

 Κονδύλια τακτικού προϋπολογισµού +Π∆Ε / φοιτητή 

Στο ΤΕΙ Καλαµάτας δεν έχουν εφαρµοστεί κέντρα κόστους συνεπώς δεν υπάρχει 

δυνατότητα για υπολογισµό κατανοµής των κονδυλίων ανά Τµήµα. 

Συνολικά ο λόγος των κονδυλίων/φοιτητή είναι 6.487.700,98 €/ 5.758= 1126,72€.  


