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1 Εισαγωγή 

1.1 Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 

 

1.1.1 Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής 
αξιολόγησης στο Τµήµα. 

 

Η εσωτερική αξιολόγηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 

προβλέπεται από τις διατάξεις του νόµου για την ¨αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου»1. Κατά τις ρυθµίσεις του νόµου αυτού, η αξιολόγηση 

του διδακτικού έργου αποβλέπει στη διασφάλιση και ποιότητα της έρευνας 

και της διδασκαλίας σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται 

από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. 

 

Σε αξιολόγηση υπόκεινται οι ακαδηµαϊκές µονάδες, δηλαδή οι Σχολές και τα 

τµήµατα και µέσω αυτών κάθε ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης συνολικά. 

 

Αρµόδια όργανα για τη ∆ιασφάλιση της Ποιότητας ορίζονται, σύµφωνα µε 

τον προαναφερόµενο νόµο:  

� Σε επίπεδο Ιδρύµατος, η Μονάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ∆ΙΠ) 

η οποία έχει πάγιο χαρακτήρα2 . 

� Σε επίπεδο Ακαδηµαϊκής Μονάδας και αποκλειστικά για τη διάρκεια 

της Εσωτερικής Αξιολόγησης,  η Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης 

και, προκειµένου για ειδικές περιπτώσεις, οι Ειδικές Οµάδες 

Αξιολόγησης (ΕΟΑ)3 . 

 

Η Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

του ΑΤΕΙ Καλαµάτας, συγκροτήθηκε µετά από απόφαση της Συνέλευσης του 

Τµήµατος, και αποτελείται από τον Αναπληρωτή Καθηγητή, ∆ρ Στέφανο 

Γιακουµάτο (και ήδη, αντιπρόεδρο οικονοµικού προγραµµατισµού και 

ανάπτυξης του ΑΤΕΙΚ), την επίκουρη καθηγήτρια, ∆ρ Αθανασία 

Τριανταφυλλοπούλου (αναπληρώτρια προϊσταµένη του Τµήµατος και 

                                                 
1
 ΄Ν. 3374/2005 “Αξιολόγηση διδακτικού έργου», ΕτΚ τ΄Α’..../2005 

2
  Άρθρο 2 παρ. 4 ν. 3374/2005 

3
  Άρθρο 5 παρ. 2 και 3 ν.3374/2005. 
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υπεύθυνη τοµέα Οικονοµικών Μαθηµάτων) και τον επίκουρο καθηγητή, ∆ρ 

∆ηµήτρη Π. Σωτηρόπουλο. 

 

Το Τµήµα Τ.Α. θεωρεί, άλλωστε, στο σύνολό του ότι η διαδικασία εσωτερικής 

και εξωτερικής αξιολόγησής αυτού συνιστά απολύτως απαραίτητη 

προϋπόθεση για την αποτίµηση της παρούσας λειτουργίας του καθώς και για 

την περαιτέρω εξέλιξή του στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, στο µέλλον. 

 

Οι πηγές τεκµηρίωσης των πορισµάτων της Επιτροπής Εσωτερικής 

Αξιολόγησης,   αφορούν κυρίως την περίοδο 2010-2011. Πηγές τεκµηρίωσης 

αποτελούν: παλαιότερες ετήσιες απογραφικές εκθέσεις του Τµήµατος, 

απογραφικά δελτία εξαµηνιαίου µαθήµατος και ατοµικά απογραφικά δελτία 

του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ερωτηµατολόγια µαθήµατος και 

διδάσκοντος για τους φοιτητές, ο οδηγός σπουδών, ο σκοπός της ίδρυσης του 

Τµήµατος, όπως προκύπτει από τη συστατική του πράξη, το αρχείο 

γραµµατείας του Τµήµατος, η ιστοσελίδα του Τµήµατος, στοιχεία του 

Γραφείου ∆ιασύνδεσης, στοιχεία του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων 

Έρευνας (ΕΛΚΕ), κατ’ ιδίαν συζητήσεις µε το εκπαιδευτικό και διοικητικό 

προσωπικό, µε συνεργαζόµενους φορείς και µε ιδρύµατα. 

 

Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι η αποτίµηση του έργου της οποιασδήποτε 

ακαδηµαϊκής µονάδας πρέπει να λαµβάνει υπόψη της και την περιρρέουσα 

ατµόσφαιρα που επικρατεί σε αυτήν, την κουλτούρα και τις άτυπες σχέσεις 

που έχουν κυριαρχήσει στο εσωτερικό της, τις προσδοκίες και τις στοχεύσεις 

των µελών της. Τα ανωτέρω είναι ανάγκη να τηρούνται στο άρρητο ή το 

ανεπίσηµο επίπεδο, ωστόσο δεν σηµαίνει ότι είναι λιγότερο σηµαντικά για τη 

διαµόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωµίας ενός Τµήµατος της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης διότι συνιστούν, αν µη τι άλλο, ένα δείκτη για την υφιστάµενη 

δυναµική του και τις µελλοντικές του προοπτικές. 
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1.1.2 Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που 
παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. 

 
Για τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης, η Οµάδα εσωτερικής 

Αξιολόγησης συνεργάστηκε αρµονικά και χωρίς να αντιµετωπίσει 

προσκόµµατα, µε όλα τα µέλη της ακαδηµαϊκής µονάδας και ειδικότερα µε το 

διδακτικό προσωπικό του Τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης( τακτικά µέλη 

Ε.Π. και εξωτερικούς συνεργάτες), το διοικητικό προσωπικό και τους 

σπουδαστές. Η Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης κατά τη σύνταξη της 

έκθεσης, έλαβε υπόψη της τις απόψεις των εµπλεκοµένων οµάδων, 

διασφαλίζοντας, ωστόσο, το απόρρητο των προσωπικών δεδοµένων.  

Θεωρείται σκόπιµο να υπογραµµιστεί ότι  το σύνολο των εµπλεκοµένων 

οµάδων επέδειξε ιδιαίτερη προθυµία για τη συµµετοχή στη διαδικασία της 

αξιολόγησης και συνέβαλε θετικά στην ολοκλήρωσή της. Τα µέλη του 

Τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης θεωρούν, άλλωστε, στο σύνολό τους ότι η 

διαδικασία εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησής αυτού συνιστά απολύτως 

απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτίµηση τόσο της παρούσας λειτουργίας 

του όσο και για την περαιτέρω εξέλιξή του στο χώρο της ανώτατης 

εκπαίδευσης. 

 
 
 

1.1.3 Προτάσεις του Τµήµατος για τη βελτίωση της διαδικασίας. 

 
Ενθάρυνση της  κινητικότητας των σπουδαστών προς ανάλογα επιστηµονικά 

κέντρα και ιδρύµατα εξωτερικού.  Ερευνητική δραστηριότητα. 

Πρωταρχικής σηµασίας θεωρείται η βελτίωση στο σύστηµα 

µηχανοργάνωσης, κατά τρόπον, ώστε,  οι σπουδαστές να εξυπηρετούνται 

καλύτερα αλλά κυρίως να υπάρχει η δυνατότητα για συλλογή στοιχείων, 

όπως για παράδειγµα στατιστικά στοιχεία, τα οποία θεωρούνται σηµαντικά 

για τη χάραξη µιας κατεύθυνσης  από το Τµήµα σε διάφορα επίπεδα.  
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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 κλπ).  

 

Το Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ιδρύθηκε και λειτουργεί στον Αντικάλαµο 

Καλαµάτας από το ακαδηµαϊκό έτος 1993-94, και αποτελεί Τµήµα του ΑΤΕΙ 

Καλαµάτας Ο Αντικάλαµος βρίσκεται µόλις έξι χιλιόµετρα έξω από την πόλη 

της Καλαµάτας, στην εθνική οδό Καλαµάτας - Τριπόλεως, και συνδέεται µε 

τη µεσσηνιακή πόλη µέσω ενός επαρκέστατου δικτύου λεωφορειακών 

συνδέσεων, µε καλή συχνότητα. Η πρόσβαση από την Αθήνα (απέχει κάπου 

260 χλµ)  καλύπτεται από ένα άρτι εκσυγχρονισµένο οδικό δίκτυο 

(µειώνοντας το ταξίδι µε Ι.Χ. στις 2 ώρες και 3 ώρες περίπου µε τα µέσα 

µαζικής µεταφοράς). Το Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης στεγάζεται στο 

παλαιό κτιριακό συγκρότηµα  (αποπερατώθηκε το 1988) ενώ ένα νέο κτήριο 

λειτουργεί στο µεγαλύτερο µέρος του και ήδη ευρίσκεται στη διαδικασία 

ολοκλήρωσης και οριστικής παράδοσης Το κτιριακό συγκρότηµα φιλοξενεί  

τα Τµήµατα και των δύο Σχολών που λειτουργούν στο ΑΤΕΙ Καλαµάτας, 

πλήν του τµήµατος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  που 

εδρεύει ως παράρτηµα στη Σπάρτη) σε ένα ενιαίο campus συνολικής έκτασης 

105 στρεµµάτων, εξασφαλίζοντας έτσι χωρίς να χαρακτηρίζεται από 

διασπορά Τµηµάτων και διοικητικών υπηρεσιών.  

Το ΑΤΕΙ Καλαµάτας αρχικώς λειτούργησε, σύµφωνα µε  το Π∆ 94/1988, ως 

παράρτηµα του ΤΕΙ Πάτρας. Το πρώτο τµήµα τού παραρτήµατος ήταν το 

Τµήµα Ηλεκτρολογίας το οποίο λειτούργησε κατά το εαρινό εξάµηνο του 

ακαδηµαϊκού έτους 1987-1988. Με το Π∆ 502/1989(ΕτΚ τ. Α΄215/1989) 

καταργήθηκε ως παράρτηµα του ΤΕΙ Πάτρας και ιδρύθηκε το ΤΕΙ 

Καλαµάτας µε δύο Σχολές:  

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Σχολή ∆ιοίκησης & Οικονοµίας. Καθεµιά 

από τις Σχολές του ΤΕΙΚ περιελάµβανε, από την ίδρυσή της τα  τµήµατα: 

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας: Τµήµα Φυτικής Παραγωγής και Τµήµα 
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Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας.  

Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας: Τµήµα ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και 

Πρόνοιας και Μονάδα ∆ιοίκησης Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Στην συνέχεια στις δύο Σχολές εντάχθηκαν αντίστοιχα µε το  π.δ. 200/1999 

(ΕτΚ τ.Α’179/1999)  το τµήµα Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων το οποίο 

µετονοµάστηκε σε Τεχνολογίας Τροφίµων (π.δ 9/2009, ΕτΚ τ.Α’21/2009) 

και το τµήµα Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών το οποίο 

µετονοµάστηκε σε Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής (2003). 

Στη συνέχεια µε το π.δ. 23/2009 (ΕτΚ τ.Α’44/2009) δηµιουργήθηκε η Σχολή 

Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας στην οποία ανήκει το Τµήµα 

«Λογοθεραπείας». Πρέπει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

προαναφερόµενου προεδρικού διατάγµατος προβλέπεται και η δηµιουργία 

τµήµατος «Ραδιολογίας-Ακτινολογίας», το οποίο µέχρι σήµερα  δεν έχει 

λειτουργήσει. Το Τµήµα «Μονάδα ∆ιοίκησης Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

µετονοµάστηκε µε τις διατάξεις του π.δ. 247/2003 (ΕτΚ τ.Α΄222/2003) σε 

Τµήµα «Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Σηµειώνεται, ότι  είναι το µοναδικό τµήµα 

στην ελληνική τριτοβάθµια εκπαίδευση που εξειδικεύεται στο χώρο της 

τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Μετά τις διατάξεις του ν.  2916/2001 τα Τεχνολογικά  Εκπαιδευτικά ιδρύµατα, και 

ως εκ τούτου και το ΤΕΙ-Καλαµάτας, εντάχθηκαν στην ανώτατη εκπαίδευση.  

 

2.2 Ιστορικό της εξέλιξης του Τµήµατος. 

2.2.1 Στελέχωση του Τµήµατος σε διδακτικό, διοικητικό και 
εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία (ποσοτικά 
στοιχεία).4 Σχολιάστε. 

 
Το Τµήµα ΤΑ αποτελείται από δεκατρία (13) µέλη Τακτικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού (στο εξής ΕΠ), ήτοι, έναν (1) Καθηγητή, δύο(2)  Αναπληρωτές 

Καθηγητές, επτά (7) Επίκουρους και τρεις (3)  Καθηγητές Εφαρµογών, δύο 

(2) µέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (στο εξής ΕΤΠ) και έναν (1) 

διοικητικό υπάλληλο (υπεύθυνο Γραµµατείας) . 

                                                 
4
 Συµπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον πίνακα 1.  
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Παράλληλα, ανάλογα µε τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες, 

προσλαµβάνεται και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό ,  είναι πλέον όµως 

γεγονός ότι την τελευταία διετία έχει µειωθεί αισθητά σε σχέση µε 

παλαιότερα έτη. 

 

 

2.2.2 Αριθµός και κατανοµή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών 
(προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία 
πενταετία.5 Σχολιάστε. 

Αριθµός νεοεισαχθέντων φοιτητών ανά κατηγορία ακ.έτος 2010-2011: 

α. µε εισαγωγικές εξετάσεις : 141 

β. από µετεγγραφές:  0     

γ.µε κατατακτήριες εξετάσεις2 

δ.άλλες κατηγορίες: 1   

-Συνολικός αριθµός εγγεγραµµένων φοιτητών σε όλα τα έτη: 948 

-Αριθµός αποφοίτων στο έτος αναφοράς: 103 

-Μέσος βαθµός πτυχίου στο έτος αναφοράς : 6.08 

- Κατανοµή βαθµολογίας πτυχίου (5.0-5.9, 6.0-6.9, 7.0-8.4, 8.5-10.0) 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

< 

6,00 

49 47,57 

6,00 - 

6,99 

51 49,52 

7,00 - 

8,49 

3 2,9 

8.5+ 0 0 

Total 103 100,0 
 

Ο αριθµός των ενεργών φοιτητών σε όλα τα έτη είναι 948 και οι ενεργοί 

φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε 2*Ν χρόνια είναι 

196, δηλαδή ποσοστό 20,68%. 

 

                                                 
5
 Συµπληρώστε, στην Ενότητα 11, τους πίνακες 2 και 3.  
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Βλ. αναλυτικά τα τελευταία έτη στους συνηµµένους πίνακες (Παράρτηµα Β). 

 

 

2.3 Στόχοι του Τµήµατος. 

 

Βασικός στόχος του τµήµατος είναι η προετοιµασία πτυχιούχων προκειµένου 

να στελεχώσουν τις Υπηρεσίες των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και 

των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης  ως εξειδικευµένο δυναµικό το οποίο 

εξασφαλίζει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτεί το σύγχρονο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η νέα πραγµατικότητα µε τους διευρυµένους 

ΟΤΑ που προέκυψαν από την εφαρµογή του προγράµµατος   «Καλλικράτης» 

επιτείνει την ανάγκη αυτή. Ειδικότερα το Τµήµα Τ.Α. σκοπό έχει να 

εκπαιδεύει και να καταρτίζει εξειδικευµένα στελέχη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, ικανά να επιλύουν και να αντιµετωπίζουν θέµατα που 

αφορούν ιδιαίτερα : 

� στη διοίκηση, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των Οργανισµών της 

Αυτοδιοίκησης, των εξαρτώµενων από αυτήν επιχειρήσεων 

(∆ηµοτικών, Αναπτυξιακών) και της τοπικής κοινωνίας, 

� στην αξιολόγηση, σχεδιασµό και χρηµατοδότηση αναπτυξιακών 

προγραµµάτων των οργανισµών αυτών, που στοχεύουν στην 

αναβάθµιση των τοπικών κοινωνιών, 

� στη διοίκηση όλων των οργανώσεων που εµπλέκονται στην 

Αυτοδιοίκηση και τον σχεδιασµό της ανάπτυξης της τοπικής 

κοινωνίας, που υλοποιείται µέσα από τους φορείς αυτούς. 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τµήµατος ΤΑ µε 

βάση τις εξειδικευµένες επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις τους 

ασχολούνται,  αυτοδύναµα, ή σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες, σε 

ζητήµατα τεχνικής και επιστηµονικής υποστήριξης της δηµόσιας διοίκησης, 

όπως τη µελέτη, την έρευνα, το σχεδιασµό και την εφαρµογή της σύγχρονης 

αναπτυξιακής πρακτικής και διοικητικής τεχνολογίας κυρίως σε θέµατα 

Περιφερειακής και Τοπικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης.  
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Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αποκτούν τη δυνατότητα : 

� Να ασκούν καθήκοντα διοίκησης, προγραµµατισµού και οργάνωσης 

της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

� Να ασκούν δραστηριότητες σχεδιασµού προγραµµατισµού και 

υλοποίησης της τοπικής ανάπτυξης. 

� Να διοικούν και να εποπτεύουν το προσωπικό των φορέων τοπικής 

αυτοδιοίκησης και των εξαρτώµενων από αυτούς οργανισµών, αλλά 

και των δράσεων που απορρέουν από την εφαρµογή των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων στις τοπικές κοινωνίες. 

� Να συµµετέχουν στην κατάρτιση των Οργανισµών Εσωτερικής 

Υπηρεσίας, του προϋπολογισµού των µονάδων των φορέων της 

Αυτοδιοίκησης και στο σχεδιασµό και υλοποίηση δραστηριοτήτων 

αναπτυξιακής πρακτικής. 

� Να συµµετέχουν ενεργά και καταλυτικά στον προγραµµατισµό, την 

οργάνωση και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων των µονάδων των 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το σχεδιασµό & υλοποίηση 

της αναπτυξιακής διαδικασίας. 

� Να συµµετέχουν ενεργά στο σχεδιασµό και την υλοποίηση της 

επικοινωνιακής πολιτικής των µονάδων της Αυτοδιοίκησης, αλλά και 

στη διάδοση έγκυρης πληροφορίας, µέσα από τα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης του Πολίτη, τα γραφεία των Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, τα Γραφεία του υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και τις Νοµαρχίες σε 

θέµατα της Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακού Σχεδιασµού και 

πρακτικής. 

� Να παρέχουν συµβουλές σε θέµατα σχεδιασµού, υλοποίησης και 

χρηµατοδότησης του έργου της Αυτοδιοίκησης και της αναπτυξιακής 

πρακτικής, ως Σύµβουλοι Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Σχετικώς µε τη θέση του Τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαµόρφωση 

του νέου πολιτικο - διοικητικού περιβάλλοντος, στην πραγµατικότητα, 
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διαφαίνονται  δύο δυνατές επιλογές: Η µία οδηγεί στη διεύρυνση του 

αντικειµένου των σπουδών, µε προσθήκη νέων γνωστικών αντικειµένων,  

προκειµένου οι απόφοιτοι να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ευρύτερο 

πεδίο επαγγελµατικής απασχόλησης. . Η άλλη επιλογή, διαφυλάττει µε τον  

ιδιαίτερο χαρακτήρα του Τµήµατος (να επαναλάβουµε ότι πρόκειται για το 

µοναδικό Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο χώρο της ελληνικής ανώτατης 

εκπαίδευσης) φροντίζει, ωστόσο, να περιορίσει τον αριθµό των εισακτέων 

προκειµένου να υπάρξει δυνατότητα απορρόφησης σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα από τους ΟΤΑ.. Η επιλογή αυτή έχει, επίσης, το πλεονέκτηµα ότι  

θα καταστήσει, µε την πάροδο του χρόνου, το Τµήµα θελκτικότερο στους 

υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων, εφόσον θα προσφέρει και 

καλύτερες εργασιακές προοπτικές.  

 

Σε κάθε περίπτωση, κάθε µία από τις δύο ανωτέρω επιλογές,  έχει διακριτά 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, και οπωσδήποτε η όποια επιλογή θα 

πρέπει να τύχει ενδελεχούς ανάλυσης και συζήτησης στα συλλογικά όργανα 

του Ιδρύµατος, πριν από την τελική απόφαση. Οι ανωτέρω, πάντως, επιλογές 

είναι σκόπιµο  να αποτυπωθούν και στο υπό αναθεώρηση πρόγραµµα 

σπουδών. 

2.4 Ανανέωση Προγράµµατος Σπουδών. 

 

Με δεδοµένο, πάντως, ότι από το διάστηµα 2001 και εντεύθεν µεσολάβησαν 

σηµαντικές αλλαγές στο πεδίο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (σε πολιτικό και 

επιστηµονικό επίπεδο), το ισχύον πρόγραµµα σπουδών θα πρέπει να τύχει 

άµεσης ανανέωσης.  

 

Πράγµατι, µια  επιτροπή του Τµήµατος έχει αναλάβει το τελευταίο διάστηµα 

να εργαστεί σχετικά µε την αναθεώρηση αυτή, η οποία µετά από τις σχετικές 

αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων του ΑΤΕΙ Καλαµάτας θα εφαρµοστεί, 

εφόσον δεν αντιβαίνει σε τυχόν κανονιστικές ρυθµίσεις, οι οποίες θα 

εκδοθούν µετά την  πρόσφατη µεταρρύθµιση του Υπουργείου Παιδείας ∆ια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. Σε 

κάθε περίπτωση, στόχος του νέου προγράµµατος σπουδών  είναι, µεταξύ 

άλλων,  να προσαρµόσει τη δοµή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα 
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του στις νέες συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί στο εσωτερικό και διεθνές 

περιβάλλον από τη τελευταία τροποποίησή του. 

 

Το απαιτεί αυτό τόσο η πρόσφατη διοικητική µεταρρύθµιση στη τοπική 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση, όσο και οι θεσµοθετηµένοι 

περιορισµοί που έχουν τεθεί για το διάστηµα αυτό τουλάχιστον, στις 

προλήψεις µόνιµου προσωπικού στο δηµόσιο τοµέα  (1 πρόσληψη για κάθε 

10 αποχωρήσεις µόνιµου προσωπικού), γεγονός, το οποίο µεταβάλει, στο 

αντίστοιχο χρονικό διάστηµα,  εξ αντικειµένου  την επιδιωκόµενη ταυτότητα  

του αποφοίτου του τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

Στην ενότητα αυτή θα ήταν χρήσιµο να τεθεί και το ζήτηµα του αριθµού των 

µαθηµάτων που είναι υποχρεωτικά για το πτυχίο. Όπως προκύπτει και από 

τα παραπάνω, ένας επιµελής σπουδαστής του Τµήµατος οφείλει να 

παρακολουθεί περίπου 24 ώρες µαθηµάτων ανά εβδοµάδα για να καλύψει 

µόνο τις υποχρεώσεις τού τυπικού εξαµήνου του (και µε την προϋπόθεση ότι 

δεν µεταφέρει µαθήµατα παρελθόντων εξαµήνων, πράγµα καθόλου 

ασυνήθιστο). Αν υποτεθεί ότι θα πρέπει να αφιερώνει τουλάχιστον 1-2 ώρες 

µελέτης σε καθένα από αυτά εβδοµαδιαίως, το άθροισµα ωρών δουλειάς που 

προκύπτει είναι υπερβολικό και µάλλον αποτρεπτικό για την επίδειξη 

αφοσίωσης στις σπουδές ακόµη και από τον καλύτερο σπουδαστή. Η µείωση 

του αριθµού αυτού (θα µπορούσαν π.χ. να υπάρχουν πολύ περισσότερα 

προαιρετικά µαθήµατα) θα επέτρεπε τη µεγαλύτερη εµβάθυνση σε ένα 

αντικείµενο, σε αντίθεση µε την «επιφανειακή» θεώρηση που πολύ συχνά 

γίνεται σήµερα, εξαιτίας της  πληθωριστικής µας διάθεση να καλύψουµε 

πολλές και διαφορετικές στοχεύσεις. 

 

2.5 Επαγγελµατικά δικαιώµατα αποφοίτων 

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων του Τµήµατος Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης είναι κατοχυρωµένα σύµφωνα µε το ΕτΚ  τ.Α’54/2000.  Οι 

πρωτοβάθµιοι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης περιλαµβάνουν στους 

οργανισµούς εσωτερικών υπηρεσιών θέσεις του κλάδου ΤΕ 22 (ΤΕ Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης), τις οποίες καλύπτουν απόφοιτοι του Τµήµατος Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης.  
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2.6 ∆ιοίκηση του Τµήµατος. 

 
Στο Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης εντάσσονται δύο τοµείς: α) ο Τοµέας 

∆ιοικητικών Μαθηµάτων και β) ο τοµέας Οικονοµικών Μαθηµάτων.  

Προϊστάµενος Τµήµατος είναι αυτή τη περίοδο ο Καθηγητής ∆ρ. Λεωνίδας 

Παπακωνσταντινίδης, αναπληρωτής Προϊστάµενος Τµήµατος, η ∆ρ. 

Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου.   

 

Υπεύθυνοι Τοµέων Μαθηµάτων είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής ∆ρ. 

Στέφανος Γιακουµάτος για το Τοµέα ∆ιοικητικών µαθηµάτων και η 

Επίκουρος Καθηγήτρια ∆ρ. Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου για το Τοµέα 

Οικονοµικών µαθηµάτων.  

 

Το Συµβούλιο Τµήµατος αποτελείται από τους: ∆ρ. Λεωνίδα Α. 

Παπακωνσταντινίδη, ως Πρόεδρο  και τους  υπευθύνους των δύο τοµέων, ∆ρ. 

Στέφανο Γιακουµάτο και ∆ρ. Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου, καθώς και  

έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών του Τµήµατος.  

 

Στη Γενική Συνέλευση του  τµήµατος συµµετέχει το σύνολο του τακτικού 

εκπαιδευτικού προσωπικού του τµήµατος, καθώς και τρεις εκπρόσωποι των 

σπουδαστών του τµήµατος. Το τακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό του 

Τµήµατος αποτελείται από έναν Καθηγητή, δύο Αναπληρωτές Καθηγητές, 

επτά Επίκουρους και τρεις  Καθηγητές Εφαρµογών. 

Το Τµήµα λειτουργεί µε βάση των νοµοθετικών ρυθµίσεων και των κατά 

εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών πράξεων της διοίκησης. 

 

Συγκροτούνται επίσης διάφορες Επιτροπές όπως π.χ. Επιτροπή Πτυχιακών 

Εργασιών και Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης. 

 

Ακολουθεί αναλυτικά η στελέχωση του Τµήµατος από ΕΠ. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
∆ρ. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  
*Βασικό Πτυχίο: Οικονοµικής & Νοµικής Επιστήµης 
*Μεταπτυχιακό: Περιφερειακή Ανάπτυξη 
*∆ιδακτορικό: Τοπική Ανάπτυξη 
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*Γνωστικό Αντικείµενο: Περιφερειακή Ανάπτυξη 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
∆ρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ  
*Βασικό Πτυχίο: Στατιστικής 
*Μεταπτυχιακό: Στατιστικής 
*∆ιδακτορικό: Στατιστικής 
*Γνωστικό Αντικείµενο: Στατιστική και Ποσοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές 
Επιστήµες 
 
∆ρ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ∆ΑΟΥΣΗ  
*Βασικό Πτυχίο: ∆ηµόσιο ∆ίκαιο 
*Μεταπτυχιακό: ∆ηµόσιο ∆ίκαιο 
* ∆ιδακτορικό: Νοµικής Επιστήµης 
*Γνωστικό Αντικείµενο: Κοινωνιολογία µε έµφαση στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση 
 
ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
∆ρ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΟΥ∆ΑΚΗ  
*Βασικό Πτυχίο: Γαλλική Φιλολογία 
*Απόφοιτος Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
* ∆ιδακτορικό: Αποκέντρωση - ∆ιαρθρωτικά Ταµεία Ε.Ε. 
*Γνωστικό Αντικείµενο: ∆ιοικητική Αποκέντρωση 
 
∆ρ. ∆ΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
*Βασικό πτυχίο: Φιλολογία  
*Μεταπτυχιακό: Σύγχρονη Πολιτική & Κοινωνική Ιστορία 
*∆ιδακτορικό: Πολιτική ιστορία – Πολιτική Κοινωνιολογία 
*Γνωστικό Αντικείµενο: Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία 
 
∆ρ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΣΕΚΟΣ  
*Βασικό Πτυχίο: Οικονοµική Επιστήµη 
*Μεταπτυχιακό : ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 
*∆ιδακτορικό: ∆ίκαιο - ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 
*Γνωστικό Αντικείµενο: ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 
 
∆ρ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ  
*Βασικό Πτυχίο:Νοµική και πολιτική επιστήµη 
*Μεταπτυχιακό: Πολιτική Επιστήµη 
* ∆ιδακτορικό: πολιτική επιστήµη Θεσµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων ΟΤΑ 
*Γνωστικό Αντικείµενο: Αναπτυξιακοί Θεσµοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΥΤΥΝΙΩΤΗ  
*Βασικό Πτυχίο: Οικονοµικής Επιστήµης 
*Μεταπτυχιακό : Πληροφορική 
*Γνωστικό Αντικείµενο: Οικονοµολόγου µε εξειδίκευση στην Πληροφορική 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΕΣ  
*Βασικό Πτυχίο: ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 
*Μεταπτυχιακό: Επιχειρησιακή Έρευνα - Οικονοµικά Συστήµατα 
*Γνωστικό Αντικείµενο: ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων µε εξειδίκευση στην 
Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση 
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΣ  
*Βασικό Πτυχίο: Οικονοµικής Επιστήµης 
*Μεταπτυχιακό : Οικονοµική των Επιχειρήσεων 
*Γνωστικό Αντικείµενο: Οικονοµολόγου µε εξειδίκευση στην Οικονοµική των 
ΟΤΑ 
 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΦΩΤΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  
*Βασικό Πτυχίο: Μαθηµατικά 
*Μεταπτυχιακό : Μαθηµατικά 
*Γνωστικό Αντικείµενο: Μαθηµατικών µε εξειδίκευση ή εµπειρία στα 
Οικονοµικά Μαθηµατικά 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ  
*Βασικό Πτυχίο: Τοπογράφος Μηχανικός 
*Μεταπτυχιακό: Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (GIS) 
*Γνωστικό Αντικείµενο: Πληροφορική µε εξειδίκευση στις Χωροταξικές και 
Γεωγραφικές Εφαρµογές 
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
*Βασικό Πτυχίο: Οικονοµικά/Στατιστική 
*Μεταπτυχιακό: ∆ιασφάλιση Ποιότητας 
*Γνωστικό Αντικείµενο: Οικονοµικά Μαθηµατικά µε εξειδίκευση και 
εµπειρία σε Ποσοτικές Μεθόδους 
 
 
 

3 Πρόγραµµα Σπουδών 

 

Προπτυχιακές σπουδές 

Το περιεχόµενο σπουδών του Τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης καλύπτει το 

ευρύτερο γνωστικό αντικείµενο της διοικητικής επιστήµης και της τοπικής 

και περιφερειακής ανάπτυξης, µε εξειδίκευση στη τοπική αυτοδιοίκηση και 

στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η διάρκεια σπουδών στο τµήµα είναι 

τετραετής, δηλαδή οκτώ εξάµηνα, στα οποία περιλαµβάνονται, υποχρεωτικά, 

η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και η πρακτική άσκηση. Η εισαγωγή των 

σπουδαστών πραγµατοποιείται µε το σύστηµα των γενικών εξετάσεων, 

σηµειώνεται δε ότι από το ακαδηµαϊκό έτος 2010-11 ισχύει το σύστηµα της 

µονής εισαγωγής των επιτυχόντων στις γενικές εξετάσεις και µε το σύστηµα 

των κατατακτηρίων εξετάσεων  (από το Υπουργείο το ποσοστό των 

εισαγοµένων µε το σύστηµα αυτό έχει καθοριστεί στο 4% επί των 
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εισακτέων). Οι κατατακτήριες εξετάσεις πραγµατοποιούνται  µία φορά το 

χρόνο και συγκεκριµένα κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαπενθηµέρου του 

∆εκεµβρίου. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Τµήµατος να 

αποφασίζει κάθε φορά αν η εισαγωγή θα γίνεται µε βάση το βαθµό πτυχίου ή 

τις γραπτές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι, στην περίπτωση των γραπτών 

εξετάσεων, εξετάζονται στα  µαθήµατα: Αρχές Οικονοµίας, Μαθηµατικά και 

Πολιτικοί & Κοινωνικοί Θεσµοί της Ελλάδας.  

 

Σε όλα τα εξάµηνα σπουδών, εκτός του τελευταίου, οι σπουδές 

περιλαµβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, καθώς και 

ασκήσεις πράξης και εφαρµογής ή εκπόνηση εργασιών. Περιλαµβάνουν, 

επίσης,   επισκέψεις σε ΟΤΑ, στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τα 

ιδρύµατα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συλλογικά όργανα της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως η Κεντρική Ένωση ∆ήµων  Ελλάδας και οι 

Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων, σε επιχειρήσεις των οργανισµών τοπικής 

αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού καθώς επίσης σε επιχειρήσεις 

του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, αλλά και σε επιχειρήσεις  του ιδιωτικού 

τοµέα, το αντικείµενο των οποίων εστιάζεται στην εκπόνηση  µελετών 

σχετικών µε ζητήµατα του αντικειµένου του Τµήµατος Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και σε ιδρύµατα έρευνας. Έµφαση δίνεται στις µελέτες 

περιπτώσεων και στη συλλογική εργασία. Τα  µαθήµατα του προγράµµατος 

σπουδών διακρίνονται σε Μαθήµατα Γενικής Υποδοµής (ΜΓΥ), τα οποία 

αποβλέπουν στη δηµιουργία ενός κατάλληλου επιπέδου γνώσης, 

προκειµένου  ο σπουδαστής να κατανοήσει και να εµπεδώσει τα περισσότερο 

εξειδικευµένα µαθήµατα καθώς και τα µαθήµατα ειδικότητας. Τα Μαθήµατα 

Ειδικής Υποδοµής (ΜΕΥ) αποβλέπουν στην προετοιµασία του  σπουδαστή 

για εµβάθυνση στα µαθήµατα ειδικότητας. Τα Μαθήµατα Ειδικότητας (ΜΕ) 

αποβλέπουν στην απόκτηση από το σπουδαστή  εξειδικευµένων γνώσεων, τις 

οποίες απαιτεί η αγορά εργασίας και οι οποίες θα του επιτρέψουν να 

σταδιοδροµήσει στο τοµέα της διοίκησης των ζητηµάτων, τα οποία αφορούν 

τη τοπική αυτοδιοίκηση, πρωτίστως, αλλά και λοιπές µονάδες διοίκησης, οι 

οποίες εµπλέκονται µε ζητήµατα συναφή µε το αντικείµενο του Τµήµατος 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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Στα πρώτα εξάµηνα σπουδών περιλαµβάνονται, κατά κανόνα, µαθήµατα 

γενικής υποδοµής της διοικητικής και οικονοµικής επιστήµης. Ακολουθούν 

µαθήµατα ειδικής υποδοµής - κορµού, τα οποία αποτελούν τη βάση της 

διοικητικής επιστήµης, όπως αυτή εφαρµόζεται στον ευρύτερο δηµόσιο 

τοµέα. 

Στα προχωρηµένα εξάµηνα διδάσκονται τα µαθήµατα ειδικότητας που 

συνιστούν τη φύση και τον προορισµό του τµήµατος, σε τοµείς όπως: 

*Λογιστική Ανάλυση και Οικονοµική ∆ιαχείριση των ΟΤΑ 

*Εφαρµογές ∆ιοίκησης και Πληροφορικής στους ΟΤΑ 

*Σχέσεις της ΤΑ µε την Κεντρική ∆ιοίκηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

*Αναπτυξιακά Προγράµµατα για την ΤΑ 

*∆ιαχείριση ∆ιοίκηση Έργων και Υπηρεσιών των ΟΤΑ 

*Θεσµικά Ζητήµατα της ΤΑ 

*∆ηµόσιες πολιτικές που εφαρµόζονται από τη τοπικής 

αυτοδιοίκησης(τουρισµός, περιβάλλον, πολιτισµός, κοινωνική πολιτικής) 

 

Το τελευταίο εξάµηνο σπουδών περιλαµβάνει κυρίως την πρακτική άσκηση 

του φοιτητή και διενεργείται σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως και την 

εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας που εξασφαλίζει την εµβάθυνση του 

τελειόφοιτου του Τµήµατος σε ένα θέµα εφαρµοσµένης έρευνας που έχει 

άµεση σχέση µε την εξειδίκευσή του. Στα τελευταία εξάµηνα σπουδών, η 

Γενική Συνέλευση του Τµήµατος µπορεί µε απόφασή της να δηµιουργεί, µέσα 

από οµάδες επιλογής µαθηµάτων, κατευθύνσεις εξειδίκευσης σύµφωνα µε τις 

εξελίξεις στην επιστήµη, την τεχνολογία, την οικονοµία και την κοινωνία. 

 

Αναλυτικά τα µαθήµατα που προσφέρει το τµήµα διακρίνονται στις 

ακόλουθες  κατηγορίες: 

 

α. Μαθήµατα Γενικής Υποδοµής (ΜΓΥ). 

β. Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής (ΜΕΥ). 

γ. Μαθήµατα Ειδικότητας (ΜΕ). 
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δ. Μαθήµατα ∆ιοίκησης, Οικονοµίας, Νοµοθεσίας και Ανθρωπιστικών 

σπουδών (∆ΟΝΑ). 

 

Επίσης, τα µαθήµατα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά (Υ) και Επιλογής 

Υποχρεωτικά (ΕΥ). 

 

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

προκύπτει, κατά κανόνα ως εξής: 

∆Μ= 0,6 Χ ΦΕ, όπου ΦΕ είναι ο Φόρτος Εργασίας του φοιτητή, (50 ώρες ανά 

εβδοµάδα για κάθε εξάµηνο). 

Επιπλέον, στο τελευταίο (8ο) εξάµηνο φοίτησης, κατανέµονται 30 ∆Μ από 

τις οποίες: 

 

Για την πτυχιακή εργασία 20 ∆Μ 

Για την πρακτική άσκηση 10 ∆Μ 

 

Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει τα βασικά ποσοτικά στοιχεία 

του προγράµµατος σπουδών 

Εξάµηνο 
Αριθµός 

Μαθηµάτων 

Ώρες 

Μαθηµάτων 

Φόρτος 

Εργασίας 

(Ώρες) 

∆ιδακτικές 

Μονάδες

1ο 6 22 50 30 

2ο 6 24 50 30 

3ο 6 24 50 30 

4ο 6 22 50 30 

5ο 6 24 50 30 

6ο 5 24 50 30 

7ο 5 22 50 30 

8ο - 4 50 30 

ΣΥΝΟΛΟ 40 166 400 240 
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3.2 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά του Προγράµµατος Σπουδών 

 
Στόχος του προγράµµατος σπουδών αποτελεί: 

 

• Η κάλυψη των γνωστικών αντικειµένων που σχετίζονται µε τον χώρο της 

διοίκησης και ειδικότερα µε αυτόν της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

• Η ανάπτυξη των κριτικών δεξιοτήτων των φοιτητών. 

• Η ανάλυση και η µετάδοση στους φοιτητές εργαλείων εφαρµογής της 

επιστηµονικής γνώσης. 

• Η ευρύτερη πνευµατική καλλιέργεια των φοιτητών. 

 

Βασικό στοιχείο του προγράµµατος αποτελούν οι δυο εναλλακτικές οµάδες 

µαθηµάτων που προβλέπονται σε αυτό. Η µία οµάδα µε τα µαθήµατα 

επιλογής που διαθέτει, δίνει έµφαση στον αναπτυξιακό προγραµµατισµό των 

ΟΤΑ (Κωδικός οµάδας: ΑΠ) και η άλλη σε θέµατα διοίκησης (Κωδικός 

οµάδας: ∆Μ). Η δυνατότητα επιλογής πραγµατοποιείται στο Ε’ εξάµηνο 

σπουδών και τα εναλλακτικά µαθήµατα σε κάθε οµάδα είναι: 

MAΘHMATA EΠIΛOΓHΣ 

 

Οµάδας ΠΑ  

Προγραµµατισµός - Ανάπτυξη 

Οµάδας ∆  

∆ιοίκηση  

 Εξάµηνο   Εξάµηνο  

Θεωρητικές Προσεγγίσεις 

στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση 

 Ε΄ 
Ποσοτικοί Μέθοδοι 

∆ιοίκησης 
 Ε΄ 

Πολιτικές ∆ιαχείρισης 

Περιβάλλοντος 
 Ε΄ 

Εφαρµογές 

Πληροφορικής σε 

ΟΤΑ 

 Ε΄ 

Χωρικός 

Προγραµµατισµός 
ΣΤ΄ 

Μεθοδολογία 

Κοινωνικής Έρευνας 
ΣΤ΄ 

Μέθοδοι και ∆ιαδικασίες 

Προγραµµατισµού 
ΣΤ΄ 

Γεωγραφικά 

Συστήµατα 

Πληροφορικών  - 

Εφαρµογές στην ΤΑ 

ΣΤ΄ 
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Τουρισµός και Τοπική 

Ανάπτυξη 

ή 

Πολιτισµός και Τοπική 

Αυτοδιοίκηση 

ή 

Πολυπολιτισµικότητα και 

Τοπική Κοινωνία 

ΣΤ΄ 

 

 

ΣΤ΄ 

 

 

 ΣΤ΄ 

∆ιοίκηση Έργου 

ή 

Μάρκετινγκ 

Υπηρεσιών και ΤΑ 

ή 

Πολυπολιτισµικότητα 

και Τοπικές Κοινωνίες 

 

 ΣΤ΄ 

 

 

 ΣΤ΄ 

 

 

  ΣΤ΄ 

 

Αναπτυξιακές Πρακτικές 

των ΟΤΑ 
Ζ΄ 

∆ιοικητικές 

Πρακτικές των ΟΤΑ 
 Ζ΄ 

Ανθρωπογεωγραφία 

ή 

Κοινωνική Πολιτική των 

ΟΤΑ 

Ζ΄ 

 

Ζ΄ 

Επενδυτικά Σχέδια ΤΑ 

ή 

∆ιοίκηση και 

∆ιαχείριση Αστικών 

Υπηρεσιών 

 ΣΤ΄ 

 

 

 

 Στ΄ 

 

Επιχειρείται η χρήση του συστήµατος της πολλαπλής βιβλιογραφικής 

στήριξης των µαθηµάτων, και συχνά η ύπαρξη ειδικού φακέλου µε 

επιλεγµένα άρθρα από την τρέχουσα ελληνική και αλλοδαπή βιβλιογραφία 

που καλύπτουν την τρέχουσα προβληµατική του εξειδικευµένου γνωστικού 

αντικειµένου του κάθε µαθήµατος. 

 

Στην πλειοψηφία των µαθηµάτων εφαρµόζεται η χρήση του θεσµού των 

Ασκήσεων Πράξης, επιδιώκοντας την ανάληψη πρωτοβουλιών, την ανάπτυξη 

της κριτικής σκέψης και επιχειρηµατολογίας, καθώς και την ικανότητα 

συνεργασίας σε οµαδικές εργασίες των φοιτητών του τµήµατος.  

 

Τέλος, προβλέπεται η εφαρµογή του συστήµατος των προαπαιτούµενων 

µαθηµάτων κυρίως για τα µαθήµατα ειδικότητας και ειδικής υποδοµής. Έτσι, 

διευκολύνεται και κατευθύνεται ο φοιτητής στην ορθή επιλογή των 

µαθηµάτων ανά εξάµηνο, ενώ παράλληλα προάγεται και η ποιοτική 

ολοκλήρωση των παραδόσεων των µαθηµάτων, αφού οι συµµετέχοντες 

φοιτητές θα έχουν την αναγκαία µαθησιακή υποδοµή για την 

παρακολούθηση των µαθηµάτων. 

 



 22 

Το ισχύον πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Τ.Α. εφαρµόστηκε για πρώτη 

φορά από το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2001-2002. 

 

Το πρόγραµµα είναι δηµοσιοποιηµένο στην ιστοσελίδα του Τµήµατος και 

αναρτηµένο επί µονίµου βάσεως στους πίνακες ανακοινώσεων της 

Γραµµατείας. Για την απόκτηση του πτυχίου, οι φοιτητές του Τµήµατος ΤΑ 

πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις 42 µαθηµάτων (τα 13 είναι 

προαπαιτούµενα). Οι διδακτικές µονάδες που αντιστοιχούν στο σύνολο των 

42 µαθηµάτων ισούνται µε 210 (εφαρµόζεται το σύστηµα µεταφοράς 

διδακτικών µονάδων ECTS). Επιπλέον, η Πτυχιακή Εργασία αντιστοιχεί σε 

20 διδακτικές µονάδες και η Πρακτική Άσκηση σε 10 διδακτικές µονάδες. 

Για να αποφοιτήσει ο σπουδαστής του Τµήµατος πρέπει να επιτύχει σε 28 

υποχρεωτικά µαθήµατα, σε 12 µαθήµατα ειδικότητας (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) και σε 2 προαιρετικά 

µαθήµατα. Επίσης, 9 µαθήµατα της µιας κατεύθυνσης είναι προαιρετικά για 

την άλλη ενώ το ίδιο το Τµήµα προσφέρει 3 µαθήµατα και παίρνει 5 

προαιρετικά µαθήµατα από άλλα δύο τµήµατα (∆ΜΥΠ και ΧΡΗΜΕΛ). Κατά 

συνέπεια, το Τµήµα προσφέρει στον φοιτητή 12 προαιρετικά µαθήµατα και 5 

από άλλα Τµήµατα. 

 

Ο χρόνος διδασκαλίας κατανέµεται (κατά προσέγγιση αφού υπάρχουν και τα 

2 προαιρετικά µαθήµατα) ως εξής στο σύνολο των µαθηµάτων: θεωρία - 99 

ώρες, ασκήσεις πράξεις – 50 ώρες και εργαστήρια - 23 ώρες. ∆εν 

παρατηρούνται ιδιαίτερες επικαλύψεις ύλης µεταξύ των διαφόρων 

µαθηµάτων. Οι διδάσκοντες φροντίζουν, ανά διαστήµατα, να επανεκτιµούν, 

να αναπροσαρµόζουν και να επικαιροποιούν το περιεχόµενο των 

µαθηµάτων. Ήδη η τελευταία επικαιροποίηση του περιεχοµένου, 

πραγµατοποιήθηκε µετά από  απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 

Τµήµατος, το εαρινό εξάµηνο του 2011. 
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3.3 Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράµµατος 
Προπτυχιακών Σπουδών; 

 

Στο Τµήµα διδάσκονται τα αγγλικά ως ξένη γλώσσα (λειτουργεί Κέντρο 

Ξένων Γλωσσών) και µάλιστα ως υποχρεωτικό µάθηµα (εκτός αν 

προσκοµιστεί δίπλωµα επάρκειας από τον σπουδαστή). ∆εν διδάσκεται όµως 

κανένα µάθηµα σε ξένη γλώσσα, εκτός κι αν απαιτηθεί ως έξτρα µάθηµα, 

εκτός επίσηµου προγράµµατος λόγω της προσέλευσης αλλοδαπών φοιτητών 

από το ERASMUS.  

 

Το Τµήµα συµµετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα εκπαιδευτικής 

συνεργασίας ∆ια Βίου Μάθηση / Erasmus (αν και µόνο σε αυτό). Η 

συµµετοχή κάθε ιδρύµατος στις δράσεις που υποστηρίζονται από το 

πρόγραµµα ERASMUS προϋποθέτει την απόκτηση του Πανεπιστηµιακού 

Χάρτη Erasmus (Erasmus University Charter). Ο Πανεπιστηµιακός Χάρτης 

Erasmus παραχωρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τριτοβάθµια 

ιδρύµατα. Η απόκτησή του είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την συµµετοχή 

του ιδρύµατος στις δράσεις που υποστηρίζονται από το πρόγραµµα ∆ια Βίου 

Μάθηση/Erasmus. Το Α.Τ.Ε.Ι.Κ. είναι κάτοχος του ∆ιευρυµένου6 

Πανεπιστηµιακού Χάρτη Erasmus 2007 – 2013 (Αριθµός 223339-IC-1-2007-

1-GR-ERASMUS-EUCX-1). Οι δράσεις του Α.Τ.Ε.Ι.Κ. εστιάζονται στην 

κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και για πρακτική άσκηση καθώς και 

στην κινητικότητα εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού.  

 

Οι διδάσκοντες του Τµήµατος Τ.Α., προκειµένου να ανταποκριθούν µε το 

καλλίτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες του προγράµµατος, φροντίζουν να 

οργανώνουν διακριτά µαθήµατα στα αγγλικά για τους ξένους σπουδαστές 

τού προγράµµατος. Το ενδιαφέρον όµως είναι σχετικά περιορισµένο. Κατά 

την 3ετία 2008-2011, το Τµήµα συµπεριέλαβε έναν δικό του σπουδαστή στο 

πρόγραµµα, το ακαδηµαϊκό έτος 2009-10, αλλά κανέναν εκ του 

εκπαιδευτικού προσωπικού ενώ υποδέχτηκε τρεις ξένους σπουδαστές το 

2010-11 καθώς κι έναν ξένο διδάσκοντα το 2009-10 και δύο το 2010-11. Εξ 

                                                 
6
 Η κατοχή ∆ιευρυµένου Πανεπιστηµιακού Χάρτη Erasmus επιτρέπει την κινητικότητα φοιτητών για 

πρακτική άσκηση. 
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αυτών προκύπτει ότι ιδίως στην αποστολή δικών του σπουδαστών  σε ΑΕΙ 

του εξωτερικού, το Τµήµα µπορεί και πρέπει να κάνει περισσότερα, 

αναδεικνύοντας καλύτερα τις θετικές πλευρές (που είναι πολλές) τού εν λόγω 

προγράµµατος. 

 



 25 

3.4 Πώς κρίνετε την πρακτική άσκηση των φοιτητών; 

 

Υποχρεωτική για τους σπουδαστές του Τµήµατος είναι και η πρακτική 

άσκηση η οποία διαρκεί ένα ηµερολογιακό εξάµηνο και για την οποία ο 

σπουδαστής αµείβεται µε µηνιαία αποζηµίωση που κυµαίνεται ανάλογα µε 

τον φορέα υποδοχής του. Η οργάνωση και δοµή της πρακτικής άσκησης 

διέπεται από τον κανονισµό σπουδών του Τµήµατος και εποπτεύεται από 

αρµόδια επιτροπή.  

 

Στόχος είναι ο σπουδαστής να αποκτήσει µια πρώτη πιο άµεση και 

εφαρµοσµένη σχέση µε όψεις του αντικειµένου το οποίο σπουδάζει. Στη 

διάρκεια της άσκησης ο σπουδαστής καλείται να συµπληρώσει ένα 

ερωτηµατολόγιο στο οποίο διατυπώνει την άποψή του για την εµπειρία του 

αυτή, και το οποίο µάς έχει καταδείξει, εντέλει, ότι η όλη διαδικασία 

λειτουργεί εποικοδοµητικά για τον ίδιο.  

 

Για να εκπληρωθεί ο σκοπός αυτός, το Τµήµα έχει δηµιουργήσει ένα δίκτυο 

διασύνδεσης µε διάφορους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς (κοινωνικούς, 

πολιτιστικούς, παραγωγικούς) που είναι συναφείς µε το αντικείµενο των 

σπουδών του, µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει κάθε φορά από την πλευρά 

τους προσφορά και διαθεσιµότητα θέσεων για πρακτική άσκηση. Οι φορείς 

αυτοί είναι γενικά δεκτικοί στην υποδοχή σπουδαστών του Τµήµατος και δεν 

καταγράφονται ιδιαίτερα προβλήµατα στην όλη διαδικασία. Πάντως, το 

αντικείµενο απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση δεν συνδέεται 

αναγκαστικά µε την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, αν και κάποτε 

συµβαίνει.  

 

Η εµπειρία έχει δείξει, από την άλλη, ότι η πρακτική άσκηση δηµιουργεί 

ενίοτε ευκαιρίες για τη µελλοντική απασχόληση των πτυχιούχων.  

 

Όσο για την επίβλεψη των ασκούµενων σπουδαστών, προβλέπεται αφενός 

ένας επιβλέπων καθηγητής από το Τµήµα, αφετέρου ορίζεται ένας 

επιβλέπων επί τόπου στο φορέα υποδοχής, ενώ υπάρχει η υποχρέωση να 

συµπληρώνεται κι ένα φυλλάδιο αναλυτικής παρουσίασης της 
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δραστηριότητας του κάθε ασκούµενου σπουδαστή, ώστε να αποτυπώνεται 

εκεί όλη η πορεία τής άσκησής του. 

 

Για την παρακολούθηση της επαγγελµατικής εξέλιξης των αποφοίτων µας, 

από την άλλη, το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του ιδρύµατος οργανώνει κατά 

περιόδους σχετικές έρευνες, µε τελευταία εκείνη του 2009, φροντίζοντας να 

δηµοσιοποιεί τα αποτελέσµατά τους. Το Γραφείο αυτό είναι υπεύθυνο να 

ενηµερώνει τους απόφοιτούς µας και για τις µεταπτυχιακές σπουδές, σε 

περίπτωση που αυτοί επιθυµούν να εµβαθύνουν τη σπουδή τους.   
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4  ∆ιδακτικό έργο 

 

Η έλλειψη του τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού αναγκάζει το τµήµα να 

απευθυνθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι συνάπτουν συµβάσεις 

ορισµένου χρόνου µε συνέπεια να υπάρχει κίνδυνος να ανανεώνεται κάθε 

ακ.έτος.  Ως εκ τούτου, µπορεί να παρατηρηθεί η ασυνέχεια στο διδακτικό 

έργο συγκεκριµένων µαθηµάτων. 

 

Πέραν αυτού το υφιστάµενο πρόγραµµα σπουδών εφαρµόζεται από το 2001 

και ως εκ τούτου δεν έχει εµπλουτισθεί µε µαθήµατα που άπτονται των νέων 

πολιτικών και διοικητικών εξελίξεων στον εσωτερικό και διεθνή χώρο. Τούτο 

επιδιώκεται να βαλτιωθεί µε το νέο πρόγραµµα σπουδών το οποίο όπως ήδη 

αναφέρθηκε επιµελείται επιτροπή. 
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4.1 Πώς κρίνετε την αποτελεσµατικότητα του διδακτικού 
προσωπικού; 

 
 

Στο τµήµα εφαρµόζεται διαδικασία αξιολόγησης του διδακτικού προσωπικού 

από τους φοιτητές, η οποία πραγµατοποιείται στο τέλος κάθε εξαµήνου. Τα 

αποτελέσµατα της αξιολόγησης επεξεργάζονται µε στόχο να βελτιωθούν 

τυχόν κενά που προκύπτουν από τα φύλλα αξιολόγησης. 

 

Ο µέσος όρος φόρτου διδακτικού έργου του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι 

14 ώρες/εβδοµάδα. 

 

Το τµήµα δεν έχει θεσµοθετήσει υποτροφίες ή άλλα βραβεία διδασκαλίας.  

 

Κίνητρα αριστείας: Το Τµήµα (και το ίδρυµα συνολικά) είναι σκόπιµο να 

προβλέψει κίνητρα αριστείας για τους σπουδαστές του. Πέραν των 

υποτροφιών του ΙΚΥ, δεν παρέχονται άλλες υποτροφίες από το ίδιο το ΑΤΕΙΚ 

στους αριστούχους του. Ίσως θα µπορούσε αυτό να γίνει σε συνδυασµό  και 

µε εισοδηµατικά ή κοινωνικά κριτήρια. Εννοείται ότι το κίνητρο αυτό θα 

πρέπει να προβλέπεται και για τα µέλη ΕΠ που παραγάγουν επιστηµονικό 

έργο εγνωσµένης αξίας, όπως άλλωστε καθορίζεται και στο νέο νόµο περί 

των ΑΕΙ. 

 

4.2 Η ∆ιδακτική ∆ιαδικασία 

 
Στην ενότητα αυτή θα ήταν χρήσιµο να τεθεί και το ζήτηµα του αριθµού των 

µαθηµάτων που είναι υποχρεωτικά για το πτυχίο. Όπως προκύπτει και από 

τα παραπάνω, ένας επιµελής σπουδαστής του Τµήµατος οφείλει να 

παρακολουθεί περίπου 24 ώρες µαθηµάτων ανά εβδοµάδα για να καλύψει 

µόνο τις υποχρεώσεις τού τυπικού εξαµήνου του (και µε την προϋπόθεση ότι 

δεν µεταφέρει µαθήµατα παρελθόντων εξαµήνων, πράγµα καθόλου 

ασυνήθιστο). Αν υποτεθεί ότι θα πρέπει να αφιερώνει τουλάχιστον 1-2 ώρες 

µελέτης σε καθένα από αυτά εβδοµαδιαίως, το άθροισµα ωρών δουλειάς που 

προκύπτει είναι υπερβολικό και µάλλον αποτρεπτικό για την επίδειξη 

αφοσίωσης στις σπουδές ακόµη και από τον καλύτερο σπουδαστή. Η µείωση 
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του αριθµού αυτού (θα µπορούσαν π.χ. να υπάρχουν πολύ περισσότερα 

προαιρετικά µαθήµατα) θα επέτρεπε τη µεγαλύτερη εµβάθυνση σε ένα 

αντικείµενο, σε αντίθεση µε την «επιφανειακή» θεώρηση που πολύ συχνά 

γίνεται σήµερα, εξαιτίας της  πληθωριστικής µας διάθεση να καλύψουµε 

πολλές και διαφορετικές στοχεύσεις. 

 

� Σύστηµα εξετάσεων 

Οι εξετάσεις είναι γραπτές ή προφορικές, κατά την επιλογή του διδάσκοντα 

και πραγµατοποιούνται στο τέλος κάθε εξαµήνου, σε δύο εξεταστικές 

περιόδους, διάρκειας 2 εβδοµάδων η κάθε µία. Η δεύτερη εξεταστική 

περίοδος του εαρινού εξαµήνου γίνεται στις αρχές Σεπτεµβρίου του 

επόµενου ακαδηµαϊκού εξαµήνου (όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, άρχισε από 

το 2010-11 να ισχύει στο Τµήµα το σύστηµα της µονής εισαγωγής 

υποψηφίων, µε βάση το οποίο υιοθετήθηκε µόνο µία εξεταστική περίοδος 

στο τέλος κάθε εξαµήνου, καθώς και µία επαναληπτική εξεταστική περίοδος 

κοινή και για τα δύο εξάµηνα, κάθε Σεπτέµβριο). Οι εξετάσεις γίνονται  βάσει 

του προγράµµατος που έχει καταρτισθεί εγκαίρως και έχει αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Τµήµατος καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεών του. Οι 

καθηγητές καταθέτουν τα αποτελέσµατα της βαθµολογίας των φοιτητών  

ηλεκτρονικά, εντός πέντε εργασίµων ηµερών, στη γραµµατεία του Τµήµατος 

και στη συνέχεια σε έντυπη  µορφή, η οποία φέρει και την πρωτότυπη 

υπογραφή των καθηγητών. Οι σπουδαστές πληροφορούνται τη βαθµολογία 

τους ηλεκτρονικά από το διαδίκτυο, µε βάση τον προσωπικό τους κωδικό. Ο 

κάθε σπουδαστής έχει τη δυνατότητα, επίσης, να ζητήσει αντίγραφο 

αναλυτικής βαθµολογίας από τη Γραµµατεία του Τµήµατος και να 

ενηµερωθεί ανά πάσα στιγµή για τα µαθήµατα στα οποία έχει  προβιβάσιµο 

βαθµό. Στην περίπτωση οποιαδήποτε αµφιβολίας για τη βαθµολόγησή  του ο 

σπουδαστής µπορεί να εκφράσει τη διαφωνία του στον υπεύθυνο 

διδάσκοντα, να λάβει γνώση του γραπτού του, να του υποδειχθούν τα λάθη 

του και να του διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο βαθµολογήθηκε. 

 

Αναφορικά µε τις πτυχιακές εργασίες -είναι υποχρεωτικές για την 

ολοκλήρωση των σπουδών στο Τµήµα-, από το εαρινό εξάµηνο του 2011 

εφαρµόζεται (πέρα από τη συµβατική µορφή πτυχιακής εργασίας) µια νέα 
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µορφή εργασίας που στοχεύει αφενός στην προώθηση της επιστηµονικής 

έρευνας, µε την ενεργητική συµµετοχή των σπουδαστών, αφετέρου στον 

περιορισµό του φαινοµένου των πτυχιακών «copy-paste» ή και των 

πτυχιακών επί πληρωµή (είναι γνωστό ότι το εµπόριο αυτό ανθεί 

παραπλεύρως όλων των ΑΕΙ της χώρας µας). Επίσης, δίνει τη δυνατότητα της 

πιο έγκαιρης ολοκλήρωσης της εργασίας, ώστε να αποφευχθεί το συχνό 

φαινόµενο των χρονιζόντων πτυχιακών. Το Τµήµα έχει συλλογικά 

επεξεργαστεί λεπτοµερείς προδιαγραφές µεθόδου και ποιότητας της 

εργασίας αυτής (είναι αναρτηµένες και στην ιστοσελίδα του) ενώ σχεδόν όλα 

τα µέλη Ε.Π. καθώς και ορισµένοι επιστηµονικοί συνεργάτες έχουν αναλάβει 

την υποχρέωση να εποπτεύουν ένα δεδοµένο αριθµό σπουδαστών κατά την 

εκπόνηση της εργασίας τους. Μετά το πέρας της, ο σπουδαστής είναι 

υποχρεωµένος να υποστηρίξει δηµοσίως την πτυχιακή του, ενώπιον µιας 

τριµελούς επιτροπής αποτελούµενης από µέλη ΕΠ ή και συνεργάτες, 

σχετικούς µε το υπό µελέτη αντικείµενο. Η αρµόδια επιτροπή πτυχιακών 

εργασιών έχει µάλιστα δεσµευτεί να επεξεργαστεί περαιτέρω τη µορφή των 

πτυχιακών αυτού του τύπου καθώς και την αξιολόγησή τους (πιθανώς µε 

πολυπαραµετρικά κριτήρια που θα περιορίζουν την αυθαιρεσία στη 

βαθµολόγηση) προκειµένου να προάγει αφενός την πρωτότυπη έρευνα 

αφετέρου την κριτική σκέψη των σπουδαστών. 

 

� ∆υνατότητες βελτιώσεων συστήµατος εξετάσεων 

Σχετικά µε το σύστηµα εξετάσεων µπορεί να παρατηρηθούν τα ακόλουθα:  

είναι κοινή  η αίσθηση µεταξύ των διδασκόντων, ότι αυτό ακολουθεί σε 

µεγάλο βαθµό τα παραδοσιακά πρότυπα εξέτασης. Αυτό έχει παγιώσει και 

στους σπουδαστές µια εξεταστικο-κεντρική κουλτούρα, µε αποτέλεσµα το 

µεγαλύτερο βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας να συγκεντρώνεται στην 

περίοδο των εξετάσεων. Συχνότατα µάλιστα, η κουλτούρα αυτή συνοδεύεται 

από την υιοθέτηση µιας µηχανικής και άκριτης δεξίωσης της γνώσης 

(«παπαγαλία») η οποία είναι γνωστό ότι δεν αφήνει τίποτα ουσιαστικό. Είναι 

κοινός τόπος, ωστόσο, ότι οι εξετάσεις είναι µόνο µία και όχι αναγκαστικά η 

σηµαντικότερη στιγµή της αξιολόγησης ενός σπουδαστή, ο οποίος θα πρέπει 

σε κάθε περίπτωση να κρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαµήνου. 

 

Με άλλα λόγια, θα πρέπει να υπάρχει σε µεγαλύτερο βαθµό η υποχρέωση 
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στους σπουδαστές να αναπτύσσουν τη δηµιουργική τους σκέψη και έκφραση 

για την οποία, εν πολλοίς, και θα κρίνονται. Αυτό θα µπορούσε να επιτευχθεί 

µε τη θεσµοθέτηση της εκπόνησης και παρουσίασης υποχρεωτικών εργασιών 

σε αρκετά µαθήµατα, ο βαθµός των οποίων θα συµµετέχει σε ένα 

καθορισµένο ποσοστό στον τελικό εξαµηνιαίο βαθµό του σπουδαστή. Η ίδια 

λογική θα µπορούσε να εφαρµοστεί και µε τη θεσµοθέτηση υποχρεωτικής 

ενδιάµεσης αξιολόγησης και στα θεωρητικά µαθήµατα µε τη µορφή τεστ 

(ισχύει ήδη για τα εργαστήρια), κάτι που ούτως ή άλλως εφαρµόζεται και 

σήµερα άτυπα από αρκετούς διδάσκοντες. Ας µην υποτιµάται, τέλος, και το 

ενδιαφέρον για το βαθµό εγγραµµατοσύνης του σπουδαστή. Παρότι είναι 

βέβαιο ότι η κουλτούρα της εικόνας έχει διαποτίσει σε εξαιρετικά µεγάλο 

βαθµό τη διαµόρφωση των σηµερινών νέων ανθρώπων, δεν είναι δυνατόν ο 

απόφοιτος ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος να µην µπορεί να 

εκφραστεί γραπτώς και προφορικώς, µε επάρκεια και µε σεβασµό στους 

γραµµατικούς, συντακτικούς και ορθογραφικούς κανόνες της γλώσσας του 

(οπωσδήποτε και τουλάχιστον µίας ξένης), και τούτο ασχέτως ειδίκευσης. 

Πόσο µάλλον που ο απόφοιτος του Τµήµατος Τ.Α. προορίζεται, πρώτα και 

κύρια, για τη στελέχωση δηµοσίων θέσεων, γεγονός που καθιστά ακόµη πιο 

επιτακτική την υποχρέωσή του αυτή. 

 

Αν και δεν υπάρχουν τρόποι να το ποσοτικοποιήσουµε επακριβώς, δεν θα 

πρέπει εξάλλου να αποκρύψουµε το φαινόµενο της δολίευσης της 

εξεταστικής διαδικασίας (κυρίως µε τη µέθοδο της αντιγραφής µε 

πάµπολλους τρόπους) που παρατηρείται από την πλευρά κάποιων 

σπουδαστών στις εξεταστικές περιόδους. Τούτο, βεβαίως, δεν αποτελεί  

πρόβληµα µόνο του Τµήµατος Τ.Α., παρ’ όλ’ αυτά, υπάρχει ευθύνη και των 

διδασκόντων του οι οποίοι είτε υποτιµούν το πρόβληµα (αποδεχόµενοι 

σιωπηρά το πνεύµα της ανοµίας που έχει εγκαθιδρυθεί) είτε παρουσιάζονται 

υπέρ το δέον επιεικείς µε τους παραβάτες. Αυτό θα µπορούσε ενδεχοµένως 

να επιλυθεί µε δύο τρόπους ταυτοχρόνως: αφενός µε τη µετατροπή της 

τελικής εξέτασης σε ένα µόνο κρίκο στη διαδικασία της αξιολόγησης του 

σπουδαστή (όπως αναλύσαµε παραπάνω), αφετέρου µε µια συνεπέστερη 

εφαρµογή των διατάξεων που προβλέπονται από τον κανονισµό λειτουργίας 

του Τµήµατος για τους συλληφθέντες παραβάτες (αποκλεισµός από την 

αµέσως επόµενη εξεταστική ή, αν ο παραβάτης σπουδαστής υποπέσει και 
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πάλι στην ίδια παράβαση, από περισσότερες της µίας εξεταστικές κλπ). 

 

� Πρακτική  άσκηση 

Υποχρεωτική για τους σπουδαστές του Τµήµατος είναι και η πρακτική 

άσκηση η οποία διαρκεί ένα ηµερολογιακό εξάµηνο και για την οποία ο 

σπουδαστής αµείβεται µε µηνιαία αποζηµίωση που κυµαίνεται ανάλογα µε 

τον φορέα υποδοχής του. (βλ. ανωτέρω).   

 

� Πτυχιακή εργασία 

Αναφορικά µε τις πτυχιακές εργασίες -είναι υποχρεωτικές για την 

ολοκλήρωση των σπουδών στο Τµήµα-, από το εαρινό εξάµηνο του 2011 

εφαρµόζεται (πέρα από τη συµβατική µορφή πτυχιακής εργασίας) µια νέα 

µορφή εργασίας που στοχεύει αφενός στην προώθηση της επιστηµονικής 

έρευνας, µε την ενεργητική συµµετοχή των σπουδαστών, αφετέρου στον 

περιορισµό του φαινοµένου των πτυχιακών «copy-paste» ή και των 

πτυχιακών επί πληρωµή (είναι γνωστό ότι το εµπόριο αυτό ανθεί 

παραπλεύρως όλων των ΑΕΙ της χώρας µας). Επίσης, δίνει τη δυνατότητα της 

πιο έγκαιρης ολοκλήρωσης της εργασίας, ώστε να αποφευχθεί το συχνό 

φαινόµενο των χρονιζόντων πτυχιακών. Το Τµήµα έχει συλλογικά 

επεξεργαστεί λεπτοµερείς προδιαγραφές µεθόδου και ποιότητας της 

εργασίας αυτής (είναι αναρτηµένες και στην ιστοσελίδα του) ενώ σχεδόν όλα 

τα µέλη Ε.Π. καθώς και ορισµένοι επιστηµονικοί συνεργάτες έχουν αναλάβει 

την υποχρέωση να εποπτεύουν ένα δεδοµένο αριθµό σπουδαστών κατά την 

εκπόνηση της εργασίας τους. Μετά το πέρας της, ο σπουδαστής είναι 

υποχρεωµένος να υποστηρίξει δηµοσίως την πτυχιακή του, ενώπιον µιας 

τριµελούς επιτροπής αποτελούµενης από µέλη ΕΠ ή και συνεργάτες, 

σχετικούς µε το υπό µελέτη αντικείµενο. Η αρµόδια επιτροπή πτυχιακών 

εργασιών έχει µάλιστα δεσµευτεί να επεξεργαστεί περαιτέρω τη µορφή των 

πτυχιακών αυτού του τύπου καθώς και την αξιολόγησή τους (πιθανώς µε 

πολυπαραµετρικά κριτήρια που θα περιορίζουν την αυθαιρεσία στη 

βαθµολόγηση) προκειµένου να προάγει αφενός την πρωτότυπη έρευνα 

αφετέρου την κριτική σκέψη των σπουδαστών. 

 

� ∆ιεύρυνση εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

Tο Τµήµα, ανταποκρινόµενο στα κελεύσµατα των καιρών, θα είχε όφελος να 
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διευρύνει και να εµπλουτίσει τις προσφερόµενες εκπαιδευτικές του 

υπηρεσίες επεξεργαζόµενο, παράλληλα µε τις προπτυχιακές σπουδές, 

ορισµένα προγράµµατα µετα-λυκειακής εκπαίδευσης ή δια βίου µάθησης (σε 

αποφοίτους ΑΕΙ ή µη) σε αντικείµενα συναφή µε τους επιστηµονικούς 

κλάδους τους οποίους θεραπεύει στο προπτυχιακό επίπεδο (∆ιοίκηση και 

Ανάπτυξη). Αυτό θα µπορούσε µάλιστα να το οργανώσει και σε συνεργασία 

µε τα λοιπά τµήµατα της Σχολής στην οποία ανήκει (Σ∆Ο). Τα προγράµµατα 

αυτά, διετούς διάρκειας, θα απευθύνονταν σε αποφοίτους της µέσης 

εκπαίδευσης, προερχόµενους από την περιφέρεια της Πελοποννήσου και όχι 

µόνο. Κάτι τέτοιο θα έδινε στο Τµήµα τη δυνατότητα να καλύψει ορισµένες 

υπαρκτές ανάγκες στο χώρο της µετα-λυκειακής εκπαίδευσης, σε τοπικό και 

εθνικό επίπεδο, πέραν των όσων επίσης κρίσιµων εκπαιδευτικών αναγκών 

καλύπτει ήδη στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αφετέρου, µε ορισµένα 

πιο σύντοµης διάρκειας προγράµµατα δια βίου µάθησης, θα µπορούσε το 

Τµήµα να συµβάλει στην επανεκπαίδευση ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας που 

έχουν ενδιαφέρον να ενισχύσουν την επαγγελµατική τους ταυτότητα ή 

υποχρεούνται  να αλλάξουν εργασιακό αντικείµενο (η οικονοµική κρίση είναι 

βέβαιο ότι θα αυξήσει τον αριθµό των ατόµων αυτών). 
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4.3 Πώς κρίνετε την οργάνωση και την εφαρµογή του διδακτικού 
έργου; 

 
Σε εύλογο χρόνο και πριν την έναρξη του ακ. Έτους (ακ. εξαµήνων) 

γνωστοποιείται τόσο στους πίνακες ανακοινώσεων του τµήµατος όσο και 

στην ιστοσελίδα το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραµµα. Το ωρολόγιο 

πρόγραµµα τηρείται και σε περίπτωση λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων οι 

διδάσκοντες αδυνατούν να προσέλθουν στις ώρες διδασκαλίας 

αναπληρώνονται κατά κανόνα εντός της αντίστοιχης εβδοµάδας.  

 

Οι στόχοι κάθε µαθήµατος αναλύονται διεξοδικά στον οδηγό σπουδών. 

 

Γίνεται προσπάθεια ορθολογικής κατανοµής του ωρολογίου προγράµµατος 

µαθηµάτων στην κατανοµή µεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού, 

λαµβανοµένου υπόψη ότι οι φοιτητές επιλέγουν µαθήµατα διαφορετικών 

εξαµήνων γίνεται προσπάθεια να µην συµπίπτουν µαθήµατα του αυτού 

εξαµήνου. 

 

 

4.4 Αξιολόγηση από τους σπουδαστές 

 

Σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα µας (Ν. 3374/2005), 

στο Τµήµα Τ.Α. εφαρµόστηκε σύστηµα αξιολόγησης για πρώτη φορά στο 

θερινό εξάµηνο  του ακαδηµαϊκού έτους 2008-2009  και συνεχίστηκε στο 

χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2009-2010. Σκοπός της 

αξιολόγησης είναι η διαµόρφωση άποψης για τις παρεχόµενες εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες και γενικά για τη λειτουργία του Τµήµατος. Για τη διατύπωση 

κρίσης χρησιµοποιήθηκαν δείκτες και αντικειµενικά κριτήρια. Τα κριτήρια 

και οι δείκτες  περιστράφηκαν γύρω από: 

 

� Την ποιότητα του προγράµµατος σπουδών 

� Την ποιότητα του διδακτικού έργου 

� Την ποιότητα του ερευνητικού έργου 

� Τις λοιπές υπηρεσίες 
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Απώτερος σκοπός της αξιολόγησης αυτής είναι  η αποτύπωση της 

υφισταµένης κατάστασης, η επισήµανση των προβληµάτων, η  διερεύνηση 

µεθόδων βελτίωσής τους, η ανάδειξη των δυνατών σηµείων του Τµήµατος 

και η πρόταση µέσων περαιτέρω ανάπτυξής του. 

 

Προκειµένου να γίνει αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους 

σπουδαστές, την 8η-10η εβδοµάδα του εξαµήνου  δόθηκε στους σπουδαστές 

ερωτηµατολόγιο δοµηµένο από τη ΜΟ∆ΙΠ του ΑΤΕΙ, στο οποίο αυτοί 

αποτύπωσαν τη γνώµη τους. Τα ερωτηµατολόγια ήταν ανώνυµα και η 

βαθµολογική κλίµακα κυµαινόταν  µεταξύ 1 και 5 (1= απαράδεκτη, καθόλου - 

5= πάρα πολύ καλή). Η διανοµή των ερωτηµατολογίων έγινε µε ευθύνη των 

καθηγητών οι οποίοι δεν παραβρίσκονταν κατά τη συµπλήρωσή τους από 

τους σπουδαστές. Η συγκέντρωση των ερωτηµατολογίων έγινε από τριµελή 

επιτροπή σπουδαστών η οποία υπέγραψε πρακτικό, σφράγισε τα 

ερωτηµατολόγια σε φάκελο που υπογράφηκε από τα µέλη της επιτροπής και 

παραδόθηκε στη Γραµµατεία του Τµήµατος. 

 
Ακολουθεί στο Παράρτηµα Γ η εικόνα, όπως αυτή διαµορφώθηκε, µετά την 
επεξεργασία των ερωτηµατολογίων . 
 
 

Μεταπτυχιακά Προγράµµατα 

 

Να σηµειωθεί ότι το Τµήµα Τ.Α. δεν διαθέτει ακόµη τη δυνατότητα 

οργάνωσης µεταπτυχιακών σπουδών παρότι κάτι τέτοιο είναι στις άµεσες 

προτεραιότητές του, εφόσον θα έχουν δηµιουργηθεί οι απαιτούµενες 

προϋποθέσεις –και η αξιολόγησή του, είναι ασφαλώς µία από τις 

σηµαντικότερες. 
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5  Ερευνητικό Έργο 
 

Η έρευνα που διεξάγεται από τα µέλη ΕΠ του Τµήµατος προσπαθεί να 

καλύπτει σφαιρικά το πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης, από ιστορική, νοµική, 

διοικητική, οικονοµική, κοινωνιολογική, χωροταξική, δηµογραφική, 

στατιστική άποψη. Η ερευνητική ενασχόληση αποτελεί µαζί µε τη διδακτική, 

το βασικότερο καθήκον ενός µέλος ΕΠ του Τµήµατος, ενώ το κυριότερο 

κίνητρο για την προαγωγή της έρευνας σχετίζεται, όπως γίνεται αντιληπτό, µε 

την εξέλιξη του στις καθηγητικές βαθµίδες καθώς και µε την ίδια την 

επιστηµονική του συγκρότηση και τα επιστηµονικά ερωτήµατα που τον 

απασχολούν, όπως συµβαίνει πάντοτε στο χώρο αυτό. 

 

Για τις δυνατότητες χρηµατοδότησης της έρευνας τα µέλη του τµήµατος 

µπορούν να ενηµερώνονται από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας 

ενώ το ερευνητικό τους έργο υποστηρίζεται από τις ερευνητικές υποδοµές του 

Τµήµατος, παρότι είναι γεγονός ότι αυτές δεν επαρκούν πάντα για κάτι 

τέτοιο. 

 

Στο πρόσφατο παρελθόν, το Τµήµα έχει αντλήσει πόρους έρευνας από 

προγράµµατα όπως το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και ο «Αρχιµήδης» ποσού περίπου 

406634,81€. 

 

Εκείνο που θα µπορούσε ενδεχοµένως να βοηθήσει περαιτέρω στην 

προαγωγή της έρευνας εντός των κόλπων του Τµήµατος (υπάρχουν ήδη 

σχετικές ιδέες) θα ήταν η θεσµοθέτηση ενός Εργαστηρίου ή Παρατηρητηρίου 

ή Κέντρου επιφορτισµένου µε τη µελέτη ορισµένων όψεων του πεδίου της 

τοπικής αυτοδιοίκησης (θα µπορούσε να εκδίδει τακτικά κι ένα newsletter ή 

κάτι παρόµοιο) και χρηµατοδοτούµενου από τα Περιφερειακά Ευρωπαϊκά 

Προγράµµατα. Οι κτιριακές υποδοµές του ιδρύµατος επαρκούν απολύτως για 

κάτι τέτοιο ενώ το συνολικό κόστος λειτουργίας του δεν είναι επ’ουδενί 

απαγορευτικό. 
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5.1 Ερευνητικό Έργο της τελευταίας διετία στο Τµήµα: 

 

Η εικόνα της ερευνητικής δραστηριότητας του Τµήµατος συγκεντρωτικά την 

τελευταία 2ετία  µπορεί να αποτυπωθεί ως εξής: 

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

επιδείξει εξαιρετικό  ερευνητικό έργο, στη διάρκεια της  περιόδου: 

Συγκεκριµένα,  εβδοµήντα (70) ερευνητικές εργασίες, 100 (περίπου) 

ετερο-αναφορές, συµπερίληψη εργασιών των µελών ΕΠ του Τµήµατος 

σε επιστηµονικούς καταλόγους και δίκτυα   διεθνούς εµβέλειας, (2009-

2011) όπως,  

 
� 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 & Google has verified that scholars of more than 

Hundred & Twenty One countries/territories are visiting  the 

Directories on regular basis) 

� Get Cited   

� Social Science Research Network 

� EUROMED  

� IJRCM (India)  

Στην παρούσα φάση τρέχουν από Ευρωπαϊκούς Πόρους, το Πρόγραµµα της 

Πρακτικής Άσκησης και το Erasmus. 

 

5.2 Επιστηµονικές ∆ηµοσιεύσεις και πραγµατοποίηση συνεδρίων 
και ηµερίδων. 

 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τµήµατος έχει για το ακαδηµαϊκό έτος 

2009-2010:  

16 ερευνητικές εργασίες και 14 ετεροαναφορές,  
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ενώ για το ακαδ. έτος 2008-09: 

42 ερευνητικές εργασίες µε 22 ετεροαναφορές. 

Επίσης, δύο µέλη ΕΠ του τµήµατος για τα ακαδηµαϊκά έτη 2008-09 και 

2007-08 δίδαξαν σε µεταπτυχιακά προγράµµατα ελληνικών 

Πανεπιστηµίων. 

Πραγµατοποίηση σηµαντικών συνεδρίων και ηµερίδων, όπως: 

∆ιοργάνωση σηµαντικού συνεδρίου το φθινόπωρο του 2011, µε θέµα: 

«Θεσµοί στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης. Αποτίµηση µιας αντιφατικής 

περιόδου», µε τη συµµετοχή περίπου 45 συνέδρων από διάφορα 

εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα της ηµεδαπής. 

 

∆ιοργάνωση επιστηµονικής ηµερίδας µε θέµα «Οι κρατικές επιχειρήσεις και 

οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και η συµβολή τους στη τοπική 

ανάπτυξη», η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 14 Μαΐου του 2010 και στην 

οποία ανέπτυξαν σχετικά µε το θέµα  ζητήµατα καθηγητές του ΑΤΕΙ κα 

άλλων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και 

εµπειρογνώµονες επί των ζητηµάτων αυτών. 

 

∆ιοργάνωση επιστηµονικής ηµερίδας Ηµερίδα για την Κοινωνική Οικονοµία, 

το Μάιο του 2011, σε συνεργασία µε το παράρτηµα Πελοποννήσου του 

Επιστηµονικού Οικονοµικού Επιµελητηρίου», στην οποία αναπτύχθηκαν 

ζητήµατα, από µέλη του Οικονοµικού Επιµελητηρίου και από καθηγητές του 

ΑΤΕΙ,  σχετικά µε τη συµβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην αντιµετώπιση 

της τελευταίας οικονοµικής κρίσης. 

  

Βλ. αναλυτικά στον συνηµµένο πίνακα (Παράρτηµα ∆). 

 

5.3 Άλλες ερευνητικές συµµετοχές και επιστηµονική κινητικότητα 

 

Αναφορά σε ιδιαίτερα σηµαντικές κατά την άποψη του Τµήµατος διακρίσεις 
 

� Τρία (3) µέλη ΕΠ (Παπακωνσταντινίδης, Γιακουµάτος, Τσέκος) του 

Τµήµατος για τα ακαδηµαϊκά έτη 2009-10 και 2010-11 δίδαξαν σε 

µεταπτυχιακά προγράµµατα ελληνικών Πανεπιστηµίων και το 
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Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης – Εθνικής 

Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΕΣΤΑ (έως 2011/ Ιούνιος)  

� Ολοκληρώθηκαν 2 επιστηµονικές µελέτες εφαρµογής (∆ήµος 

Καλαµάτας) από στελέχη-Καθηγητές του Τµήµατος Τ.Α  (Χρήσιµος-

Τριανταφυλλοπούλου)  

� Το Τµήµα έχει να επιδείξει (Πρόγραµµα ERASMUS- κα Παπουδάκη) 

αυξηµένη κινητικότητα ξένων καθηγητών που έδωσαν στο χώρο του 

ΤΕΙ-Κ σηµαντικές διαλέξεις σε θέµατα Πολιτικής Επιστήµης και 

Οικονοµίας, αλλά και αυξηµένη κινητικότητα φοιτητών, στα πλαίσια 

του ίδιου προγράµµατος 

� Το Τµήµα Τ.Α  εκπροσωπήθηκε, την τελευταία διετία, σε  ∆ιεθνή 

Συνέδρια  (Παπακωνσταντινίδης (4) ) 

 

Στόχος είναι να υπάρξουν ακόµη περισσότερες ερευνητικές συνεργασίες του 

Τµήµατος µε άλλα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα του εσωτερικού και του 

εξωτερικού. Προσπάθεια της οποίας τα αποτελέσµατα θα φανούν στο 

επόµενο διάστηµα. 

 
 

5.4 Πώς κρίνετε τις συνεργασίες µε εκπαιδευτικά κέντρα του 
εσωτερικού και του εξωτερικού και µε το κοινωνικό σύνολο; 

 
Το τµήµα έχει συνεργασθεί µε το Κέντρο Ανάλυσης ∆ηµόσιας Πολιτικής και 

Θεσµών του Παντείο Πανεπιστηµίου για την συνδιοργάνωση συνεδρίων , µε 

επιστηµονικά επιµελητήρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου και µε τους 

Τοπικούς Αυτοδιοικητικούς Φορείς. 
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6 Σχέσεις µε κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) 

φορείς  
  

Το Τµήµα έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια εντονότερη δραστηριότητα 

στη σύναψη στενότερων σχέσεων µε κοινωνικούς, πολιτιστικούς και 

παραγωγικούς φορείς που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε το αντικείµενο το 

οποίο θεραπεύει. Ειδικότερα, το τελευταίο διάστηµα, το Τµήµα έχει 

αναπτύξει συνεργασίες µε το Περιφερειακό Τµήµα Νοτιοανατολικής 

Πελοποννήσου του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (µε το οποίο 

διοργάνωσε το Μάιο του 2011 και µια ηµερίδα µε θέµα την οικονοµική κρίση 

και την τοπική αυτοδιοίκηση), µε µια εταιρία Συµβούλων Αυτοδιοίκησης που 

εδρεύει στην Κρήτη, ενώ ένα µέλος ΕΠ του Τµήµατος συµµετέχει ως 

εκπρόσωπος στην Επιτροπή ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Καλαµάτας. Επίσης, 

το Τµήµα φροντίζει να διοργανώνει κατά καιρούς, στους χώρους του ΑΤΕΙΚ, 

επιστηµονικές ηµερίδες ή οµιλίες σε συνεργασία µε συναφείς µε το 

αντικείµενό του φορείς, ενώ προσπαθεί να ωθεί και τους σπουδαστές του να 

παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς παρόµοιες δραστηριότητες (π.χ. το Τµήµα 

διοργάνωσε εκπαιδευτική εκδροµή των σπουδαστών του στην Αθήνα, στην 

τελευταία µεγάλη εκδήλωση της ΚΕ∆ΚΕ εν αναµονή της διοικητικής 

µεταρρύθµισης στη τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση 

του 2010, µετά δε την διοικητική µεταρρύθµιση �ροτίθεται να ε�αναλάβει 

µια ε�ιστηµονική συζήτηση στα γραφεία της ΚΕ∆Ε �ροκειµένου να 

ενηµερωθούν α�ό εκ�ροσώ�ους της το�ικής αυτοδιοίκησης για την 

εφαρµογή του νέου συστήµατος διοίκησης και αυτοδιοίκησης)).  

 

Οι συνεργασίες αυτές καθώς και οι σχετικές επιστηµονικές ηµερίδες 

τυγχάνουν σχεδόν πάντοτε προβολής στα τοπικά ΜΜΕ. Από την άλλη, 

βέβαια, θα µπορούσε η δικτύωση αυτή να ενταχθεί σε µια πιο καλά 

µελετηµένη και στοχοθετηµένη στρατηγική για την εξέλιξη του Τµήµατος η 

οποία θα έπαιρνε και τη µορφή προγραµµατικών συµφωνιών συνεργασίας µε 

διαφόρους φορείς. Αυτό εξάλλου θα βοηθούσε το ίδιο το Τµήµα να προβάλει 

καλύτερα το έργο του, να γίνει ευρύτερα γνωστό και να προσελκύσει 

σπουδαστές που έχουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα θέµατα αυτά. Σε αυτό 

θα µπορούσε να συνδράµει ακόµη περισσότερο και το Γραφείο ∆ηµοσίων & 
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∆ιεθνών Σχέσεων του ιδρύµατος, το οποίο δέον  να ενηµερώνεται και να 

ενηµερώνει (µε έναν πιο δοµηµένο µηχανισµό) σπουδαστές, µέλη ΕΠ και το 

κοινό, τόσο για τις δράσεις του Τµήµατος όσο και για τη γενικότερη 

δραστηριότητα στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ακόµη περισσότερο θα 

µπορούσε το Τµήµα αυτό καθαυτό (δεν αναφερόµαστε στα µέλη Ε.Π. ως 

ανεξάρτητους επιστήµονες) να αναδείξει ένα  ρόλο επιστηµονικού 

συµβούλου του υπουργείου Εσωτερικών, ή και της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων 

και Περιφερειών στα θέµατα τοπικής αυτοδιοίκησης, σε µια περίοδο που το 

ειδικό βάρος τού εν λόγω πεδίου αυξάνεται µετά και την τελευταία 

µεταρρύθµιση στο χώρο της αυτοδιοίκησης. Επίσης, θα µπορούσε κάλλιστα 

να έχει πιο ενεργή συµµετοχή σε περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης 

(συµµετέχουν κατά περιόδους µέλη ΕΠ του Τµήµατος αλλά µόνο ως 

ανεξάρτητοι επιστήµονες). 

 
 
7 Στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης 

Στην ακαδηµαϊκή ανάπτυξη του Τµήµατος πρωταρχικό ρόλο διαδραµατίζουν 

τόσο η διδασκαλία όσο και η έρευνα. Βασικός στόχος το Τµήµατος είναι η 

παροχή γνώσεων και τεχνογνωσίας στους σπουδαστές ώστε να 

ανταπεξέλθουν στην οµολογουµένως δύσκολη αγορά εργασίας. 

Το Τµήµα προσπαθεί να αποκτήσει ένα εξωστρεφή χαρακτήρα είτε 

πραγµατοποιώντας ηµερίδες είτε συνέδρια µε σκοπό να ανοίξουν οι 

ορίζοντες των σπουδαστών, βλέποντας τις εναλλακτικές τους και την εξέλιξή 

τους στον χώρο αυτό.  

Παράλληλα κάνει προσπάθειες βελτίωσης του προγράµµατος σπουδών 

προσπαθώντας να ανταποκρίνεται στις ολοένα αυξανόµενες απαιτήσεις που 

υπάρχουν. 

Συγκεκριµένοι στόχοι και χρονοδιάγραµµα 

� Οι βασικοί στόχοι στους οποίους θα εστιάσει το Τµήµα Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης την τετραετία 2008/9-2012 είναι οι εξής: 

� Μελέτη και υλοποίηση νέου προγράµµατος σπουδών σε συνεργασία 

µε ιδρύµατα της αλλοδαπής (εντός του ακαδηµαϊκού έτους 2008-09). 

� Οργάνωση και λειτουργία µεταπτυχιακών προγραµµάτων αυτόνοµα, 
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ή σε συνεργασία µε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ΑΕΙ του εσωτερικού 

και του εξωτερικού. Οι τοµείς των µεταπτυχιακών θα αφορούν 

εξειδικευµένα προγράµµατα τοπικής και γενικότερα δηµόσιας 

διοίκησης (µε έµφαση στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση) και 

διοίκησης επιχειρήσεων.  

� Οργάνωση και καθιέρωση διετούς συνεδρίου µε κεντρικό θέµα τα 

προβλήµατα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της διοικητικής 

εκπαίδευσης.  

� Εντατικοποίηση της χρήσης νέων τεχνολογιών (e-class, web-leasons) 

και λογισµικών στην εκπαιδευτική διαδικασία (Λογισµικό ανάλυσης 

δεδοµένων, GIS. MIS, SPSS κτλ, ολοένα αυξάνονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία) . 

� Συµµετοχή σε ερευνητικά εκπαιδευτικά προγράµµατα όπως, 

Αρχιµήδης, Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, ∆ια Βίου Μάθηση, 

Ψηφιακοί ∆ήµοι, κλπ.  

Πέραν αυτών οι στρατηγικές επιλογές του Τµήµατος πρέπει να είναι: 

� Η τήρηση του νοµοθετικού πλαισίου για την τριτοβάθµια εκπαίδευση 

� Η στελέχωση του µε ΕΠ αυξηµένων προσόντων 

� Η συµπλήρωση του εξοπλισµού του  και η διατήρηση της καλής 

λειτουργίας του 

� Η αναµόρφωση του προγράµµατος σπουδών σύµφωνα µε τις 

σύγχρονες ανάγκες 

� Η αναβάθµιση του επιπέδου της παρεχόµενης εκπαίδευσης 

� Ενίσχυση της πρακτικής άσκησης 

� Εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων διδασκαλίας µε χρήση νέων 

τεχνολογιών 

� Περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας 

� Ενδυνάµωση των σχέσεων µε την τοπική κοινωνία  

� Σύνδεση σπουδών και επαγγέλµατος 
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8 ∆ιοικητικές υπηρεσίες και υποδοµές 

 

Η διδασκαλία των θεωρητικών µαθηµάτων του Τµήµατος Τοπικής  γίνεται σε 

οκτώ αίθουσες της Σ∆Ο του ΑΤΕΙΚ. Με τα σηµερινά δεδοµένα, οι αίθουσες 

αυτές επαρκούν οριακά, αλλά λαµβάνοντας υπόψη ότι έχουν κατασκευαστεί 

νέα κτήρια στο ΑΤΕΙΚ τα οποία είναι υπό παράδοση, θεωρούµε πως το 

παραπάνω πρόβληµα θα λυθεί στο άµεσο µέλλον. Από τις παραπάνω 

αίθουσες µερικές µόνο διαθέτουν οπτικο-ακουστικό µέσα. Εποµένως, 

κρίνεται αναγκαίο να εξοπλιστούν και οι υπόλοιπες αίθουσες µε σύγχρονα 

οπτικο-ακουστικά µέσα, σύµφωνα µε τις ανάγκες της σύγχρονης 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σχεδόν όλες διαθέτουν, πάντως, κλιµατιστικό 

όπως άλλωστε και όλα τα γραφεία του κεντρικού κτιρίου. 

 

Τα εργαστηριακά µαθήµατα του Τµήµατος Τ.Α. διεξάγονται στις δύο 

εργαστηριακές αίθουσες του τµήµατος, οι οποίες πάντως δεν έχουν τη µορφή 

θεσµοθετηµένου ερευνητικού εργαστηρίου (το Τµήµα δεν διαθέτει κάτι 

τέτοιο). Η υποδοµή που διαθέτουν τα εργαστήρια σε εξοπλισµό κρίνεται 

ικανοποιητική µε βάση τα σύγχρονα τεχνολογικά δεδοµένα, τις εξελίξεις στον 

τοµέα των ΟΤΑ (‘Α και ‘Β βαθµού) αλλά και τις εξελίξεις στην εκπαίδευση. Τα 

υφιστάµενα συστήµατα υλικού (hardware) αναβαθµίστηκαν την τελευταία 

3ετία. Σε ότι αφορά το λογισµικό (software) θα µπορούσε να υπάρξει, εφόσον 

έχουµε την δυνατότητα, και η προµήθεια κάποιων επιπλέον εξειδικευµένων 

πακέτων.  

 

Για τους παραπάνω λόγους, και λαµβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα 

οικονοµική κατάσταση στην οποία ευρίσκεται η χώρα, µία µερική 

αναβάθµιση των λογισµικών πακέτων και εφαρµογών θα µπορούσε να 

καλύψει περισσότερο τις εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 

-Αριθµός υπολογιστών ανά φοιτητή. Το τµήµα διαθέτει 2 εργαστήρια Η/Υ µε 

25 Η/Υ το καθένα. ∆ηλαδή διαθέτει 50 Η/Υ για 948 ενεργούς φοιτητές, άρα 

1 Η/Υ ανά 19 φοιτητές. 
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8.1 Πώς κρίνετε την αποτελεσµατικότητα των διοικητικών και 
τεχνικών υπηρεσιών; 

 

Θεωρείται �εριττό να ε�ισηµανθεί στην ενότητα αυτή ότι το µοναδικό 

διοικητικό στέλεχος της γραµµατείας του Τµήµατος  (συµ�εριλαµβανοµένων 

και των Τοµέων) δεν ε�αρκεί σε καµία �ερί�τωση για να καλύψει τις 

ανάγκες ενός σύγχρονου Τµήµατος ΑΕΙ. Παρόλο τις αντίξοες συνθήκες 

καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από την υπάλληλο να ανταποκριθεί στα 

εκάστοτε ζητήµατα των σπουδαστών. 

 

Η συνεργασία µε την Κεντρική ∆ιοίκηση είναι αποτελεσµατική και παρέχεται 

κάθε πρόσθετη πληροφορία που χρειάζεται σε αυτήν. 

 

Τα µέλη ΕΤΠ παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια που χρειάζεται τόσο στον χώρο 

των εργαστηρίων όσο και στις ανάγκες του τµήµατος ελλείψει διοικητικού 

προσωπικού. 

 

Κατά καιρούς σπουδαστές που απασχολούνται µε 10ωρα παρέχουν επιπλέον 

βοήθεια. 

 
 

8.2 Πώς κρίνετε τις υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας; 

 
 

� Σύµβουλος Καθηγητής 

Από το 2009-10, εφαρµόζεται στο Τµήµα και ο θεσµός του Συµβούλου 

Καθηγητή στον οποίο οι σπουδαστές µπορούν να απευθύνονται για την 

επίλυση διαφόρων προβληµάτων που σχετίζονται µε τη φοίτησή τους. 

Γενικά, πάντως, θα πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε οι σπουδαστές να 

συµµετέχουν πιο δραστήρια στην ακαδηµαϊκή ζωή του Τµήµατος, πέραν της 

ένταξής τους στις κοµµατικές φοιτητικές νεολαίες. 

 

� Νεοεισερχόµενοι σπουδαστές 

Εκείνο που θα έπρεπε να τύχει αυξηµένης περισσότερο από το Τµήµα, και 

από συµβολική άποψη, είναι µια καλύτερα οργανωµένη υποδοχή των νέων 
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σπουδαστών στην αρχή τού κάθε ακαδηµαϊκού έτους. Μια µικρή επίσηµη 

τελετή υποδοχής και µια µικρή από κοινού οµάδα παλαιότερων σπουδαστών 

και καθηγητών που θα εισήγαγε τους πρωτοετείς στους χώρους και στη 

λογική της λειτουργίας τους Τµήµατος, θα συνεισέφερε πολύ στη δηµιουργία 

ενός ευχάριστου κλίµατος γι’ αυτούς που ξεκινούν µε τόσες ελπίδες τις 

σπουδές τους. Ας υπογραµµιστεί πάντως ότι σε γενικές γραµµές, οι σχέσεις 

διδασκόντων – διδασκοµένων στο Τµήµα κινούνται, παραδοσιακά, σε καλά 

επίπεδα και σε κλίµα εµπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης, ίσως και λόγω 

του µικρότερου αριθµού τους που βοηθά στην υπέρβαση της ανωνυµίας των 

πολυπληθών αµφιθεάτρων 

 

� Σπουδαστική Λέσχη και σπουδαστικές παροχές 

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 πτυχίου. 

Στους σπουδαστές παρέχεται ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, αναβολή από 

το στρατό, φοιτητικά εισιτήρια, δωρεάν συγγράµµατα και σηµειώσεις. Στους 

πρωτοετείς σπουδαστές διανέµεται ο οδηγός σπουδών του Τµήµατος.  

Στο Α.Τ.Ε.Ι.Κ. λειτουργεί αυτόνοµα Πολιτιστικός Σύλλογος ο οποίος αποτελεί 

έναν φορέα καλλιτεχνικής έκφρασης και δηµιουργίας. Ειδικότερα, 

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. 

Στο ΑΤΕΙΚ λειτουργεί όλη την ηµέρα ιατρείο που εξυπηρετείται από δύο 

νοσοκόµες προκειµένου να παράσχουν οποιαδήποτε υποστήριξη. 

 

Τα µέλη Ε.Π. προσπαθούν να δείξουν ιδιαίτερη κατανόηση σε όσους 

φοιτητές 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. 
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8.3 Πώς κρίνετε τις υποδοµές πάσης φύσεως που χρησιµοποιεί το 
Τµήµα; 

 
� Βιβλιοθήκη 

Η βιβλιοθήκη, που στεγάζεται σε νεόδµητο, υψηλών προδιαγραφών, κτίριο 

που παραδόθηκε το 2010 για χρήση, 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 ΤΕΙ αλλά και του εκτός του 

Ιδρύµατος περιβάλλοντος. 

 

Χρήση της Βιβλιοθήκης και του υλικού της µπορούν να κάνουν α) τα µέλη 

εκπαιδευτικού προσωπικού του ΤΕΙ–Κ,  β) οι επιστηµονικοί και 

εργαστηριακοί συνεργάτες του ΤΕΙ–Κ,  γ) οι σπουδαστές του ΤΕΙ-Κ, οι 

οποίοι έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους, δ) το ∆ιοικητικό και Τεχνικό 

Προσωπικό του ΤΕΙ–Κ,  ε) οι σπουδαστές που προέρχονται από ανταλλαγή, 

στ) ειδικοί ερευνητές εκτός ΤΕΙ-Κ 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 

ΑΤΕΙΚ, δηλ. 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.  

 

� Ποιότητα κτιρίων 

Σε γενικές γραµµές, οι υποδοµές του Τµήµατος είναι επαρκείς µε πρόβλεψη 

και για τα ΑΜΕΑ. Τα κτίρια του ΑΤΕΙΚ πάντως (µε την εξαίρεση ίσως του 

νεόδµητου κτιρίου της βιβλιοθήκης) δεν πληρούν καθόλου τις προδιαγραφές 
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του βιοκλιµατικού σχεδιασµού, συνεπώς χαρακτηρίζονται ως πολύ 

ενεργοβόρα και άρα πολύ δαπανηρά από οικονοµική άποψη. Ικανοποιητικές 

κρίνονται, πάντως, οι υποδοµές υπηρεσιών πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών του Τµήµατος, αν και δεν υπάρχουν στους χώρους του 

ΑΤΕΙΚ, εντός ή εκτός των κτιρίων, σηµεία µε σύνδεση Wi-Fi. Από την άλλη, ο 

ιστότοπος του ιδρύµατος αλλά και του Τµήµατος ανανεώνεται συνεχώς. 

Ειδικά, η ιστοσελίδα του Τµήµατος Τ.Α. φιλοξενεί εκτός των άλλων και τα 

βιογραφικά των µελών ΕΠ, αν και δεν υπάρχουν ακόµη προσωπικές 

ιστοσελίδες για το καθένα από αυτά ξεχωριστά, κάτι που όµως σχεδιάζεται 

να γίνει άµεσα.  

 
� Εστιατόριο 

Επαρκής είναι και ο χώρος του εστιατορίου (βρίσκεται στο ισόγειο και είναι 

χωρητικότητας 200 θέσεων) όπως πολύ αξιοπρεπούς επιπέδου είναι και οι 

παρεχόµενες υπηρεσίες εστίασης (το ίδιο ισχύει και για την καντίνα του 

ιδρύµατος) και µε πολύ χαµηλό αντίτιµο (2,00 ευρώ για ένα πλήρες γεύµα). 

Η σίτιση (πρωινό, µεσηµεριανό, βραδινό) παρέχεται όλες τις ηµέρες της 

εβδοµάδας. Οι σπουδαστές που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις 

έχουν δικαίωµα δωρεάν σίτισης και στέγασης. Πέραν αυτού το Συµβούλιο 

του ΑΤΕΙΚ 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 από εναλλακτικά γεύµατα. 

Πολύ µεγάλος και µε υποδοµές για αθλοπαιδιές είναι ο προαύλιος χώρος του 

ΑΤΕΙΚ. ∆εν βρίσκονται σε λειτουργία, όµως, κοινόχρηστοι ψύκτες ή άλλα 

σηµεία παροχής νερού, δωρεάν. 

 

� Φοιτητική Εστία 

Το Α.Τ.Ε.Ι.Κ. διαθέτει επίσης φοιτητική εστία οι εγκαταστάσεις της οποίας 

ευρίσκονται σε οικόπεδο στην πόλη της Καλαµάτας το οποίο παραχώρησε ο 

∆ήµος Καλαµάτας επί υπουργού Παιδείας Γ.Α Παπανδρέου και προέδρου 

του Α.Τ.Ε.Ι.Κ. Θ. Πισιµίση, το 1996. Την περίοδο 2000-2006, επί προεδρίας 

κατ' αρχάς του ∆. Νικόπουλου και ακολούθως του Β. Πανάγου το έργο 
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επανεντάχθηκε στο πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και 

επαναδηµοπρατήθηκε µε αυξηµένο προϋπολογισµό το έτος 2006. 

Εγκαινιάστηκε το έτος 2011 (19 Φεβρουαρίου) επί προεδρίας Α.Τ.Ε.Ι.Κ. 

Ανδρέα Γ. Κανάκη από την υφυπουργό Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων, κα Εύη Χριστοφιλοπούλου. Έχει δυναµικότητα 235 κλινών 

(µονόκλινα και δίκλινα δωµάτια, άρτια εξοπλισµένα, µε κοινή κουζίνα και 

λουτρά) για τη φιλοξενία Ελλήνων σπουδαστών και σπουδαστών από το 

εξωτερικό µέσω του προγράµµατος Erasmus. Επίσης, στη διάρκεια του 

καλοκαιριού φιλοξενεί Ελληνόπουλα της διασποράς που λαµβάνουν µέρος σε 

ειδικά προγράµµατα. Η διαχείριση και λειτουργία της εστίας έχει ανατεθεί 

στο Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας (Ε.Ι.Ν).  
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8.4 Αποτελεσµατικότητα στη χρήση υποδοµών και εξοπλισµού; 

 
Σοβαρό πρόβληµα κτιριακών υποδοµών καταγράφεται κυρίως στη 

γραµµατεία του Τµήµατος η οποία συστεγάζεται σε ένα γραφείο µαζί µε τις 

άλλες γραµµατείες της Σχολής, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει επαρκής 

χώρος ούτε καν για την αρχειοθέτηση των εγγράφων της. Λιγότερα από τις 

πραγµατικές ανάγκες είναι και τα γραφεία του εκπαιδευτικού προσωπικού 

όπου άλλα µέλη ΕΠ είναι αναγκασµένα να µοιράζονται το γραφείο τους µε 

έναν ή και δύο ακόµη συναδέλφους τους, την ίδια ώρα που άλλοι κάνουν 

αποκλειστική χρήση ενός γραφείου. Ακόµη χειρότερα, διατίθεται µόνο ένα 

µικρό γραφείο για το σύνολο των επιστηµονικών συνεργατών (που είναι 

πολλοί) και µάλιστα χωρίς Η/Υ ούτε και τηλεφωνική σύνδεση. Απαιτείται 

συνεπώς µια ορθολογικότερη διαχείριση της κτιριακής υποδοµής του ΑΤΕΙΚ 

η οποία θα µπορούσε να λύσει, χωρίς σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση και 

άµεσα, πολλά από τα προβλήµατα αυτά. 

 

Επίσης, είναι απαράδεκτο, από δεοντολογική και αισθητική άποψη, οι τοίχοι 

του ορόφου στον οποίο στεγάζεται το Τµήµα να είναι (όπως και σχεδόν όλο 

το ίδρυµα), από το ένα άκρο ως το άλλο για µακρές περιόδους του χρόνου, 

καλυµµένοι από αφίσες και άλλο έντυπο υλικό των κοµµατικών φοιτητικών 

νεολαιών. Οι τελευταίες θα έπρεπε να περιοριστούν π.χ. σ’ ένα µεγάλο 

πίνακα ανακοινώσεων που θα τους είχε παραχωρηθεί από το Τµήµα για το 

σκοπό αυτό, προκειµένου να ενηµερώνουν τους ενδιαφερόµενους για τις 

δράσεις τους ή για ό,τι άλλο. 

 

Να τονιστεί, τέλος, ότι δεν τηρείται σε καµία περίπτωση η πρόσφατη 

απαγόρευση του καπνίσµατος στους εσωτερικούς χώρους του ιδρύµατος, 

ούτε καν από τους διδάσκοντες, δίνοντας κακό παράδειγµα και στους 

σπουδαστές, αφού κάτι τέτοιο επιτρέπει –ξεκινώντας από τα µικρά- να 

καλλιεργείται γενικότερα ένα πνεύµα ανοµίας στο ίδρυµα. Πέραν τούτου, ο 

όροφος του Τµήµατος είναι έτσι σχεδιασµένος αρχιτεκτονικά ώστε δεν 

αερίζεται επαρκώς, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται αποπνικτική 

ατµόσφαιρα από τους καπνούς των τσιγάρων, το δε πάτωµα να 

χρησιµοποιείται συνήθως από τους καπνιστές ως µεγάλο τασάκι. 
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8.5 Βαθµό διαφάνειας και αποτελεσµατικότητας στη διαχείριση 
οικονοµικών πόρων; 

 

Το τµήµα διαχειρίζεται οικονοµικούς πόρους οι οποίοι προκύπτουν και 

ελέγχονται από τον προϋπολογισµό του Ιδρύµατος ή του Ειδικού 

Λογαριασµού. Υπάρχει απόλυτη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες και 

σχετικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, κοινοποιούνται δε στο 

πρόγραµµα διαύγεια. 

 
9 Συµπεράσµατα 

9.1 Γενικά συµπεράσµατα 

       Το Ε.Π. του Τµήµατος Τ.Α. παρότι σχετικά περιορισµένο σε αριθµό είναι 

συνεπές στις διδακτικές του υποχρεώσεις, βρίσκεται κοντά στους 

φοιτητές, ανταποκρίνεται µε καλή διάθεση στα διοικητικά του 

καθήκοντα, παράγει ερευνητικό και επιστηµονικό έργο ενώ την ίδια 

καλή διάθεση επιδεικνύουν και η µοναδική διοικητικός υπάλληλος του 

τµήµατος και τα δύο µέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού. 

Οι κτιριακές, τεχνολογικές και λοιπές υποδοµές είναι επαρκείς παρότι 

υπάρχουν περιθώρια για βελτιώσεις µικρού κόστους. 

    Τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σηµεία του Τµήµατος, όπως 

   αυτά προκύπτουν µέσα από την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης 

 

Θετικά 

 

Η πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του τµήµατος µε 

τους θεσµοθετηµένους φορείς υποδοχής, οι οποίο αποτελούν και τους εν 

δυνάµει φορείς απασχόλησης των αποφοίτων του τµήµατος τοπικής 

αυτοδιοίκησης και η καλή συνεργασία, η οποία αναπτύσσεται µεταξύ των 

φορέων αυτών και του Τµήµατος µε την ευκαιρία της πρακτικής άσκησης, 

συντελούν στην άµεση σύνδεση του τµήµατος και κατά συνέπεια των 

αποφοίτων µε την αγορά εργασίας. Καλή συνεργασία τµήµατος µε τους 
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φορείς πρακτικής άσκησης και η άµεση σύνδεση µε τις συνθήκες της αγοράς. 

Ήδη, πάντως, γίνεται προσπάθεια, να διευρυνθούν οι φορείς υποδοχής για 

την πρακτική άσκηση σπουδαστών µε παραγωγικά και κοινωνικά συλλογικά 

σχήµατα και φορείς του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας, ώστε να αναπτυχθεί 

µια περαιτέρω συνεργασία του Τµήµατος και µε τους ανωτέρω φορείς. 

 

Η εξειδίκευση του επιστηµονικού αντικειµένου του Τµήµατος, συντελεί στην 

άµεση σχέση αυτού µε τις δηµοτικές και περιφερειακές αρχές, αλλά και 

επιστηµονικούς φορείς της ευρύτερης περιφέρειας, για την συνεργασία του 

Τµήµατος για γενικότερα ζητήµατα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. 

Ή δη έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από συλλογικά σχήµατα της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, προκειµένου να συνδιοργανωθούν επιστηµονικές συζητήσεις 

επί πρακτικών ζητηµάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, συνδέοντας, µε τον 

τρόπο αυτό το Τµήµα µε τις τοπικές κοινωνίες και την αλληλο-πληροφόρηση 

σχετικών ζητηµάτων για περαιτέρω επιστηµονική επεξεργασία. 

 

Η χρήση νέων τεχνολογιών και η χρησιµοποίηση της εκπαιδευτικής 

πλατφόρµας e-class έχει συµβάλει  στην αναβάθµιση του διδακτικού έργου 

τόσο από το µόνιµο ΕΠ του Τµήµατος όσο και από το έκτακτο.  

 

Η αξιοπιστία του Τµήµατος και του εκπαιδευτικού προσωπικού σε τοπικό 

επίπεδο, έχει συντελέσει στην, µικρής κλίµακας είναι αλήθεια, συνεργασία µε 

τοπικούς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ζητήµατα επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας και γενικότερα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης, καθώς και σε 

θέµατα οργάνωσης και προγραµµατισµού της δράσης τους. 

 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό παρέχει το διδακτικό έργο και πέραν του 

τυπικού ωραρίου, εφόσον χρειασθεί . 

 

Αρνητικά  

 

Η γεωγραφική θέση του τµήµατος, δεν συντελεί στις πρώτες επιλογές των 

υποψηφίων φοιτητών και κατά συνέπεια δεν εξασφαλίζει  υψηλό επίπεδο 

φοιτητών. Τούτο διότι, υποψήφιοι φοιτητές µε υψηλό ποσοστό επιδόσεων  
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αποφεύγουν να δηλώσουν το  Τµήµα Τοπικής  Αυτοδιοίκησης, λόγω της 

απόστασης από τα µεγάλα αστικά κέντρα και  επιθυµούν την εισαγωγή τους  

σε  ιδρύµατα των αντίστοιχων περιοχών της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) 

 

Στα αρνητικά σηµεία της αξιολόγησης µπορεί να επισηµανθούν τα 

ακόλουθα:  

 

Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται  στο τέλος κάθε εξαµήνου, µε το σκεπτικό 

ότι, ο φοιτητής έχει διαµορφωµένη άποψη, τόσο για τον τρόπο διδασκαλίας, 

όσο και το εκπαιδευτικό έργο και τη µεταδοτικότητα και συµπεριφορά του 

διδάσκοντος. Ωστόσο, είναι γνωστό οτι, κατά το τελευταίο χρονικό διάστηµα 

των ακαδηµαϊκών εξαµήνων, η σύνθεση των συµµετεχόντων στο µάθηµα 

φοιτητών αλλοιώνεται, είτε διότι φοιτητές οι οποίοι παρακολούθησαν το 

µάθηµα κατά τη διάρκεια του εξαµήνου και οι οποίοι έχουν σχηµατίσει 

άποψη απουσιάζουν είτε διότι, αντιθέτως, φοιτητές οι οποίοι δεν 

παρακολουθούν κατά τη διάρκεια του εξαµήνου τις τελευταίες εβδοµάδες 

του εξαµήνου προσέρχονται στη διδασκαλία, ώστε να αποκτήσουν µια 

αποσπασµατική, αλλά σηµαντική γι΄ αυτούς άποψη του µαθήµατος. Τούτο 

έχει ως συνέπεια να συµµετέχουν, πιθανώς,  στη διαδικασία αξιολόγησης 

φοιτητές µην έχοντας πλήρη άποψη για το µάθηµα και τον διδάσκοντα. 

Γίνεται πάντως προσπάθεια να ξεκινάει έγκαιρα η αξιολόγηση ώστε να 

αποφεύγονται τα προαναφερόµενα προβλήµατα.  

 

1. Η έλλειψη εξουσιοδοτηµένου φορέα για τη διαµόρφωση της στρατηγικής 

ακαδηµαϊκής ανάπτυξης του Τµήµατος. 

2. Η δυνατότητα µεταφοράς µαθηµάτων υποδοµής από τους σπουδαστές 

στα τελευταία εξάµηνα, µε αποτέλεσµα την έλλειψη βασικών γνώσεων 

για την παρακολούθηση άλλων µαθηµάτων που προϋποθέτουν τη γνώση 

των πρώτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, για να µπορέσουν οι σπουδαστές 

να κατανοήσουν το µάθηµα, ο διδάσκων να κάνει περιληπτικές 

παρουσιάσεις της προαπαιτούµενης γνώσης, ενώ έχει ήδη διδαχθεί σε 

προηγούµενα µαθήµατα.  

3. Η µη επαρκής προσέλευση των  σπουδαστών στη θεωρία των µαθηµάτων 

4. Ένα σηµαντικό ποσοστό σπουδαστών δεν ολοκληρώνει τις σπουδές του 

στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα.  
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5. Η ανεπαρκής προβολή του Τµήµατος και των επαγγελµατικών 

δυνατοτήτων των αποφοίτων στον ελληνικό και διεθνή χώρο. 

6.  Η έλλειψη διοικητικού προσωπικού στην γραµµατεία του τµήµατος, όπως   

ήδη έχει επισηµανθεί η γραµµατεία είναι στελεχωµένη από µία και  µοναδική 

υπάλληλο, η οποία ωστόσο παρά τα προβλήµατα παράσχει τις υπηρεσίες της 

στο µέγιστο των δυνατοτήτων της, αποτελεί έναν επιπλέον αρνητικό 

παράγοντα στη λειτουργία του Τµήµατος. 

 
 

10 Σχέδια βελτίωσης 

 

Το εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό του τµήµατος, καταβάλει κάθε 

προσπάθεια για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τµήµατος και την 

υποστήριξη των σπουδαστών. Ήδη έχει αναπτυχθεί µια συζήτηση στα 

συλλογικά όργανα του Τµήµατος, προκειµένου να εφαρµοστούν µέθοδοι 

βελτίωσης. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 

 1.Βελτίωση της διαφάνειας στο σύστηµα εξετάσεων: Επί παραδείγµατι η  

ανακοίνωση στον διαδικτυακό τόπο του Τµήµατος των ορθών απαντήσεων 

των θεµάτων µετά τις εξετάσεις από τον υπεύθυνο καθηγητή, εκτιµάται οτι 

θα διευκολύνει στην κατανόηση των λανθασµένων απαντήσεων και των 

αιτιών που επελέγησαν από τους φοιτητές.  

 

 Καθορισµός  και εφαρµογή  µιας όσο το δυνατόν κοινής επιλογής από τα  

µέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, τόσο όσον αφορά τον τρόπο 

εκπαίδευσης όσο και στο σύστηµα των εξετάσεων.  

 

Ενθάρυνση της  κινητικότητας των σπουδαστών προς ανάλογα επιστηµονικά 

κέντρα και ιδρύµατα εξωτερικού.  Προϋπόθεση αυτού, βεβαίως, αποτελεί η 

προηγούµενη ενεργοποίηση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, το οποίο 

ασχολείται µε τα συγκεκριµένα ζητήµατα. 

 

2. Αναµόρφωση του Προγράµµατος Σπουδών:  Το υφιστάµενο Πρόγραµµα 

Σπουδών  εφαρµόζεται από το Χειµερινό Εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 
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2008-2009. Ήδη έχουν υποβληθεί προτάσεις για µια µερική αναµόρφωση, η 

οποία θεωρείται απαραίτητη, λαµβανοµένων υπόψη των διοικητικο-

πολιτικών και οικονοµικών συνθηκών που διαµορφώνονται το τελευταίο 

διάστηµα και τα οποία έχουν άµεση σχέση µε το επιστηµονικό αντικείµενο 

του Τµήµατος.  Για µια  ριζική αναµόρφωση του προγράµµατος σπουδών, 

την οποία τα µέλη του Τµήµατος θεωρούν απαραίτητη, πρέπει να ληφθούν 

υπόψη οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής ∆ιοίκησης, προκειµένου να 

ανατεθεί στην αρµόδια επιτροπή για τη τελική διαµόρφωσή του. Σε κάθε, 

πάντως, περίπτωση, είναι απαραίτητη η παρακολούθηση της 

αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής του προγράµµατος σπουδών. 

  

3. Ερευνητική δραστηριότητα:  Θεωρείται σκόπιµο να οριστεί επιτροπή, έργο 

της οποίας θα αποτελεί η παρακολούθηση των ερευνητικών προγραµµάτων, 

όπως αυτά ανακοινώνονται από την αρµόδια επιτροπή ερευνών του 

Ιδρύµατος και η ενηµέρωση και υποβολή σχετικών προτάσεων στο 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τµήµατος για τη συµµετοχή του στα 

αντίστοιχα προγράµµατα.  Οι σπουδαστές είναι σκόπιµο, σταδιακά, να 

συµµετέχουν  στη  διαδικασία αυτή, πιθανώς  µε την ευκαιρία της 

διδασκαλίας του µαθήµατος  «Μεθοδολογία έρευνας». Οι σπουδαστές 

µπορεί να εκπονούν, αρχικώς,   απλά ερευνητικά πρωτόκολλα, όπως επί 

παραδείγµατι, για τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών που εκπονούν ως µέρος 

των σχετικών µαθηµάτων.   Τα αποτελέσµατα  των  ερευνητικών εργασιών, 

σκόπιµο είναι, µετά τη δηµοσίευσή τους, ή την ανακοίνωσή τους σε συνέδριο 

να παρουσιάζονται και στο Τµήµα µε τη διοργάνωση, επί παραδείγµατι,  µιας 

σχετικής επιστηµονικής ηµερίδας. 

 

4. ∆ιοικητικές Υπηρεσίες: Αν και οι υποδοµές για την εξυπηρέτηση του 

τµήµατος, αποτελούν υπόθεση, την οποία επιµελείται η ∆ιοίκηση του 

Ιδρύµατος  το Τµήµα έχει τη δυνατότητα να απευθύνει τις προτάσεις του για 

βελτίωση. Πρωταρχικής σηµασίας θεωρείται η βελτίωση στο σύστηµα 

µηχανοργάνωσης, κατά τρόπον, ώστε,  οι σπουδαστές να εξυπηρετούνται 

καλύτερα αλλά κυρίως να υπάρχει η δυνατότητα για συλλογή στοιχείων, 

όπως για παράδειγµα στατιστικά στοιχεία, τα οποία θεωρούνται σηµαντικά 

για τη χάραξη µιας κατεύθυνσης  από το Τµήµα σε διάφορα επίπεδα.  
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5. Αξιολόγηση:  Η εµπειρία της παρούσας αξιολόγησης, αποτελεί ευκαιρία να  

κωδικοποιηθούν από το Τµήµα οι διαδικασίες, ώστε να καταστούν πλέον 

προσιτές,  περισσότερο ακριβείς, αξιόπιστες και  διαφανείς. Αν η κεντρική 

Αρχή δεν εξασφαλίσει σύντοµα σύστηµα  µηχανοργάνωσης για την εισαγωγή 

των στοιχείων (π.χ. ερωτηµατολόγια) και την εξαγωγή συµπερασµάτων,  το 

Τµήµα, σκόπιµο θα ήταν, να συντάξει, κατάλληλο ηλεκτρονικό πρόγραµµα,  

µε τυποποιηµένες πλατφόρµες δεδοµένων.  

 

6.  Ενίσχυση των συνεργασιών: Η βελτίωση και ανάπτυξη συνεργασιών  µε 

κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς τοπικούς  φορείς πρέπει να 

αποτελέσει στόχο του Τµήµατος.  Το Τµήµα, αναγκαίο είναι,  να παρουσιάσει 

µια εξωστρέφεια η οποία θα βοηθήσει περαιτέρω την εικόνα του. Τα οφέλη, 

εκτιµάται οτι θα είναι πολλαπλά: Η προσέλκυση σπουδαστών και η 

ευχερέστερη  υποστήριξη στην επαγγελµατική αποκατάσταση των 

αποφοίτων, είναι ένα από τα σηµαντικότερα οφέλη. 

 

7. ∆ιοργάνωση επιστηµονικών εκδηλώσεων: Η διοργάνωση επιστηµονικών 

συνεδρίων και ηµερίδων στο Ίδρυµα προάγει την ακαδηµαϊκότητα του 

Τµήµατος και ενεργοποιεί και τους  σπουδαστές.  Στο Ίδρυµα παρέχεται 

αυτή η δυνατότητα  µε το σύγχρονο κεντρικό αµφιθέατρο όπως αυτό 

διαµορφώθηκε, το οποίο µπορεί να φιλοξενήσει έναν ικανό αριθµό 

συνέδρων. 
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11  Πίνακες 
 
 
(ακολουθεί ανάλυση πινάκων) 
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ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
Ι∆ΡΥΜΑ: ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΤΜΗΜΑ : ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Αριθµός προσφερόµενων κατευθύνσεων:2 

Αριθµός µεταπτυχιακών προγραµµάτων:0 

Σχετι
κός 
πίνα
κας 

Ακαδηµαϊκό έτος  
Τρέχο
ν έτος 
(Τ)* 

 Τ-1 Τ-2 Τ-3 Τ-4 Τ-5 

# 1 Συνολικός αριθµός µελών ∆ΕΠ 13 13 13 13 12 10 

# 1 Λοιπό προσωπικό 3 3 3 3 3 3 

# 2 Συνολικός αριθµός προπτυχιακών 
φοιτητών σε κανονικά έτη φοίτησης (ν Χ 
2) 

758 818 997 1303 1337 1549 

# 3 Προσφερόµενες από το Τµήµα θέσεις  
στις πανελλαδικές 

200 200 200 200 280  

# 3 Συνολικός αριθµός νεοεισερχοµένων 
φοιτητών  

143 55 66 106 72 308 

# 7 Αριθµός αποφοίτων 137 136 111 112 181 143 

# 6 Μ.Ο. βαθµού πτυχίου 6,14 6,18 6,24 6,36 6,36 6,33 

# 4 Προσφερόµενες από το Τµήµα Θέσεις 
ΠΜΣ 

      

# 4 Αριθµός αιτήσεων  για ΠΜΣ       

# 
12.1 

Συνολικός αριθµός µαθηµάτων για την 
απόκτηση πτυχίου 

42      

# 
12.1 

Σύνολο υποχρεωτικών µαθηµάτων (Υ) 40      

# 
12.1 

Συνολικός αριθµός προσφερόµενων 
µαθηµάτων επιλογής 

16 16 16 16 16 16 

# 15 Συνολικός αριθµός δηµοσιεύσεων ∆ΕΠ 6 10 6 9 9 9 

# 16 Αναγνώριση ερευνητικού έργου 
(σύνολο) 

      

# 17 ∆ιεθνείς συµµετοχές       

* Πρόκειται για το ακαδηµαϊκό έτος (δύο συνεχόµενα ακαδηµαϊκά εξάµηνα), στο οποίο 
αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
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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             
 Από εξέλιξη 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2  
 Νέες προσλήψεις             
 Συνταξιοδοτήσεις             
 Παραιτήσεις   1          

Αναπληρωτές 
Καθηγητές 

Σύνολο             

 Από εξέλιξη             
 Νέες προσλήψεις 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 
 Συνταξιοδοτήσεις             
 Παραιτήσεις             

Επίκουροι Καθηγητές Σύνολο             
 Από εξέλιξη             
 Νέες προσλήψεις 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 Συνταξιοδοτήσεις             
 Παραιτήσεις             

Εφαρµογών Σύνολο             
 Νέες προσλήψεις 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 
2              
 Παραιτήσεις             

Μέλη ΕΕ∆ΙΠ Σύνολο             
∆ιδάσκοντες επί 

συµβάσει** 
Σύνολο 30 23 30 18 37 13 52 15 47 13 59 15 

Τεχνικό προσωπικό 
εργαστηρίων 

Σύνολο  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

∆ιοικητικό προσωπικό Σύνολο 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 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 954 969 1114 1421 1426 1646 

Μεταπτυχιακοί 
(Μ∆Ε) 

-      

∆ιδακτορικοί -      

 
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 41 51 84 58 294 

Μετεγγραφές (εισροές 
προς το Τµήµα) 

      

Μετεγγραφές (εκροές 
προς άλλα Τµήµατα)** 

      

Κατατακτήριες εξετάσεις 

(Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

2 13 14 13 8 2 

Άλλες κατηγορίες 1 1 1 9 6 12 

Σύνολο** 143 55 66 106 72 308 

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 6. Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράµµατος Προπτυχιακών 

Σπουδών 

 

 
Συνολικός 
αριθµός 

αποφοιτησάν
των 

Κατανοµή Βαθµών (αριθµός φοιτητών και %  

επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) 
Μέσος όρος 
Βαθµολογίας  

(στο σύνολο των 
αποφοίτων) 

Έτος 
Αποφοίτησης 

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

Τρέχον έτος - 
5 

143 
31(21,68%) 102(71,33%) 10(6,99%) - 

6,33 

Τρέχον έτος – 
4 

181 
33(18,23%) 136(75,14%) 12(6,63%) - 

6,36 

Τρέχον έτος – 
3 

112 
20(17,86%) 83(74,11%) 9(8,04%) - 

6,36 

Τρέχον έτος - 
2 

111 
34(30,63%) 71(63,96%) 6(5,41%) - 

6,24 

Προηγ. έτος 136 45(33,09%) 86(63,24%) 5(3,68%) - 6,18 

Τρέχον έτος* 137 57(41,61%) 74(54,01%) 6(4,38%) - 6,14 

Σύνολο       

* Πρόκειται για το ακαδηµαϊκό έτος (δύο συνεχόµενα ακαδηµαϊκά εξάµηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής 
Αξιολόγησης. 
 
Επεξηγήση: Σηµειώστε σε κάθε στήλη τον αριθµό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθµολογία και το ποσοστό που αυτοί 
εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθµού των αποφοιτησάντων το συγκεκριµένο έτος [π.χ. 26 (=15%)]. 
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Πίνακας 7. Εξέλιξη του αριθµού των αποφοίτων του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών και διάρκεια σπουδών 
Στον πίνακα αυτόν θα αποτυπωθούν τα εξελικτικά στοιχεία 7 συνολικά ετών: του έτους στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής 
Αξιολόγησης και των 6 προηγούµενων ετών. Προσαρµόστε τις χρονολογίες ανάλογα. 
 

 Αποφο ι τήσαντ ε ς  

∆ ιάρκε ια  Σπουδών  ( σε  έ τ η )  

   

  

 

Έτος 
εισαγωγής 

Κ7 Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 Κ+6 

 
K+6 και πλέον 

∆εν έχουν 
αποφοιτήσει 

 

Σύνολο 

Τρέχον έτος – 
2004 

- 23 21 20 4 - - - 145  

Τρέχον έτος – 
2005 

- 15 24 10 - - - - 175  

Τρέχον έτος – 
2006 

- 4 2 - - - - - 21  

Τρέχον έτος – 
2007 

          

Τρέχον έτος – 
2008 

          

Προηγ. έτος           

Τρέχον έτος*           

*Πρόκειται για το ακαδηµαϊκό έτος (δύο συνεχόµενα ακαδηµαϊκά εξάµηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής 
Αξιολόγησης. 

 
 
 

                                                 
7
 Όπου Κ = Κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τµήµα  (π.χ. αν η κανονική διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη, τότε Κ=4 έτη, Κ+1=5 έτη, 

Κ+2=6 έτη,..., Κ+6=10 έτη). 
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Πίνακας 8. Επαγγελµατική ένταξη των αποφοίτων του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών 

 

 

Συνολικός 
αριθµός 

αποφοιτησά
ντων 

Χρονικό διάστηµα επαγγελµατικής ένταξης 
µετά την αποφοίτηση (σε µήνες)** 

Έτος 
Αποφοίτηση
ς 

6 12 24 

Μη 
ενταχθέντες 
– συνέχεια 
σπουδών 

Τρέχον έτος – 
5 

143 
    

Τρέχον έτος – 
4 

181 
    

Τρέχον έτος – 
3 

112 
    

Τρέχον έτος – 
2 

111 
    

Προηγ. έτος 136     

Τρέχον έτος* 137     

Σύνολο 820     

  

* Πρόκειται για το ακαδηµαϊκό έτος (δύο συνεχόµενα ακαδηµαϊκά εξάµηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής 
Αξιολόγησης. 

** Οι στήλες συµπληρώνονται µε το πλήθος των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών, των οποίων η 
επαγγελµατική ένταξη πραγµατοποιήθηκε εντός του αντίστοιχου χρονικού διαστήµατος µετά την αποφοίτησή τους. 
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Πίνακας 9. Συµµετοχή σε  ∆ιαπανεπιστηµιακά ή ∆ιατµηµατικά  Προγράµµατα Προπτυχιακών Σπουδών 
 

  Τρέχον 
έτος* 

Προηγ. 
έτος 

Τρέχον 
έτος – 2 

Τρέχον 
έτος – 3 

Τρέχον 
έτος – 4 

Τρέχον 
έτος – 5 

Σύνολο 

Φοιτητές του Τµήµατος 
που φοίτησαν σε άλλο 
Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τµήµα 

Εσωτερικού        

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.**        

Άλλα        

Επισκέπτες φοιτητές 
άλλων Α.Ε.Ι. ή Τµηµάτων 
στο Τµήµα  

Εσωτερικού        

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.**        

Άλλα        

Μέλη ακαδηµαϊκού 
προσωπικού του Τµήµατος 
που δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. 
ή σε άλλο Τµήµα 

Εσωτερικού 3   1    

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.**        

Άλλα        

Μέλη ακαδηµαϊκού 
προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. ή 
Τµηµάτων που δίδαξαν στο 
Τµήµα 

Εσωτερικού 1 1 1 2 3 4  

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.**        

Άλλα        

Σύνολο         

 

* Πρόκειται για το ακαδηµαϊκό έτος (δύο συνεχόµενα ακαδηµαϊκά εξάµηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής 
Αξιολόγησης. 

** Ευρωπαϊκά προγράµµατα ανταλλαγών. 
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Πίνακας 10. Επαγγελµατική ένταξη των αποφοίτων των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

 

Συνολικός 
αριθµός 

αποφοιτησά
ντων ΠΜΣ 

Χρονικό διάστηµα επαγγελµατικής ένταξης 
µετά την αποφοίτηση (σε µήνες)** 

Έτος 
Αποφοίτηση
ς 

6 12 24 

Μη 
ενταχθέντες 
– συνέχεια 
σπουδών 

Τρέχον έτος - 5      

Τρέχον έτος – 
4 

 
    

Τρέχον έτος – 
3 

 
    

Τρέχον έτος - 
2 

 
    

Προηγ. έτος      

Τρέχον έτος*      

Σύνολο      

 
* Πρόκειται για το ακαδηµαϊκό έτος (δύο συνεχόµενα ακαδηµαϊκά εξάµηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής 
Αξιολόγησης. 

** Οι στήλες συµπληρώνονται µε το πλήθος των αποφοίτων ΠΜΣ, των οποίων η επαγγελµατική ένταξη πραγµατοποιήθηκε εντός 
του αντίστοιχου χρονικού διαστήµατος µετά την αποφοίτησή τους. 
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Πίνακας 11. Συµµετοχή σε  ∆ιαπανεπιστηµιακά ή ∆ιατµηµατικά  Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 

  Τρέχον 
έτος* 

Προηγ. 
έτος 

Τρέχον 
έτος – 2 

Τρέχον 
έτος – 3 

Τρέχον 
έτος – 4 

Τρέχον 
έτος – 5 

Σύνολο 

Φοιτητές του Τµήµατος 
που φοίτησαν σε άλλο 
Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τµήµα 

Εσωτερικού        

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.**        

Άλλα        

Επισκέπτες φοιτητές 
άλλων Α.Ε.Ι. ή Τµηµάτων 
στο Τµήµα  

Εσωτερικού        

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.**        

Άλλα        

Μέλη ακαδηµαϊκού 
προσωπικού του Τµήµατος 
που δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. 
ή σε άλλο Τµήµα 

Εσωτερικού        

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.**        

Άλλα        

Μέλη ακαδηµαϊκού 
προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. ή 
Τµηµάτων που δίδαξαν στο 
Τµήµα 

Εσωτερικού        

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.**        

Άλλα        

Σύνολο         

 

* Πρόκειται για το ακαδηµαϊκό έτος (δύο συνεχόµενα ακαδηµαϊκά εξάµηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής 
Αξιολόγησης. 

** Ευρωπαϊκά προγράµµατα ανταλλαγών. 
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Πίνακας 15. Αριθµός Επιστηµονικών δηµοσιεύσεων των µελών ∆.Ε.Π. του Τµήµατος 
 
 

 Α Β Γ ∆ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι 

Τρέχον έτος 
– 4 

1 7    1  12 2  

Τρέχον έτος 
– 3 

2 2  2 3   2 2  

Τρέχον έτος 
– 2 

5 5  2 2 1  3 4  

Προηγ. έτος 6 5  6 5 8  5 3  

Τρέχον 
έτος* 

10 5  4  6  3 2  

Σύνολο 24 24  14 10 15  25 13  

 
* 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 
∆ = 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 ∆.Ε.Π. του Τµήµατος  
Η = Άλλες εργασίες 
Θ = Ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια (µε κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά 
Ι = Βιβλιοκρισίες που συντάχθηκαν από µέλη ∆.Ε.Π. του Τµήµατος 
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Πίνακας 16.   Αναγνώριση του ερευνητικού έργου του Τµήµατος 
 

 Α Β Γ ∆ Ε ΣΤ Ζ 

Τρέχον έτος 
– 4 

114  1     

Τρέχον έτος 
– 3 

12   1 1   

Τρέχον έτος 
– 2 

12    2   

Προηγ. έτος 105    2   

Τρέχον 
έτος* 

118 7  1 4   

Σύνολο 361 7 1 2 9   

 
* 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 ∆.Ε.Π. του Τµήµατος 
∆ = Συµµετοχές σε επιτροπές επιστηµονικών συνεδρίων 
Ε = Συµµετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστηµονικών περιοδικών 
ΣΤ = Προσκλήσεις για διαλέξεις 
Ζ = ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας 
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Πίνακας 17. ∆ιεθνής Ερευνητική/Ακαδηµαϊκή Παρουσία Τµήµατος 
 

  Τρέχον 
έτος* 

Τρέχον 
έτος – 1 

Τρέχον 
έτος – 2 

Τρέχον 
έτος – 3 

Τρέχον 
έτος – 4 

Τρέχον 
έτος – 5 

Σύνολο 

Αριθµός συµµετοχών σε 
διεθνή ανταγωνιστικά 
ερευνητικά προγράµµατα 

Ως 
συντονιστές 

       

Ως 
συνεργάτες 
(partners) 

       

Αριθµός µελών ∆ΕΠ µε 
χρηµατοδότηση από διεθνείς 
φορείς ή διεθνή 
προγράµµατα έρευνας 

        

Αριθµός µελών ∆ΕΠ 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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
 
ΠΑΡΑΤΗΜΑ ∆ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
 
 
 
 


